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När man målar är man tvungen att 
utelämna ett och accentuera ett annat för 
att bli så sann som möjligt, att denaturera

för att trasfigurera. Varför inte tillåta 
detsamma i det skrivna ordets konst?

Ivan Aguéli
Ur Torbjörn Säfves 

Ivan Aguéli: En roman om frihet
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Sammanfattning
Licentiatavhandling 2003

Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation
Enheten för Industriell Arbetsvetenskap

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
SE- 100 44 Stockholm

vhandlingen baseras på en långitudinell fallstudie av ett organisations-
förändringsprojekt inom Civilt Flyg på Volvo Aero Corporation i
Trollhättan. Förändringsprojektet syftade till att skapa en medarbetar-
organisation vilken radikalt skiljer sig från det traditionella industriar-
betet av vertikal arbetsdelning. Den vertikala arbetsdelningen innebär

att kunskap om arbetsuppgifter och arbetsprocesser samt styrning förläggs till högre
hierarkiska nivåer medan det operativa arbetet blir utarmat. Existerande gränser mel-
lan arbetare och tjänstemän skulle raderas och arbetet skulle utföras och beslut tas av
den eller de personer som är mest lämpade. Medarbetarnas krav på arbetet skulle till-
godoses, men också företagets krav på effektivitet och långsiktig konkurrenskraft.
Projektets mål uppfylldes inte, men om det lyckats så hade det varit ett första steg mot
en radikal omvälvning av hur arbetet kan organiseras. Slutsatser om vilken effekt en
vertikal arbetsintegration kan ha kan därmed inte dras. Istället handlar diskussionen
främst om möjligheter och svårigheter i radikala förändringsarbeten.

Den övergripande forskningsfrågan är hur en vertikalt integrerad arbetsorganisa-
tion kan se ut samt vilken innebörd den har i en industriell verksamhet för de anställ-
da och företaget. 

Avhandlingen bidrar med en tentativ modell för fyra olika typer av svårigheter att
beakta för att öka möjligheterna till framgång vid radikala förändringar så som att gå
från en vertikalt arbetsdelad till vertikalt integrerad organisation: 

• hinder av första ordningen 
• hinder av andra ordningen 
• motstånd av första ordningen
• motstånd av andra ordningen 

Vidare bidrar avhandlingen till att definiera en tänkt medarbetarorganisation en-
ligt Volvo Aero Corporation och sätta den i relation till föreställningarna om postby-
råkratiska och post-tayloristiska organisationer.

A
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Abstract
Licentiate thesis 2003
Department of Industrial Economics and Management
Division of Industrial Ergonomics and Operations Management
Royal Institute of Technology (KTH)
SE- 100 44 Stockholm

his thesis is based on a case study of an organizational change-pro-
ject within Civil Engine at Volvo Aero Corporation. The change-
project was aimed to create an organization built on collaboration,
which differs radically from traditional industrial work. Existing
boundaries between the blue- and white-collar workers were meant

to be erased and work would be performed and decisions thereby be taken by
that or those persons who are most appropriate. The co-workers demand on
work should be satisfied as well as the enterprises demand on efficiency and long-
term competitiveness. The projects goals were not fulfilled, but it could have
been a first step towards a radical transformation of how work can be organized.
As the project did not come out as  expected effects of a vertical integrated
organization cannot be concluded. The discussion is therefore mainly about pos-
sibilities and obstacles in work of radical changes. 

The main topic is to analyse what a vertical integrated organization can be
and what meaning it has for the employees and the enterprise. 

This thesis contributes to a tentative model with four types of difficulties, to
be noticed to increase the possibilities for successful radical changes: 

• obstacles of first order 
• obstacles of second order 
• resistances of first order 
• resistances of second order 

Further on this thesis contributes to define a supposed organization built on col-
laboration according to Volvo Aero Corporation and to relate it to the concep-
tions on post-bureaucratic and post-Tayloristic organizations. 

T
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Till min syster Ulrika

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 9



Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 10



u när jag äntligen nått slutet vet jag inte var jag skall börja. Det
finns så många människor jag vill tacka för allt stöd de sista
åren. För att ge en rättvis bild av min resa i akademin kan jag
inte undvika att skriva om mitt liv med nackskada. Min av-

handling har kommit att symbolisera såväl en intellektuell som en fysisk
utmaning. Jag var 22 år när smärtan började komma och först när jag snart
skulle fylla 26 fann jag ett sätt att lindra den och må bättre. Vägen dit var
lång och stundtals mycket jobbig. Jag vet att kampen är min egen och att
jag själv gjort det tyngsta jobbet, men utan många i min omgivning hade
jag varken kunnat färdigställa min avhandling eller fysiskt må så bra som
jag gör idag. 

Först och främst vill jag tacka min handledare professor Jan Forslin,
som gjort detta arbete möjligt, men än mer för aldrig bristande tålamod.
Våra samtal om forskning har alltid gett mig ny kraft och nytt intresse i
mitt arbete och genom dina kommentarer har jag kunnat hitta kärnan i
mitt arbete och göra det intressant för läsaren. Genom ditt tålamod har
jag givits möjligheten att artikulera mina tankar och hitta mitt eget språk -
det har inte alltid varit lätt! Jag vet att du inte tycker att jag behöver tacka
dig för din omtänksamhet, men ditt stöd och dina ansträngningar för att
försöka förstå mitt liv med smärta har varit en ovärderlig hjälp. Förutom
handledare har Du varit en förebild, mentor och inspiratör och numera
räknar jag dig som en god vän.

Förutom professor Jan Forslin vill jag tacka 
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Professor Lena Mårtensson för ditt bidrag till en trevlig atmosfär inom
enheten för Industriell Arbetsvetenskap, Monica Bertilsdotter för dina
statistiska bidrag och din ovärderliga hjälp med inmatning av resultatvär-
den när min egen kropp protesterat. Mats Lindberg för många givande
samtal om gemensam forskning, för glada skratt och gott resesällskap
mellan KTH och Volvo i Skövde, Trollhättan och Göteborg. Doktor Lin-
da Rose för våra samtal om vad forskning och vetenskap »är« samt dina
vassa, men välbehövda kommentarer av mitt arbete fram till färdig av-
handling. Mari Kira för givande diskussioner om gemensam forskning, lit-
teratur, arbetssätt och för trevligt rumssällskap. Pernilla Ulfvengren för all-
tid engagerade kommentarer av skrivet material. Matti Kaulio för välbe-
hövda ”nytänkande” kommentarer i slutfasen av mitt arbete och för den
idémässiga inspirationen till avhandlingens titel. Johann Packendorff för
en utmärkt opponering på mitt slutseminarium, det gav mig styrka och
möjlighet att göra mitt arbete än bättre. Anna Jerbrant för samtalen om
forskning och konsten att ta sig i mål. Christina Carlsson för hjälp i alle-
handa situationer. 

Min blick förflyttar sig upp mot himlen till Kristin Örnulf som tyvärr
inte fick dela denna glädjestund med mig. Dig är jag evigt tacksam för våra
alltid givande samtal, dina välgenomtänkta kommentarer om mitt arbete,
vårt goda samarbete i undervisningen, ditt skratt och den värme du alltid
spred omkring dig. Du är saknad. 

Förutom stimulerande arbetsuppgifter har jag på INDEK haft nöjet att
träffa trevliga och inspirerande arbetskamrater. Jag vill speciellt tacka Fre-
drik Barchéus, Pontus Cerin, David Dutarte, Fredrik Gessler, Dan Johans-
son, Andreas Jonason, Tina Karrbom, Staffan Leastadius, Sven Modell,
Camilla Niss (Högskolan i Gävle), Barbro Olofsson, Maria Söderberg, Jo-
han Rignér och till sist, men inte minst Sofia Sandgren som förutom en
god arbetskamrat blivit en mycket god vän. 

Jag vill rikta ett stort tack till er alla på Volvo Aero Corporation som gi-
vit av er tid och delat med er av era kunskaper om Volvo Aero och det fö-
religgande projektet. Tack för att ni har ställt upp vid intervjuer, enkätun-
dersökningar och tillåtit mig att närvara vid era möten. Speciellt tack vill
jag rikta till Joakim Andersson och Tomas Jarsén för det extra stöd ni givit
mig under en delvis jobbig sjukskrivningsperiod, tack! 
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Doktor Lena Moestam-Ahlström för att du alltid, högst frivilligt, tagit
dig tid att läsa mitt arbete och gett mig många bra kommentarer och upp-
muntrande ord. 

Rådet för Arbetslivsforskning och sedermera VINNOVA som finansi-
erat mina doktorandstudier.

Jag vill också tacka alla er, utanför akademin, som har varit ett ovärder-
ligt stöd och fyllt mitt liv med glädje. Helena Sundström, för att du är min
vän sedan »Mulle« och delar såväl lyckliga som sorgsna stunder. Hanna
Lundberg, för alla glada skratt, goda råd och sena telefonsamtal. Anna-
Maria »Mia« Jonsson för ditt sällskap i spontana upptåg och för den goda
vän som du är. Jonas Kimstrand för ditt okomplicerade sätt att ge mig per-
spektiv på mig själv och mitt arbete. Linda Rose med familj för en fantas-
tisk vänskap, kärlek, stöd och för all glädje ni skänker genom bus, telefon-
samtal och stora kramar.

För kärlek, uppmuntran och ekonomiskt stöd vill jag tacka min familj
Agneta, Lars och speciellt min syster Ulrika – du finns alltid vid min sida.
Utan dig, systra mi, hade jag gett upp för länge sedan. Din kärlek är gräns-
lös och jag kan inte nog beskriva hur tacksam jag är. Hade jag möjlighet
skulle jag plocka ned en stjärna till dig, istället tillägnar jag dig min av-
handling. Jonas Klebe, för kommentarer av mitt arbete när andra inte har
haft tid och ett speciellt tack för att du »står ut« med mig och min syster!

Till sist går mina tankar till min älskade Niklas för att du kommit skrat-
tande in i mitt liv. Du är som mat i ett hungrigt rum1.

Stockholm, januari 2003
Kristina Palm
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et industriella produktionssystemet har sedan begynnelsen
präglats av en systematisk arbetsdelning, dvs en uppdelning
av arbetsprocessen i mindre delar som fördelats på olika mer
eller mindre specialiserade individer. Arbetsdelningen har

skett efter olika principer samtidigt: horisontellt, vertikalt, funktionellt
m fl. Den vertikala arbetsdelningen innebär att kunskap om arbetsuppgif-
ter och arbetsprocesser samt styrning förläggs till högre nivåer i en hierar-
kisk organisation. Det operativa direkta arbetet blir därmed alltmer utar-
mat i takt med att kadern av främst tekniska specialister växer. Makt och
kompetens flyttas från verkstadsgolvet till kontoret, dvs en i ordets egent-
liga bemärkelse av avbyråkratisering sker. 

Den vertikala arbetsdelningen har hitintills varit framgångsrik, men
har likväl utsatts för en såväl ekonomisk som social kritik. Inte minst har
de senaste decenniernas arbetslivsforskning i hög grad varit inriktad mot
att finna alternativa modeller som förmår återskapa det hantverksmässiga
arbetets helhet, men på industriell grund. 

Det projekt som denna avhandling studerar är ett industriföretags för-
sök att med »medarbetarskap« som ledstjärna modifiera den vertikala ar-
betsdelningen, dvs uppdelningen av de anställda i arbetare och tjänste-
män.
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Medarbetarskap som ledstjärna

D

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 19



Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 20



slutet på november 2001 hölls ett VINNOVA1-seminarium »Tillverk-
ningsindustrin – ett förbisett utvecklingsområde« med representanter
från såväl näringslivet som akademin. Det samlade intrycket var att ut-
nyttjandegraden i produktionen i många svenska tillverkningsföretag

är låg i förhållande till kapaciteten, oavsett orderingång. Man ansåg att det
sällan är tekniken som är bristfällig utan den är i många fall välutvecklad
och högteknologisk. Svårigheten sågs snarare ligga i att utveckla en ar-
betsorganisation vari människorna kan hantera tekniken, ha möjligheter
att nå organisationens mål, men också uppleva välbefinnande. 

Enligt t ex Beckérus & Edström (1988) har produktionen stått i cen-
trum för Sveriges företags bemödanden, vilket var fullt gångbart under ef-
terkrigstiden då marknaden var köpstark. Förutsättningarna har dock för-
ändrats vilket lett till ett doktrinskifte där affärsstrategierna har skiftat från
att vara produktions- till marknadsinriktade för att svara upp mot en kon-
kurrensutsatt marknad (Beckérus & Edström, ibid.). Den allmänna upp-
fattningen idag är att omvärlden ställer stora krav på produktkvalitet och
organisationers förmåga till snabba förändringar och anpassning till ny
teknik och därmed också en vilja att vara flexibel. I och med utvecklingen
av ny teknik måste även de sociala strukturer som omger tekniken om-
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Problemområde | 1

I

1. VINNOVA – Verket för innovationssytem.
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prövas vilket innebär att industriernas sätt att organisera sig påverkas (t ex
Forslin, 2000; Nilsson, 1988; Nilsson & Sandberg, 1988). Enligt t ex
Forslin (2000) talar flera tecken för ett paradigmskifte från industriar-
betssystem till informationstekniska arbetssystem: en ny flora manage-
ment-doktriner, en människosyn som bygger på tillit till individen och
den nya informationstekniken. Informationstekniken automatiserar vis-
serligen många arbetsmoment, men förstärker individens egna resurser. 

22 Kristina Palm

Industriarbetssystemet Informationstekniska

arbetssystem

Centralisering & Decentralisering &

byråkratisering avbyråkratisering

Fragmentering &           Standardisering &    Integration &    Mångfald &

specialisering                   kollektivism                 helhet  individualism

Mekaniserande Informerande

teknologi teknoilogi

Affärsidé: Massproduktion                               Affärsidé: Gemensamt värdeskapande

Figur 1.1: Ett paradigmskifte? (Forslin, 2000)

Enligt Forslin ersätts centralisering och byråkratisering av decentralise-
ring och avbyråkratisering. Fragmentering och specialisering går mot ar-
betsintegration och ett helhetsperspektiv. Standardisering och kollekti-
vism som också är typiska grundelement i industrisystemet ersätts av
mångfald och individualism. Teknologin går från att vara mekaniserande
till informerande. Då det handlar om systemtänkande måste alla parame-
trar ändras i förhållande till varandra för att uppnå ett totalt skifte. 

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 22



För att klara sig på en konkurrensutsatt marknad måste företagen gi-
vetvis ha förmågan att klara av de åtaganden som de tagit på sig. Volvo
Aero Corporation (VAC) är ett företag som praktiskt försöker ompröva
en hävdvunnen arbetsorganisation av långtgående uppdelning av tjänste-
män och arbetare för att klara sina åtaganden och bl.a. öka den långsiktiga
konkurrenskraften. 

1.1 MBO-projektet på Volvo Aero Corporation
MBO-projektet är ett lokalt organisationsutvecklingsprojekt som bedri-
vits på VAC inom ramen för ett större koncernprojekt med likartad inrikt-
ning. »MBO« syftar till VACs begrepp »medarbetarorganisation« och
inte till »Management-By-Objective«. Projektets mål har varit att öka
flexibiliteten mellan arbetare och tjänstemän samt öka möjligheterna för
kontinuerlig kompetensutveckling i syfte att öka den långsiktiga konkur-
renskraften. Beslutsfattandet skulle flyttas nedåt i organisationen till de
som direkt berördes och produktionens kundkontakt skulle ökas i syfte att
bättre svara till kundernas krav och förväntningar. 

AB Volvo är sedan länge ett företag, som haft stor öppenhet mot orga-
nisationsforskning och legat långt fram i frågor kring organisationsut-
veckling och personalpolitik (Forslin, 1990; Forslin & Fredholm, 1995).
VAC började först på 1980-talet, cirka 15 år efter övriga Volvo, att de-
centralisera sin organisation och har sedan dess träget arbetat sig mot flö-
des- och gruppbaserad arbetsorganisation (Forslin, Thulestedt & Anders-
son, 1985; Hovmark, 1997). Med den bakgrunden och att det inom före-
taget fanns flera personer med intresse av arbetsorganisationsutveckling
var det naturligt att starta detta omorganisationsprojekt för att ta klivet
mot en organisation baserad på medarbetarskap.

MBO-projektets styrgrupp formulerade ett lokalt projektdirektiv som
beskriver MBO-projektets bakgrund, omfattning, samband och restriktio-
ner, tidplan, budget, organisation och bemanning samt förväntat resultat.
Projektet startade formellt 1997-01-01 och med avsikten att pågå framtill
1999-10-01, dvs under två år och nio månader. Direktivet har reviderats
flera gånger och det som citeras nedan är daterat 1999-01-13.

MBO-projektets mål och syfte enligt det lokala projektdirektivet:
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Projektgruppen skall utveckla en arbetsorganisationsform så att vi
säkrar verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft.

Projektgruppen skall utveckla ett arbetssätt där man tillvaratar alla
medarbetares befintliga och potentiella kompetenser i en strukture-
rad kontinuerlig kompetensutveckling för personlig flexibilitet och
djupkompetens, i syfte att alltid klara organisationens samtliga ar-
betsuppgifter och flödespåverkande beslut.

I projektmålet ingår att belysa samt testa vilka hinder som existerar
för att nå ovan nämnda mål. En rapport innehållande handlingspla-
ner för att eliminera identifierade hinder skall åstadkommas.

(Projektdirektiv)

Kontinuerlig kompetensutveckling nämns ovan som ett mål i MBO-pro-
jektet, vilket också ska ses som en central åtgärd då kompetens- och kun-
skapsåtskillnaden mellan arbetare och tjänstemän utgör grunden i den
vertikala arbetsdelningen och därmed också är ett hinder för medarbetar-
skap. 

»Projektets inriktning« enligt projektdirektivet var:

Projektgruppen skall verka för att framtida arbetsorganisationsform
och verksamhet än tydligare agerar utifrån:

•  Kundens förväntningar
•  Hög delaktighet och engagemang hos alla medarbetare
•  Lika behandling av alla medarbetare, vilket kan innebära anpass-
ning av allmänna villkor
•  De fackliga och övriga organisatoriska tillhörigheter skall ej på-
verka individers möjlighet till utveckling

(Projektdirektiv)

Följande ur projektdirektivet tyder på att MBO-arbetet i provområdet
skall ligga till grund för en omorganisation i hela företaget: »Projektgrup-
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pen skall utveckla en arbetsorganisationsform så att vi säkrar verksamhe-
tens långsiktiga konkurrenskraft« och »En rapport innehållande hand-
lingsplaner för att eliminera identifierade hinder ska åstadkommas.«
MBO-projektet hade således som mål att skapa en medarbetarorganisa-
tion där existerande gränser, funktionella såväl som fackliga, inte skulle
utgöra något hinder för effektivitet och kvalitet i verksamheten. Målet var
således att skapa en decentraliserad organisation som är baserad på både
horisontell och vertikal integration för att öka effektiviteten i verksam-
heten. MBO-projektet var ett utvecklingsprojekt som byggde på lärande
genom att testa och finna nya arbetssätt och möjligheter, alltså inte ett
projekt att implementera en färdig modell. Som framgår ovan är projekt-
direktivet allmänt hållet och gav därmed knapphändig ledning i arbetet
att utveckla en medarbetarorganisation. 

I samband med ett lokalt vinstavdelningsavtal (1995-1997) mellan
Verkstadsindustrierna (VI), fackliga parterna (Metall, Sif och CF) och
AB Volvo enades man om att genomföra två pilotprojekt inom ramen för
ett koncernprojekt. Syftet var att vinna erfarenhet för utveckling av med-
arbetarskap, organisation och arbetssätt. De dåvarande allmänna villko-
ren och avtalen kunde enligt parterna vara ett hinder för fortsatt utveck-
ling av arbetsorganisationen. Därmed syftade också koncernprojektet till
att bidra till nya avtalstankar. Volvo Aero Corporation i Trollhättan och
Volvo Lastvagnar Motorproduktion i Skövde anmälde sitt intresse. I den-
na avhandling har projektet MBO i Trollhättan studerats, Mats Lindberg
vid INDEK, KTH , har studerat det motsvarande projektet »BEST« i
Skövde, men med fokusering på horisontell integration. Även Professor
Jan Forslin vid INDEK, KTH och Eva Fredholm, då knuten till KTH har
studerat pilotprojekten och koncerngruppens arbete med specifikt fokus
på arbetet om »medarbetaravtal«. 

Koncernprojektets partsgemensamma avsiktsförklaring löd:

1. Parterna är överens om att flödesstrukturering och kompetensut-
veckling med åtföljande delegering av ansvar och befogenheter, har
resulterat i

–Ledtidsreduktion,
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– bättre kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft,
– ökat engagemang och helhetssyn, 
– intressantare arbetsuppgifter och färre arbetsskador

2. Parterna är vidare överens om att ytterligare stärka och påskyn-
da den ovan beskrivna utvecklingen. Detta skall ske genom att de

två pilotprojekten (LV-Motor och Volvo Aero) för Medarbetaror-
ganisation får möjlighet att utveckla organisationen på så sätt, »att
varje medarbetare utför alla de arbetsuppgifter som är möjliga uti-
från medarbetarens vilja till utveckling, kompetens och företagets
behov. Detta skall ske inom ramen för gängse beslutsordning vad
avser organisationsutveckling och innebär ej några ytterligare av-

steg från gällande lag eller kollektivavtal.
(Avsiktsförklaring, odaterad)

Avsiktsförklaringen visar på en utvecklingssyn som inte bara fokuserar på
produktivitets- och effektivtetsutveckling, utan även på att det ska vara
medarbetarens vilja och tillfresställelse som styr och inte den fackliga eller
organisatoriska tillhörigheten. Trots att avisktsförklaringen har tydliga
mål förefaller den lokala styrgruppen på VAC inte ha lyckats skapa ett do-
kument med hög konkretionsnivå som gav projektgruppen riktlinjer för
vart man ville nå. Avsiktsförklaringen syftar också till att gängse besluts-
ordning inte skall ändras, inom VAC är detta löst genom att projektet
drevs inom ett s.k. provområde med speciella och tidsbegränsade regler.
Detsamma var tänkt för projektet på LV-motor, men provområdet utvid-
gades till att gälla hela företaget. 

MBO-projektet genomfördes inom affärsområdet Civilt flyg, inom tre
produktverkstäder och en stödavdelning till dessa produktverkstäder.
Dessa fyra avdelningar utgjorde under den första tiden av projektet en en-
skild enhet, en s.k. affärsenhet, som senare bröts upp och MBO kom en-
bart att gälla produktverkstäderna. Vidare stod i det lokala projektdirekti-
vet att projektet skulle studeras av oberoende forskare, för att dra lärdo-
mar av arbetet, vilket är den formella grunden för denna fallstudie.

MBO-projektet är ett försök till en radikal omvälvning av hur arbetet
organiseras. I sin rapport »Att verka under osäkerhet« med deltagarin-
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tervjuer ifrån föreliggande projekt menar Forslin och Fredholm att: 

Med ett genomfört medarbetargrepp skulle en 200-årig tradition
av åtskillnad mellan tänkande och görande, mellan praktisk och te-
oretisk kunskap vara avslutad. Och med, som man kan anta, välsig-
nelsebringande om än fortfarande bara ofullständigt kända konse-
kvenser för anställda och verksamhet.

(Forslin & Fredholm, : sida )

1.2 Studiens syfte och mål
Studiens syfte är att följa, utvärdera och analysera MBO-projektet för att
avgöra vad vertikal arbetsintegration har för effekter för personalen och
företaget. Resultaten skall generera kunskap som kopplas åter till företa-
get och leder till nya idéer kring arbetsorganisationer. 

Målet med detta arbete är att genom en fallstudie skapa ny kunskap om
vertikal arbetsintegration och dess effekter för de anställda och för företa-
get, finna hinder och stöd för dess genomförande samt ge råd till prakti-
ken i liknande förändringsprocesser. 

1.3 Avgränsningar
Forskningsarbetet var avgränsat till en fallstudie och till de enheter som
tillhörde MBO-projektets provområde, tre produktverkstäder med tillhö-
rande marknads- och inköpsavdelning.  

1.4 Läsanvisning
Kapitel 1 behandlar forskningsprojektets problemformulering, projektet
som utgör avhandlingens fallstudie samt presenterar studiens syfte, mål
och avgränsningar. Kapitel 2 utgörs av en teoretisk referensram som en
bakgrund till projektet som studerats. Studiens upplägg, författarens roll
och metod beskrivs i kapitel 3. Fallstudieföretaget beskrivs i kapitel 4 och
MBO-projektets omvärld i kapitel 5. MBO-projektets struktur och för-
lopp behandlas i kapitel 6. Projektets utfall är beskrivet i kapitel 7. Kapitel
8 är diskussionskapitlet vari författaren analyserar projektet utifrån ytter-
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ligare teorier kring bl a organisationsförändringar för att förstå och dra
slutsatser om fallstudien. Slutsatser samt idéer om framtida forskning pre-
senteras i kapitel 9. Referenser av publicerat-, opublicerat- och företags-
material redovisas i kapitel 10. Slutligen innehåller Appendix utförligare
resultat från en Workshop med koncerngruppen och en Brainstorm ut-
förd av delar av MBO-projektgruppen. Se även tabell 1.1. 
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Tabell 1.1 Avhandlingens upplägg
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n arbetsorganisation kan delas upp i en vertikal och horisontell
arbetsdelning, där den vertikala arbetsdelningen och sedermera
arbetsintegrationen står i fokus i denna avhandling. Idén om ver-
tikal arbetsdelning dvs specialisering formulerades redan på

1700-talet av den skotske ekonomifilosofen Adam Smith. Taylors Scien-
tific Management, som präglat 1900-talets industriella värld, är ett arv av
denna tradition och ses idag som den moderna grunden till arbetsdelning.
En arbetsdelning som bygger på både horisontella och vertikala åtskillna-
der, vilket har satt djupa spår i verksamheters sätt att organisera sig och
speglar en människosyn som företag idag försöker ändra på. 

För att förstå idéerna om vertikal arbetsintegration ges här en kort his-
torik om vertikal arbetsdelning. 

2.1 Människan i behov av ledning
Det Taylor (1911/1920) ville demonstrera i sin »Rationell Arbets-
delning« är att specialisering och arbetsdelning är nödvändigt. Dvs att te-
oretiskt och fysiskt arbete inte kan genomföras av en och samma person,
oberoende om man har kunskapen av båda uppgifterna eller inte, om bäs-
ta möjliga produktivitet skall uppnås. 

Det är alltså naturligt, att i de flesta fall en särskild person måste på
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förhand utföra tankearbetet och att helt andra människor böra an-
vändas till att utföra det fysiska arbetet.

(Taylor, ⁄: sida )

Han menade vid förhöret inför representanthusets kommitté 1912 då
samtiden ifrågasatte hans idéer om Scientific Management:

Det är ledningens uppgift att studera de bästa arbetarnas arbetssätt
och sedan genom analys och experiment förbättra arbetets utföran-
de.

(Forslin, )

Därmed kan man säga att han var före sin tid och påvisade att det fanns
»tyst kunskap« och att den hade relevans i arbetet. Begreppet tyst kunskap
har behandlats av många, men uppmärksammades tidigt av den ungersk-
engelske naturforskaren och vetenskapsfilosofen Michael Polanyi. Det
finns en paradox i den tysta kunskapens utveckling. Taylors sätt att nyttja
tyst kunskap i Scientific Management ifrågasattes starkt då den gjorde en
åtskillnad av arbetare och tjänstemän. Under senare år har dock tyst kun-
skap återigen blivit ett populärt begrepp och forskningsområde då man
insett dess betydelse i det mesta vi gör. 

Taylors sätt att använda sig av tyst kunskap kan jämföras med Molan-
ders (1996) »[…] föredöme (till exempel från mästare till lärling), övning
och personlig erfarenhet«. Taylor eftersträvade ett bästa sätt, men trots
sina ingående studier kunde han inte få all kunskap om hur arbetet skulle
genomföras utan arbetarna använde sig fortfarande av sin egen privata
kunskap och frångick regler och rutiner för att utföra arbetet på bästa sätt.
Taylor kan däremot ha haft uppfattningen att det han såg var den fulla kun-
skap som arbetarna hade, då han ansåg att arbetarna inte kunde tänka och
arbeta samtidigt. När Taylor nyttjade den tysta kunskapen genom att förfi-
na och förädla den på expertnivå fick det dock den negativa konsekvensen
att klyftan mellan arbetare och tjänstemän ökade ytterligare. 

När Henry Ford 1913 införde löpandeband tillverkning av T-forden in-
nebar det att allt tankearbete utfördes på kontoret enligt Taylors principer,
dvs »A minute of action requires an hour of thought«2. En minuts handling
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krävde alltså en timmes tankeverksamhet. Kritik mot denna uppdelning
har bla varit människosynen som den representerar, dvs ett degraderande
av människans förmåga vilket leder till underutnyttjande av människans
kapacitet. Taylors Scientific Management med uppdelningen mellan prak-
tiskt arbete och tankearbete har präglat 1900-talets industriella utveckling.
Nilsson (1992) menar att arbetarna stod som stora förlorare av arbetsinne-
håll under 40-, 50- och 60-talet, som en följd av Tayloriseringen. Männis-
kan saknade möjlighet att utvecklas och möjligheten till effektivitet var låg,
tex skedde beslutsfattandet ofta på en annan nivå än den som berördes och
av personer som nödvändigtvis inte var mest kompetenta för uppgiften. 

Den relativt tidiga kritikern Douglas McGregor (1960), spetsade till
kritiken av den människosyn som Taylorismen stod för och den vertikala
arbetsdelningen genom sitt begreppspar Teori X och Teori Y. Enligt teori
X är människan motvillig att arbeta. McGregor hävdar att redan när Eva
åt av den förbjudna frukten, ett äpple från kunskapens träd, fick männis-
kan straffet att arbeta för att överleva. Med denna syn på arbete blir det na-
turligt att människor också behöver straff och belöning för att utföra sina
arbetsuppgifter. McGregor anser emellertid att detta tankesätt, om ovilja
till arbete, är ologiskt då det logiska skulle vara att utföra sitt arbete så att
organisationen lyckas och att man därmed också tryggar sin egen välfärd.
Det kan tyckas att belöning skulle räcka, men oviljan mot arbete anses
vara så stort att den arbetande måste riskera att bli straffad för att utföra
sina arbetsuppgifter. Enligt Teori X hyser människor i allmänhet ovilja
mot ansvar, vill ledas, har låg ambitionsnivå och söker trygghet framför
allt.

McGregors Teori Y utgår från att arbete är lika naturligt som lek eller
vila. Människan behöver inte straffas för att arbeta, utan hon är både villig
att ta och själv söka ansvar samt utöva självkontroll i riktning mot organisa-
tionens givna mål. Om människor trots allt undviker ansvar eller har låg
ambitionsnivå beror det på omständigheter av tidigare erfarenheter menar
McGregor. Enligt Teori Y är alla människor kreativa, fantasirika och
begåvade samt använder dessa sidor vid problemlösning i arbetet om de
rätta förutsättningarna ges. Enligt Teori Y använder en organisation som
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lever efter Teori X endast en begränsad del av människans intellektuella
kapacitet. McGregor menade också att mycket av ledarskapslitteraturen
och den amerikanska industrin bygger på Teori Xs människosyn. I annat
fall, menade han, skulle organisationsstrukturer och teorier om ledarskap
sett helt annorlunda ut. För att förändra strukturer och ledarskap krävs att
vår syn på människan ändras, dvs förkasta teori X som är en statisk syn på
människan, till förmån för en mer dynamisk teori Y.

Många har kritiserat Taylor för den människosyn han gav uttryck för,
men man skall ha i åtanke under vilken tid Taylor levde. Han levde i en
samtid då stora delar av arbetskraften kom från jordbruksområden utan er-
farenhet från industriellt arbete eller var emigranter från Europa som inte
behärskade det engelska språket (tex Peaucelle, 2000). Att då skapa regler
och rutiner som var lätta att följa och kontrollera var ett sätt att få denna
arbetskraft att fungera. Ford och General Motors är för oss idag välkända
industrier som byggdes upp under denna tid. Trots Taylors syn på männis-
kan, som tex att en arbetare skulle vara »tanketom som en oxe« för att stå ut
med extremt hårt arbete, ville han förbättra levnadsstandarden för gemene
man. Vid förhöret inför representanthusets kommitté 1912 sade han:
»Scientific Management skall löna sig för både den anställde och arbets-
givaren.« Genom »rationellt arbetssätt«, dvs enligt Taylor inga »på-måfå«-
metoder och inga »missljud« utan »harmoni« från de anställda, skulle pro-
duktionen bli »maximal« istället för »inskränkt«, vilket i sin tur skulle leda
till att priserna kunde sänkas och fler människor därmed skulle kunna köpa
industriellt producerade varor.

Kraven på ökad produktivitet har »alltid« varit höga i industrin (Sjö-
lander, 1981) och mellan 1920 och 1930 tog forskningen en oväntad
vändning i försöken att höja produktiviteten. Experimenten som ledde
fram till Human Relation gick till en början ut på att testa fysiska faktorers
påverkan på arbetet, men resultaten blev inte vad man väntade sig (Gille-
spie, 1991). Istället visade de att tekniken inte ensamt är påverkansfaktor
på arbetets effektivitet utan att det mellanmänskliga engagemanget är
minst lika viktigt som en materiellt tillfredsställd arbetssituation. Ur detta
växte Human Relation fram och blev en grund för den tidens moderna in-
dustrisociologi och personalledning.

I mitten av 1900-talet kom en reaktion på Taylors mekanistiska män-
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niskosyn. Den Sociotekniska skolan blev den första explicita utmaningen
av arbetsdelningen. Man insåg att tekniken inte behövde vara en konflikt
till sociala relationer för effektivitet utan att de snarare kompletterade
varandra samt att människan ställde andra än enbart fysiska krav på arbe-
tet (Thorsud & Emery, 1969). Vidare förkastades Taylors föreställning
om ett bästa sätt. I stället sågs varje tillfälle, människa eller organisation
som unikt. Sociotekniken tog steget från ett enkelt maskin- till ett mer
komplext organismtänkande där flera faktorer än teknik påverkade arbe-
tet. MBO-projektet kan sägas bygga på de sociotekniska idéerna med
rötter i Scientific Management och den senare Human Relation-skolan. 

I slutet av 1960-talet publicerade Thorsrud och Emery boken »Med-
inflytande och engagemang i arbetet« som bygger på empiriska studier av
olika organisationsprinciper. Det grundläggande intresset för denna stu-
die var företagsdemokrati. »Personligt medverkande« sågs avgörande
»för de anställdas konstruktiva intresse eller likgiltighet i sin arbetssitua-
tion; för deras trivsel eller otillfredsställelse« (Thorsrud & Emery, 1969:
14). 

Ett viktigt tillskott var formuleringen av individens psykologiska krav
på arbetet som baserades på en summering av dåtidens psykologiska
forskning:

• Behov av ett innehåll som i viss mån är varierande och kräver 
något mer än ren uthållighet.

• Behovet att lära sig nya saker i arbetet och skapa ny kunskap.
• Behov av att kunna fatta beslut, i alla fall till en viss utsträckning 

få vara självstyrd.
• Behov av anseende, dvs medmänsklig förståelse och respekt.
• Behov av att se sammanhanget mellan arbete och omvärld för 

att få en ökad förståelse för arbetet man utför och finna motiva-
tion.

• Behov av att se att arbetet kan förenas med framtidsförhopp-
ningar, utan att behöva betyda befordran.

Till skillnad från tidigare såg man att människan har fler behov än lön,
rimlig arbetstid, skydd mot skaderisker och godtyckliga uppsägningar.
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Dessa är viktiga, men när de grundläggande materiella behoven är upp-
fyllda finns andra behov som väcks (Maslow, 1954; McGregor, 1960;
Herzberg, t ex 1966). Herzberg kan sägas bygga vidare på Maslows »be-
hovspyramid« där det lägsta behovet måste tillfredställas innan en individ
kan motiveras med ett högre liggande behov: 
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Självför-
verkligande

Uppskattning

Samhörighet

Trygghet

Figur 2.1 Maslows »behovspyramid«. 

Herzberg delar upp människans olika behov i två grupper. Hygienfakto-
rer förebygger missnöje i arbetet och beskriver främst omgivningen, som
t ex lön och administration. Dess effekter är endast kortvariga (mindre än
två veckor) och Herzberg (1966: sida 170) menar att de är som heroin,
de kräver mer och mer för att skapa mindre och mindre effekt:

Hygiene acts like heroin – it takes more and more to produce less
and less effect.

Motivationsfaktorer är som framgår av namnet motivationshöjande, de
skapar långsiktig (mer än två veckor, ibland år) tillfredställning i arbetet.
Dessa utgörs av t ex ansvar, befordran och prestationer. Liksom Herzberg
liknar hygienfaktorerna med heroinets behov av mer, menar McGregor
att vi aldrig blir nöjda utan alltid vill ha mer. När ett behov är tillfredsställt
dyker ett annat genast upp, ända tills vi dör. McGregor (1960: sida 36):
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Man is a wanting animal – as soon as one of his needs is satisfied,
another appears in its place. This process is unending. It continues
from birth to death. Man continuously puts forth effort – works, if
you please – to satisfy his needs.

I en hierarkisk organisation är möjligheterna, dock, ofta små, speciellt för
arbetarna, att uppfylla högre behov såsom självförverkligande, menade
McGregor. En effekt av uteblivna motivationsfaktorer kan vara ”inlärd
hjälplöshet”, begreppet är formulerat av Seligman på 1970-talet (Forslin
& Fredholm, 1995), vilket innebär att människan successivt har lärt sig att
det t ex inte går att påverka sin arbetssituation och därmed inte ens försö-
ker. Detta kan vara en orsak till att det, trots allt, finns människor som
passar in i Teori X och endast söker hygienfaktorer, trots att McGregor
menar att människans grundstadie är Teori Y.

2.2 Människan som vill ta ansvar och ser arbete lika naturlig som
lek och vila
Tankar om medarbetarskap har som nämnts tidigare influerats av Socio-
tekniken med sina rötter i såväl Scientific Mangament som Human Rela-
tion skolan, men kan även sägas ha influerats av kvalitetsrörelsen med
betoning på dess sociala faktorer som utvecklats parallellt med ovan
nämnda doktriner. Se den översiktliga figuren nedan. 
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Figur 2.2 En illustrerad sammanställning över västvärldens arbetsorganisatoriska ut-

veckling under 1900-talet.
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På 1950-talet förespråkade den amerikanska kvalitetsgurun Juran del-
tagande som ett viktigt inslag i kvalitetsrörelsen (Axelsson & Bergman,
1999). Axelsson & Bergman menar dock att de anställda i produktionen
inte hade eget ansvar eller befogenheter för att förändra eller förbättra
utan arbetet var begränsat till kvalitetsförbättringsgrupper dit de fick
komma med åsikter. 

Fram till slutet av 1980-talet karaktäriserades kvalitetsrörelsen av
ständiga förbättringar eller göra det man gör men göra det än bättre. Kvali-
tetsförbättringsarbeten hade tidigare stor utsträckning fokuserat på hårda
värden, så som statistisk processtyrning och standardisering, troligen för
att det ansågs lättare att förbättra hårda, än mjuka värden (Axelsson &
Bergman, ibid.). I slutet av 1980-talet gjordes en undersökning som visa-
de att amerikanska företag ansåg att de största förbättringspotentialerna
låg i de mjuka värdena. Sedan dess har det i USA växt fram en mer radikal
syn på förbättringar: Business Process Reengineering, BPR (Hammar &
Champy, 1993), vilken startade trenden med processtänkande. Koncep-
tet innebär att man utgår från hela processen och gör om den i grunden till
skillnad från tidigare fokus på enskilda ständiga förbättringar. Enligt Ax-
elsson och Bergman har BPR fått mycket kritik, bl a för sin människosyn,
låga krav på deltagande från medarbetarna samt för låg genomslagskraft.
Kritiken har lett till förändringar, bl a har medarbetarnas deltagande fått
större vikt. BPR har med tiden utvecklats till begreppet processledning som
bygger på styrning av de horisontella processerna istället för styrning av
individerna. Ur BPR har en svensk organisationsmodell, Gränslösflödes-
organisation, GFO (Helmrich, Janebrink & Edbäck, 1994), vuxit fram,
som idémässigt bidragit till MBO-projektet. 

Axelsson och Bergman menar också att kvalitetsrörelsen alltid har in-
fluerats av organisations- och motivationsteorier. Kvalitetsrörelsen har
följt arbetsorganisationens utformning, dvs gått från central styrning till
att vara decentraliserad och participativt betonad. Den moderna kvali-
tetsrörelsen förknippas ofta med att kunden sätts i centrum, såväl den ex-
terna som den interna. Kvalitetsrörelsen kan därmed sägas ha bidragit till
doktrinskiftet mellan »produktionen i centrum« till »affärerna i centrum«
(Beckérus & Edström, 1988). Förutom den förbättrade kvaliteten leder
ökad kundfokusering ofta till att traditionella gränser bryts (Axelsson &
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Bergman, ibid.), något som Deming (1982: sida 53) tidigare påpekat: 

Improvement of the process includes better allocation of human ef-
fort. It includes selection of people, their placement, their training,
to give everyone, including production workers, a chance to advan-
ce their learning and to contribute the best of their talents. It means
removal of barriers to pride of workmanship both for production
workers and for management and engineers.

Det som VAC idag har försökt realisera genom MBO-projektet påpekade
alltså Deming redan i början av 1980-talet, dvs att möjligheten till ut-
veckling skulle öka för såväl arbetare som tjänstemän om gränserna om-
prövades. Axelsson och Bergman (ibid.) hävdar att en förutsättning för
god extern kundkvalitet är att de interna kunderna är tillfredsställda och
har möjlighet att utvecklas, vilket ställer krav på att människan behandlas
efter Teori Y. Idag handlar kvalitetsrörelsen om att göra rätt från början,
ständiga förbättringar och total kvalitet, TQM, som ett led i att västvärlden
inspirerats av Japans syn på kvalitetsarbete. För att snabbt kunna svara upp
mot externa och interna önskemål och behov anser många att en decen-
traliserad organisation krävs, vilket innebär att alla måste ta sitt ansvar, så-
väl arbetare som tjänstemän i ett helhetsperspektiv- dvs medarbetarskap!

Det synsätt som lever kvar av Teori X är ett potentiellt hinder för ut-
veckling av arbetet. Det är ett synsätt som innebär att »en friare utveckling
av de mänskliga resurserna skulle leda till sämre arbetsmoral och mindre
ansvarskänsla« (Thorsud & Emery, 1969: sida 18). Om detta grundläg-
gande synsätt inte ändras så kan det vara svårt att få gehör för en arbetsor-
ganisatorisk utveckling mot medarbetarskap. Med teori Ys fundamentala
syn på människan skulle däremot organisationers möjligheter bli oändliga,
begränsningarna ligger inte hos de anställda utan i systemet de befinner sig
i (McGregor, ibid.). »Theory Y is an invitation to innovation.« (McGregor,
1960: sida 57) och MBO-projektet kan också ses som ett försök att om-
värdera människosynen och därmed omprövning av hävdvunna gränser
mellan tjänstemän och arbetare, dvs vertikal arbetsintegrering. Medarbe-
tarskap ställer ett nytt krav på ett företags anställda, nämligen ansvar! Tidi-
gare har endast krav ställts på chefen eller personer i ledande befattning,
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dvs hon/han har fått befogenheter och med dem också ansvar. Medarbe-
tarskap skulle kunna skapa en jämställdhet mellan tjänstemän och arbeta-
re. Verkstadsarbetarna får chansen att utveckla sig, göra karriär, men de får
också större ansvar, och därmed undanröjs det viktiga antagandet till verti-
kal arbetsdelning. Tidigare har Taylors idéer om vertikal arbetsdelning kri-
tiserats för sin grad av arbetsdelning, medan arbetsdelning i sig har varit ett
vedertaget axiom i det moderna management-tänkandet (Styhre, 2002).
MBO är ett försök att förkasta det axiomet och finna en ny organisations-
lösning i det postmoderna samhällets3 riktning. 

Denna dualism - arbetet som tvång och underkastelse respektive
som fritt skapande och lek – är en existentiell problematik för varje
individ och kan sägas vara utgångspunkten för arbetsvetenskapen,
särskilt i ett psykologiskt perspektiv. 

(Forslin, : sida ) 

2.3 Frågeställning
Hur kan en vertikalt integrerad organisation se ut?

Stödjer en medarbetarorganisation vertikal integration?
Hur kommer en vertikal arbetsintegration till stånd?
Vilka hinder och stöd finns för vertikal integration?
Vad innebär en tillämpning av vertikal arbetsintegration för de anställ-
da och för företaget med målet att öka effektiviteten?

Verksamheten bär fortfarande på sediment av det tidiga 1900-talets män-
niskosyn, är den integrerbar med nutidens krav på flexibla organisationer? 
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3. Det moderna samhället kännetecknas av ökad organisering, ökad standardisering, ett
tillämpande av universella vetenskapliga principer etc. Det senmoderna, hypermoderna
eller postmoderna samhället kännetecknas av ökad fragmentering, ökad lokal anpass-
ning på bekostnad av universella principer, mångfacetterade perspektiv och att tan-
kesättet om ett bästa sätt har blivit problematiserat och kritiserat. (Styhre, 2002)

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 40



tudien gick ut på att förstå en unik förändringsprocess och ett
svåravgränsat kontextberoende fenomen och är genomförd i
form av en långitudienell fallstudie. Enligt Merriam (1994) an-
vänds kvalitativa fallstudier då insikt, upptäckt och tolkning står i

fokus, snarare än hypotesprövning. Fallstudiemetoden har här använts för
att komma till djupare insikter om socialt betingade skeenden samt indivi-
ders uppfattningar och upplevelse av händelser och situationer i en speci-
fik kontext. Fallstudien har enligt Merriam en unik styrka i förmågan att
hantera många olika typer av empiriska material. I denna studie utgörs
empirin av intervjuer, mötesdeltagande, olika typer av möten och semina-
rier, formella och informella samtal med de anställda, enkätundersök-
ningar och studier av företagsdokument. Styrkan med olika typer av data
är att forskaren ges möjligheten att studera samma frågeställning ur olika
perspektiv och därmed ges möjligheten till djupare insikt och förståelse
för de komplicerade och mångfacetterade frågeställningar som är aktuella. 

Som alla forskningsmetoder har den longitudinella fallstudien förutom
styrkor även svagheter. Några svagheter behövde här hanteras. För att
göra texten lättillgänglig och begriplig är begränsning av materialet nöd-
vändigt (Merriam, ibid.) vilket kan medföra svåra avvägningar, t ex vad är
viktigt och inte viktigt att presentera? Guba och Lincoln menar, enligt
Merriam, att det kan vara lätt att överförenkla eller överdriva enskilda fak-
torer i redogörelsen av en fallstudie samt att läsaren lätt kan förvillas att tro
att fallstudien utgör bilden av helheten, då den egentligen endast utgör en
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liten, men förhoppningsvis viktig del. En annan viktig aspekt att ta hänsyn
till är forskaren själv, som utgör kärnan i fallstudien samt är länken mellan
studien och läsaren (Merriam, ibid.). Ett sätt att hantera detta är att be-
skriva forskarens roll så att läsaren själv kan förstå metodvalen, t ex varför
vissa frågor är ställda.

Åsikterna om fallstudiens möjligheter till validitet, reliabilitet och ge-
neraliserbarhet går isär menar Merriam. Inre validitet innebär hur väl
resultaten stämmer överens med verkligheten, Merriam identifierar sex
grundläggande strategier för att validera kvalitativa fallstudier. I denna
studie är fyra tillämpade: 

• Validering genom deltagarkontroll, dvs den som bidragit med infor-
mation har vid flera tillfällen fått möjligheten att ha synpunkter på hur
information har behandlats och analyserats, för att på så vis styrka be-
skrivningen av deras upplevelse av »verkligheten«.

• Observationen har gjorts under en längre tid, vilket ökar validiteten i
sig. Tex. har liknande skeenden observerats ett flertal gånger och mön-
ster har blivit synliga.

• Granskning och kritik är utförd löpande under arbetets gång av for-
skarkollegor. 

• Under rubriken »forskarens roll« klargörs de skevheter som forskaren
burit med sig in i studien och som tillkommit under arbetets gång för
att förstå de val som är gjorda.

Triangulering genom att flera metoder och informationskällor används är
den femte strategin vilken visserligen använts här, men mer för att valide-
ra det kvantitativa materialet (se vidare sida 52). Metaforen triangulering
är hämtad från navigering och militära strategier där man använder mul-
tipla referenspunkter för att lokalisera ett objekts exakta position (Jick,
1979). I forskningen är dock trianguleringen oftast inte så precis varför
metaforen kanske inte är helt entydigt bra. Det finns flera typer av triang-
ulering (Jick, ibid.) och här har metoden främst använts då resultaten inte
stämt överens med förväntan, dvs vid divergens. Enligt Jick är triangule-
ring lika användbar vid konvergerande som divergerande resultat och vid
divergens hjälper triangulering till att berika förklaringen till resultaten.
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I den sjätte strategin deltagande tillvägagångssätt är studieobjektet in-
volverat i alla forskningens faser vilket inte är gjort i denna studie då studi-
ens syfte har varit att undersöka projektets förlopp samt att projektgrup-
pen själv skulle utforma tillvägagångssättet och organisationsformen.
Dock är delmoment såsom enkätundersökningar och intervjuer genom-
förda i samråd med projektgruppen.

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning som undersökningen kan
upprepas och är problematisk i samhällsvetenskaplig forskning, då män-
niskors beteenden inte är konstanta och då situationer och människor är
unika (Merriam, ibid.). Trots detta finns det sätt att hantera reliabilitets-
faktorn. Merriam föreslår tre tillvägagångssätt vilka också använts här: 

• Detaljerat beskriva tillvägagångssätten i metoderna som använts. 
• Använda sig av flera typer av data. 
• Tydligt beskriva forskarens teoretiska och erfarenhetsmässiga ut-

gångspunkt.

Är det möjligt att dra generella slutsatser av en fallstudie? Enligt Merriam
går svaren isär, beroende på vilken skola man tillhör. Hon menar också att
det är upp till fallstudieforskaren själv att utifrån sin forskning och sin för-
ståelse för generaliserbarhetsbegreppet argumentera för sin studies gene-
raliserbarhet. I denna studie har författaren försökt att beskriva projektet
så detaljerat att den som eventuellt vill genomföra ett liknande förän-
dringsprojekt, ska kunna tillgodogöra sig kunskap om radikala förän-
dringar och ha nytta av den i ett eventuellt utvecklingsarbete. 

Varje enskild metod har använts i syfte att svara på forskningsfrågorna
eller hjälpa till att föra projektarbetet på VAC framåt. Alla metoder har
styrkor och svagheter, dessa behandlas vidare i kapitel 3.2 Datainsamling
och analys.

3.1 Min roll som forskare
Under resans gång har jag många gånger funderat över min egen roll, hur
akademisk bakgrund, ålder och kön påverkat forskningen.

Med kandidatexamen i elektroteknik med kvalitetsteknik som inrikt-
ning har jag bl a god kunskapsgrund i tekniska processer och problem vil-

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 43

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 43



ket underlättat förståelsen för fallstudieföretagets produktion och därmed
också underlättat samtalen med de anställda. I forskarutbildningen har
min kunskap om industriell arbetsvetenskap vuxit fram komplementärt
till kunskaperna från grundutbildningen i och med att studien är flerdisci-
plinär. 

Att jag är förhållandevis ung har bl a inneburit att jag har mindre erfa-
renheter från arbetslivet, vilket har både för- och nackdelar. En fördel kan
vara att jag inte är färgad av tidigare arbeten i hur saker och ting bör vara,
men detta kan också vara en nackdel då jag i vissa fall varit oreflekterande
och trott att verkligheten är lika enkel som den ibland framställs i littera-
turen. Nackdelen kan också vara att mycket är nytt , vilket kan ha hindrat
mig från att se och tränga djupare ned i skeenden. 

Att vara kvinna i en mansdominerad värld, med industrin som forsk-
ningsfält, upplever jag som positivt, men mycket p g a att jag insett vikten
av att utnyttja situationen. På fältet har jag t ex kunnat ställa dummare frå-
gor än en manlig kollega då jag upplevt att jag inte förväntas ha lika hög
teknisk kunskap, trots min ingenjörsutbildning. 

Beroende på MBO-arbetets olika faser har jag tillbringat varierande tid
på företaget. Den mest intensiva tiden var mellan oktober 1998 och fe-
bruari 1999, under projektets faktiska inledningsfas. Under övrig tid del-
tog jag i de sporadiska möten som MBOs projektgrupp, styrgrupp och ar-
betsgrupper hade (fallstudien påbörjades i augusti 1998 och avslutades
juni 2000). Deltagandet skedde i en utsträckning som bedömdes vara in-
tressant för studien och möjligt i mån av tid. Vid intervjutillfällena till-
bringades mer sammanhängande tid på företaget. Jag deltog också i de till
MBO-projektet parallella koncerngruppsmöten, i syfte att få en helhets-
bild av de två tänkta parallella skeenden som också utgjorde studiens två
lärytor. Resterande tid har använts till studier, handledning, seminarier
samt undervisning på KTH. Jag har tillsammans med min handledare gått
igenom insamlat material, diskuterat och analyserat för det löpande arbe-
tet och slutligen för avhandlingen.

Trots att jag har varit aktivt deltagande och intervenerat upplever jag
att jag har haft liten påverkan på projektets utförande och resultat i stort.
Ett tydligt exempel är att jag upprepade gånger påpekade att vissa perso-
ner »kommit i kläm« i och med det speciella avtal som fanns för provom-
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rådet och att något måste göras. Fortfarande vid mina sista intervjuer
2000 hade ingen åtgärd vidtagits. Dock har det i intervjuer framkommit
att min närvaro och mina frågor uppskattades av många anställda inom
provområdet och att jag varit en god samtalspartner till projektmedlem-
marna. 

Forskaren påverkar i allmänhet resultaten i såväl kvalitativa som kvan-
titativa studier. I intervjuer påverkas intervjupersonen i mötet med forska-
ren. Här präglades vissa möten i slutet av fallstudien, mellan mig och in-
tervjupersonerna, av ett gemensamt outtalat ställningstagande att projek-
tet var misslyckat. Detta kan ha påverkat intervjupersonerna till att nästan
enbart fokusera på projektets negativa sidor. I kvantitativ metod sker på-
verkan delvis vid utformningen av t ex enkäten, men också vid hantering-
en av svaren. 

Individer är olika och bär på olika erfarenheter, vilket blir speciellt syn-
ligt i samhällsvetenskaplig forskning. Därmed är min analys av »verklig-
heten« »verklig« för mig själv, medan andra kan uppleva »verkligheten« på
ett helt annat sätt. Därför skulle antagligen du som läser detta dra andra
slutsatser eller helt enkelt ställt andra frågor!

3.2 Datainsamling och analys
Data har samlats in genom intervjuer, samtal, enkätundersökningar, stu-
dier av interna dokument samt genom deltagande i informella och for-
mella möten, se tabell 3.1.

Tabell 3.1 Datainsamling

Benämning Studie Tidpunkt  
A Deltagande observation augusti 1998 – juni 2000
B Workshop med koncerngrupp 25 september, 1998
C Intervjuserie I januari 1999  
D Enkätundersökning del I april & maj 1999
E Action Learning grupp april - juni 1999
F Intervjuserie II januari - mars 2000
G Enkätundersökning del II mars 2000
H Analys av Volvo-texter löpande under studien
I Litteraturstudier löpande under studien
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Nedan följer en mer detaljerad beskrivning i kronologisk ordning, av hur
varje enskilt datainsamlingsmoment är genomfört. Efter varje enskilt da-
tainsamlingsmoment görs en kort beskrivning av analysen.

A) Under hela forskningsprojektet har författaren genomfört deltagande
observationer i olika möten: projektgruppsmöten, styrgruppsmöten, övriga
MBO-möten kring: kompetensutveckling, avtal och öppettider, men
även avdelningsmöten inom provområdet. Deltagandet har både varit i
syfte att få en bild av vad som händer inom MBO-projektet och i avdel-
ningarna samt att intervenera och bidra med kunskap. 

Observationerna i de olika mötena analyserades dels direkt i mötet
och ledde till direkta interventioner, i andra fall till minnesanteckningar
och i vissa fall skrevs de inte ned utan behölls endast som minnen . Utta-
landen antecknades också ordagrant utan analys. Minnesanteckningarna,
uttalandena och minnena har sedan under arbetets gång funnits som en
kuliss som både underlättat (för att förstå vissa skeenden) och försvårat
(skapat mentala ramar som utgjort hinder för nytänkande) för författaren.
En detaljerad och sammanfattande redovisning av mötena är ej presente-
rad i avhandlingen då materialet är omfattande och ohanterligt i en sådan
form. Istället har observationerna använts i texten, främst i följande kapi-
tel 5. MBO-projektets omvärld och 6. MBO-projektet, för att tydliggöra
händelser och skeenden. 

B) Forskargruppen Forslin, Lindberg och Palm genomförde gemensamt
en workshop med alla parter i koncerngruppen på ett 1,5 dagars internat
i augusti 1998 kring ledarskap och organisation. Syftet var att driva idéer-
na, koncernprojektet och pilotprojekten framåt med hjälp av diskussio-
ner, gruppövningar och seminarier.

Metoderna som användes på övningarna var brainstorming, släktskaps-
diagram och slutligen orsak-verkan diagram, vilka är tre av sju kvalitetsför-
bättringsverktyg (Bergman & Klefsjö, 1995). Brainstorming användes för
att i en grupp om ca 8-10 personer generera idéer om »Vad karaktäriserar
en önskvärd organisation?«. Därefter gjorde grupperna släktskapsdia-
gram och orsak-verkan-diagram av de insamlade idéerna från brainstor-
men för att strukturera den stora mängden verbala data. Den sistnämda
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metoden kallas också för KJ-metoden efter upphovsmannen Jiro Kawaki-
ta och illustrerar associationer snarare än logiska samband (Bergman &
Klefsjö, ibid.). Slutligen rangordnades faktorerna för att se vad som ansågs
vara viktigast. Syftet med brainstorming är att generera idéer, där inga idé-
er får förkastas. Författaren anser därför att metoden är oreflekterande
och om materialet skall användas som grund i ett fortsatt arbete bör det
bearbetas ytterligare. Brainstorming ger ändock en god bild av ämnet som
hanteras varför workshopens brainstorm-resultat här används i sitt ur-
sprungliga format i kapitel 6. MBO-projektet.    

C) Intervjuserie I genomfördes med ett urval av 16 personer från hela pro-
vområdet, i syfte att få kunskap om de anställdas uppfattningar om ledar-
skap, kompetensutveckling, förändringar, kunskap, kommunikation och
skiftledarrollen i provområdet samt inställningen till medarbetarorganisa-
tion och medarbetarskap. Intervjuerna låg också, till grund för komplette-
ring av frågeformuläret »Upplevelse av ArbetsSituationen« för enkätun-
dersökningarna.

Författaren valde personerna utifrån skift- och dagtidslistor. Om den
utvalda personen från listan inte fanns tillgänlig vid det aktuella intervju-
tillfället valdes en ny person. Valet av intervjupersonerna var slumpmäs-
sigt, dock ej obundet slumpmässigt, då målet var att fördela jämnt mellan
skiftanställda, dagtidsanställda och mellan enheterna. Spridningen blev
följande:

Tabell 3.2 Intervjuserie I
Antal deltagare Enhet, antal anställda
4 Spool, 70
5 CRF, 66
5 LPT, ca 60
2 Marknad och Inköp, 8

Sex av totalt 16 arbetade dagtid, varav några var tjänstemän och andra var
metallanslutna som utförde tjänstemannauppgifter. Resterande tio var ar-
betare och arbetade skiftgång. 15 av de intervjuade var män och endast en
var kvinna. Anställningstiden var från sex månader och uppåt och åldern
från 22 år och uppåt. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme
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och var halvstrukturerade, vilket innebar att de utfördes med en intervju-
mall, men avvikelser gjordes om andra intressanta frågor kom upp.

Intervjuresultaten analyserades genom att dela in svaren i frågeområden
och sedan jämföra skillnader och likheter mellan tjänstemän och arbetare.
Presentation av intervjuresultaten utfördes i samband med enkätunder-
sökning I.

Med semistrukturerade intervjuer kommer forskaren nära den inter-
vjuades uppfattning av verkligheten, då intervjupersonen själv delvis kan
påverka intervjun. Styrkan i metoden är att den är subjektiv, då man just
önskar fånga en viss persons upplevelser av t ex en viss situation eller ett
visst resonemang. Svaren påverkas dock av mötet mellan forskaren och
intervjupersonen och deras enskilda såväl som eventuellt gemensamma
erfarenheter. Analysen av den insamlade informationen är starkt påver-
kad av forskarens kunskaper och bakgrund, vilket visserligen är mening-
en, men det leder till att olika personer också tolkar svaren olika. 

Intervjuserie I används främst i kapitel 7. MBO-projektets utfall. Citat
är tagna från såväl arbetare som tjänstemännen för att synliggöra eventu-
ella likheter och skillnader.

D) I samband med återkopplingen av intervjuresultat från intervjuserie I
genomfördes enkätundersökning del I, i avdelningarna Spool, LPT och
CRF, i syfte att studera organisationsutvecklingen mellan 1985 och 1999
och senare MBOs påverkan på arbetet mellan 1999 och 2000. 

Verkstadsarbetarna (VA) och tjänstemännen (TA) samlades till mö-
ten (verkstadsarbetarnas regelbundna skiftmöten), där författaren gick
igenom intervjuresultaten samt en kort beskrivning av enkäten och dess
möjliga användningsområden med ett exempel från en tillverkningsin-
dustri4. Enkäten besvarades och lämnades in på plats (extra enkäter till
TA delades ut, då få var närvarande vid dessa möten). Deltagarna fick
också möjligheten att ställa frågor. En fråga som ofta kom upp var: »mås-
te jag fylla i alla frågor på sista delen om när jag är född och vilket år jag an-
ställdes – då kan man ju se vem jag är?« På den frågan var svaret »ni mås-
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te ingenting, men det är bra om ni gör det och dessutom kommer svaren
att behandlas konfidentiellt och det finns inget intresse av att peka ut en-
skilda individer«. 

Resultaten från produktverkstäderna slogs samman, men uppdelning-
en VA och TA bibehölls. Den samlade bilden av VA jämfördes med en en-
kätundersökning på en NC-maskinavdelning från 1985 av Forslin, Thu-
lestedt & Andersson.

I den statistiska analysen är signifikansnivån vald till 5 % och signifi-
kansen är beräknad i statistikprogrammet SPSS 11.0 for Windows, för
samtliga värden. Resultaten analyserades med One-Sample Test. För att
förstå vad som hänt respektive inte har hänt i verksamheten på 14 år jäm-
fördes Forslin, Thulestedt & Anderssons resultat och verksamhetsbe-
skrivning med hur verksamheten var organiserad 1999.

Fördelen med kvantitativ metod är att den är standardiserad och lätta-
re behandlar stora mängder data. Kvantitativa och kvalitativa metoder
kompletterar varandra då de fångar olika saker. Nackdelen med standar-
diseringen är att man sätter upp vissa ramar, oftast utifrån vedertagna nor-
mer, vilket innebär att man inte tar hänsyn till individuella olikheter hos
respondenterna (Westlander, 1999) och därmed begränsar djupet i sva-
ren och försämrar resultaten. I detta fall kan respondenterna ha påverkats
av författarens genomgång av en studie där samma formulär använts samt
presentationen av tidigare intervjuresultat inom provområdet. 

Enkätundersökning del I presenteras i kapitel 7.1  år av organisa-
tionsutveckling, upplevelse av arbetssituationen. Där signifikant skillnad fö-
religger används »ökat«, »högre utsträckning«, »minskat« eller »mindre
utsträckning« i texten, där endast tendens till skillnad föreligger används
»tendens till ökning/minskning«.

E) En Action Learning grupp sattes samman i syfte att ta vara på de idéer
som formulerats om en medarbetarorganisation då projektet var i ett
skarpt läge, dvs då idéerna skulle prövas i praktiken. Teoribeskrivningen
av Action Learning är främst hämtad från Forslin & Thulestedt (1993).
Pedagogiken utvecklades redan på 1950-talet av engelsmannen Reginald
W. Revens och förenar individuellt lärande med utveckling av organisa-
tioner. Därmed kan den användas som verktyg för att uppnå konkreta för-
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ändringar som harmoniserar med den nya kunskapen. Grunden i Action
Learning är just lärande genom handling, men endast erfarenheter blir
inte nödvändigtvis till ett lärande utan måste kombineras med reflektion.
Arbetssätten varierar, men inkluderar vanligtvis de fyra stegen: handling,
erfarenhet, analys och begreppsbildning, i en upprepande process för att
uppnå ny kunskap. 

Syftet med Action Learning gruppen på VAC var att MBO-projektets
idéer skulle omsättas i praktiken och att det skulle finnas ett forum där alla
deltagare fick tid för reflektion, vilket skulle utgöra den stora skillnaden
från vanligt vardagsinlärning . Metoden skulle hjälpa deltagarna till bättre
samarbete och inlärning genom reflektion och analys. »Pedagogiken byg-
ger på en grupp deltagare, ett projektforum, som lär av erfarenheter i del-
tagarnas egen konkreta verklighet.« (Forslin & Fredholm, 1995: sida 19)
I praktiken, på VAC, innebar det att projektledaren för MBO stod för pro-
blemet , dvs införandet av en medarbetarorganisation, vi som forskare
(Forslin, Lindberg & Palm) var den externa kraften som höll i arbetet, var
sammankallande och uppgiftsgivare. Till sist använde deltagarna sina
konkreta erfarenheter från sina arbetsområden för att finna ett sätt att in-
föra idéerna om en medarbetarorganisation. 

Medverkande var projektledaren för MBO-projektet samt ledningen
från berörda produktverkstäder och avdelningen Marknad & Inköp, då
alla hade en viktig roll vid införandet av MBO-projektets formulerade idé-
er. Vi som forskare gav medlemmarna möjlighet att tala om sina erfaren-
heter samt förde in teorier och modeller. På så vis kunde både deltagarna
och forskarna lära sig något samtidigt som projektet avancerade. Grup-
pen samlades endast två gånger, antingen beroende på tidsbrist eller bris-
tande intresse och det viktigaste bidraget till forskningen blev endast figu-
ren 7.5 Olika befattningars planeringshorisont i produktverkstäder med be-
fattningarna skiftledare, VU-ledare och PV-chefer. 

F) Intervjuserie II genomfördes med 27 personer som antingen aktivt arbe-
tat med eller direkt berörts av projektet, i syfte att evaluera projektarbetet.

Intervjuerna var halvstrukterade och frågorna var anpassade efter re-
spektive intervjugrupp, se gruppindelning i tabell nedan. Intervjuerna tog
mellan 20 minuter och 2,5 timme, men vanligen i ca en timme. Det stora
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tidsspannet berodde på deltagarnas tidsbrist respektive intresse av att be-
rätta om verksamheten. Intervjuerna spelades in efter acceptans från re-
spondenten.

Tabell 3.3 Intervjuserie II

Antal deltagare Grupp, antal möjliga  
10 Styrgruppen för MBO,12 (exklusive projektledare)  
6 Projektgruppen för MBO,7  
4 Produktverkstadschefer, 4  
3 VU-ledare , 3
4 Skiftledare, 6 

(Två av skiftledarna intervjuades tillsammans vid ett intervjutillfälle)

I ett första led delades de intervjuade in i grupper, efter deras roll i MBO-
projektet. Det andra steget innebar att svaren delades in i olika frågeområ-
den. Därefter skrevs arbetsrapporter för de olika intervjugrupperna, inga
personer citerades med namn. Rapporterna skickades ut till varje intervju-
ad person, som fick möjlighet att kommentera innehållet. Endast två av
27 valde att kommentera rapporten, vilket kan tolkas som ett passivt god-
kännande från övriga. Alternativt kan det innebära att rapporten aldrig
lästes av övriga 25, vilket är negativt för valideringen. 

Intervjuserie II används främst i kapitel 6. MBO-projektet och i kapitel
7. MBO-projektets utfall. Citat från intervjuerna används för att tydliggöra
skeenden och känslor samt för att visa att flera röster har talat i projektet
och i verksamheten. Citaten är hämtade från alla intervjuade grupper:
projektgruppsmedlemmar, styrgruppsmedlemmar, skiftledare, verksam-
hetsutvecklingsledare samt produktverkstadschefer. Projektgruppsmed-
lemmarna har genererat flest citat då fokus till stor del legat på projektför-
loppet.

G) Enkätundersökningen del II genomfördes med VA och TA i Spool
mars 2000 av VU-ledaren för Spool (för att spara tid). Syftet var att se vad
Skiftledarrollen haft för påverkan på arbetet i avdelningen Spool samt hur
rollen utvecklats sedan enkätundersökning del I genomfördes 1999. 

Enkäten inleddes med ett försättsblad, vilket förklarade syftet med en-
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kätundersökningen, varför de nu ett år senare skulle fylla i samma enkät
igen. Enkäten distribuerades av VU-ledaren till den anställde på arbets-
platsen tillsammans med ett tomt kuvert. Den anställde kunde på så sätt
fylla i enkäten under arbetstid och lämna in den i ett slutet kuvert i en låda
på VU-ledarens kontor. VU-ledaren skickade sedan enkäterna till författa-
ren. Dessa data jämfördes med produktverkstadens resultat från 1999,
där respektive frågeområdes medelvärde samt fråga för fråga jämfördes
för att finna signifikanta skillnader. I den statistiska analysen är signifi-
kansnivån vald till 5 % och signifikansen är beräknad i statistikprogram-
met SPSS 11.0 for Windows för samtliga värden. Testerna som använts är
Envägs Variansanalys (oparat t-test), Mann-Whitney Test och Crossta-
bulering. En del resultat stämde inte överens med det förväntade varför
intervjuer med produktverkstadschefen, skiftledarna och anställda använ-
des för att berika förklaringen till utfallet, dvs genom triangulering. 

Enkätundersökning del II presenteras i kapitel 7.4 Ett år med MBO –
upplevelse av arbetssituationen i avdelningen Spool. Där signifikant skillnad
föreligger används »ökat«, »högre utsträckning«, »minskat« eller »min-
dre utsträckning« i texten, där endast tendens till skillnad föreligger an-
vänds »tendens till ökning/minskning«.

H) Under arbetets gång har insamling av data också gjorts genom studier
av VOLVO-dokument som haft relevans för fallstudien. Syftet var att ut-
vinna kunskap om dels projektet, företaget, koncernen, men också dess
omvärld i förhållande till MBO-projektet. Givet detta har följande doku-
mentation använts: lokala och centrala projektdirektiv, OH-material från
MBO-projektet, mötesanteckningar från MBO-möten, tidsskrifterna
»Volvo Aero Nyheterna«, »News, Views & Interviews Aero« och »Volvo
Global Magazine«, värderingsgrundande koncerntexter, årsredovisning-
ar samt produktfoldrar. 

En djupare textanalys av den värderingsgrundande koncerntexten
»Volvo Filosofi« gjordes. Textanalys omfattar allt från att studera vad tex-
ten handlar om, hur texten läggs fram till vad bilderna säger. För analysen
av »Volvo Filosofi« begränsades det djupgående arbetet till att endast stu-
dera vad texten handlar om, med hjälp av tematisk analys (Gunnarsson,
1989; Jämtelid, 2000). För att strukturera olika teman och orsak-verkan
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resonemang användes kvalitetsverktyget Ishikawadiagram (Bergman &
Klefsjö, 1995). Utöver textanalysen görs några kortare kommentarer om
antal sidor, bilder och vilken känsla bilderna förmedlar. 

De interna dokumenten har använts i olika delar av texten: 
• MBO-projektdokument återkommer i hela texten.
• Volvo tidsskrifter i kapitel 4. Volvo Aero Corporation och kapitel 6.

MBO-projektet.
• Värderingsgrundande text i kapitel 5. MBO-projektets omvärld.
• Årsredovisningar och produktfoldrar i kapitel 4. Volvo Aero Corpora-

tion.

I) Litteratur studerades löpande under arbetet. I kapitel 2. Från vertikal ar-
betsdelning till vertikal arbetsintegration har litteraturen använts för att
göra en historisk beskrivning av industriella verksamheters sätt att organi-
sera sig på. I diskussionen har litteraturen använts som ett verktyg för att
analysera det empiriska materialet för att förstå skeenden och samman-
hang och för att utveckla resonemangen kring resultaten.

Ovanstående metoders resultat redovisas alltså i följande kapitel. Kapi-
tel 4 och 5 är framförallt en genomgång av företagsdokument, kapitel 6
och 7 utgör den insamlade empirin, dvs projektets utfall och slutligen dis-
kussionskapitlet 8 är en kombination av empiri och den litteratur som stu-
derats under forskningens gång.
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olvo Aero Corporation (VAC) är ett helägt dotterbolag till
AB Volvo och består av sju affärsområden: Civila Flygmoto-
rer, Militära Flygmotorer, Aviation Support Services, Civilt
Motorunderhåll, Rymd, Landbaserade och Marina Gasturbi-

ner samt Fordonskomponenter. MBO-projektet har bedrivits inom af-
färsområdet Civilt Flyg, som utvecklar och tillverkar komponenter till ci-
vila flygmotorer. VAC och Civilt Flyg är partners i nästan alla motorpro-
jekt för stora flygplan och samarbetspartnerna är amerikanska Pratt &
Whitney, tyska MTU (Motoren und Turbinen Union), amerikanska Ge-
neral Electric, tysk-engelska BMW Rolls-Royce och franska Snecma.
VAC ansvarar för flera viktiga detaljer till motorer som driver flera av da-
gens Boeing 747, Boeing 777, Boeing 767, Boeing 757, MD 80 och de
flesta varianter av Airbus. VAC är ett litet företag, men med Civilt Flygs
specialisering på motorns komplexa och roterande delar är man stor på
marknaden och känd för hög kvalitet. Detta är en följd av företagets histo-
rik som tillverkare av militära jetmotorer för det svenska försvaret. Företa-
gets viktigaste bidrag till utvecklingen av de militära motorerna har rört
förbränningsteknik och efterbrännkammare, vilket samtidigt gett ett brett
kunnande inom hela flygmotorteknologin.

VAC avviker på många sätt från koncernens övriga fordonsverksam-
het. P g a av sin annorlunda produkt, geografiska och organisatoriska av-
skildhet från koncernen är företaget kanske mer präglat av sina kunder än
moderkoncernen. Till en början präglades företaget av att vara en militär
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försvarsindustri och senare av få, men stora internationella kunder. VAC
har ytterligare präglats och därmed avvikit från fordonsverksamheten ge-
nom ny avancerad teknik, krävande och svårbearbetade material, kom-
plexa och svårtillverkade produkter vilket lett till att en högre utbildnings-
nivå hos de anställda har krävts. Även flygindustrins rigorösa bestämmel-
ser om bl a kvalitetskontroller, säkerhet och dokumentation och att verk-
samheten under lång tid varit en militär försvarsindustri har bidragit till att
göra verksamheten mer byråkratisk än övriga företag inom AB Volvo.

1997, när MBO-projektet startade, hade företaget VAC ca 4 200 an-
ställda och omsatte ca 7,5 miljarder kronor. Omsättningen ökade kraftigt
under 1997 p g a en 60% omsättningsökning för affärsområdet Civila
Flygmotorer samt förvärvet av serviceföretaget AGES Group (VACs äga-
randel ökade till 60% med 2.343 Mkr). Den kraftiga omsättningsökning-
en inom Civilt flyg berodde till stor del på volymökningar i befintliga mo-
torprogram och på en stark dollarutveckling. Vid halvårsskiftet 1997 un-
dertecknade VAC ett samarbetsavtal med den tyska flygmotortillverka-
ren MTU. MTU koordinerar teknologi- och produktutveckling av låg-
trycksturbiner till civila flygmotorer, vilket innebar en utökad produktflo-
ra för Civilt Flyg. (Volvo Aero 1997, Årsrapport) 

Den kraftiga omsättningsökningen fortsatte även under 1998, bland
annat på grund av en omfattande reservdelsförsäljning och en fortsatt
stark dollarutveckling. VAC slöt en överenskommelse med Norsk Jetmo-
tor, som tillverkar komponenter till civila flygmotorer, om ett förvärv av
78% av aktierna. (Volvo Flygmotor 1998, Årsrapport)

1999 kännetecknades för VAC av fortsatt stark expansion, främst ge-
nom ett par viktiga förvärv; VACs andel i The AGES Group ökade till
86,4%, man tog över rollen som huvudpartner samt genomförde förvär-
vet av Norsk Jetmotors aktier. Numer är Norsk Jetmotor en del av Civila
Flygmotorer och heter Volvo Aero Norge AS. I och med detta förvärv
fanns VACs motorkomponenter i över 80% av alla nya civila flygplan för
mer än 100 passagerare år 1999. Framförallt tillverkningen av kompo-
nenter till civila flygmotorer (Aerospace Components) bidrog till VACs
omsättningsökning. Produktionen var hög hela året och man var mycket
nära kapacitetstaket i både Trollhättan och i Kongsberg (Volvo Aero
Norge AS). (Volvo Aero 1999, Årsrapport)

56 Kristina Palm

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 56



Servicedelen »AGES« byter namn till »Volvo Aero Services« under
2000. Samma år ökade den civila passagerartrafiken med 7,2 %, mätt i
RPM (revenue passenger miles) vilket är över den långsiktiga trenden
som förväntades ligga på 5 %. »Load factor« som mäter hur stor del av
flygplanens kapacitet som utnyttjas, var under 2000 72,2 % jämfört med
den tidigare rekordnivån från 1999 på 70,5 %. Den positiva trenden av
flygtrafikutvecklingen har i hög grad gynnat VACs verksamhet, inte minst
affärsområdet Aerospace Components.  Detta var dock innan terrorat-
tacken den 11 september 2001. I VOLVO Global Magazine 7/2001
kommenterar VACs informationschef terrorattackerna i USA den 11
september 2001 och den snabba nedgången som kom med den. Att färre
människor har valde att flyga ledde till att efterfrågan på service och un-
derhåll minskade drastiskt samt att flygbolag drog tillbaka beställningar
på nya flygplan. Detta ledde i sin tur till att VAC var tvungna att säga upp
ca 400, varav ca 330 personer i Trollhättan under hösten 2001 (Tidskrif-
ten News, Views & Interviews AERO, 2/01).

Civilt Flygs och VACs ekonomiska och organisatoriska utveckling har
under de ovanstående åren, tillika MBO-åren, till stora delar påverkats av
omvärldens krav på förändring, men också av sin egen historik och ut-
veckling sedan starten på 1930-talet. 

4.1 Verksamhetens utveckling
Sedan 1941 då Svenska Flygmotor AB övertogs av AB Volvo har många
stora förändringar genomförts som satt sin prägel på företaget. Utifrån
stora drag kan man dela in förändringarna i tre faser: 

1) En personalorienterad utveckling som möjliggjordes av goda ekono-
miska tider kring 40-, 50- och 60-talet.

2) Övergång från militär till civil och internationaliserad verksamhet, då
det stod klart att den svenska militära marknaden skulle minska, från
70-talet och framåt. 

3) Mot en ny arbetsorganisation i början av 80-talet, präglad av decentra-
lisering och ny personalpolitik, där individen har större ansvar och
mångfald uppmuntras. Denna utveckling kan illustreras med ett sena-
re citat av VACs VD 1999. (Årsrapporten, 1999: sida 3):
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Medarbetarnas kunnande och helhjärtade engagemang blir allt vik-
tigare i takt med att den internationella konkurrensen hårdnar.

(VD, 1999)

I följande del ges en mer detaljerad bild av hur de tre faserna utvecklats. In-
formationen om åren 1928 till 1980 är främst hämtade från ett extra-
nummer av tidningen Flygmotor med artiklarna »En svensk flygindustri
byggs upp«, »Idéer på marsch« och »Oroliga år« samt en sammanfattning
i kronologisk form. Artiklarna är inte någon officiell historik, utan har skri-
vits för de anställda av en anställd med närmare 45 års tjänst i företaget
och mycket av informationen är personliga minnen. Beskrivningen av
VACs utveckling skall ses som en bakgrund till idéerna om en medarbe-
tarorganisation.

4.1.1 En personalorienterad utveckling 1940-1970

1928 började Flygstyrelsen i Sverige ta in offerter från företag, som verka-
de lämpade för flygmotortillverkning. Nohab, en lokomotivtillverkare i
Trollhättan var ett av dem. Ett avtal undertecknades mellan Nohab och
Flygstyrelsen och i början av maj 1930 registrerades det fristående företa-
get Nohab flygmotortillverkning AB. 1941 köpte Volvo en majoritets-
post i vad som då hette Svenska Flygmotor AB (SFAB). Snart efter upp-
köpet ansåg SFABs VD Gunnar Engellau, (svärfar till P G Gyllenham-
mar), att man var tvungen att försöka skapa en bättre anda i företaget, en
speciell »flygmotoranda«. Företaget hade dålig atmosfär, vilket delvis be-
rodde på rivaliteter mellan »de gamla Nohabiterna« och senare anställda
tjänstemän. Engellau uppskattades för sin öppenhet i samspelet mellan
företag, fackföreningar och samhälle. »Flygmotor blev ett tjusigt företag
att arbeta i.« (Volvo Flygmotor 1930-1980: sida 11).

Flygmotor kännetecknades under 1940-talet av stora framsteg i per-
sonalsociala åtgärder och i intresset för de anställda. Detta kan ses som in-
fluerat av Human Relation-rörelsen i USA, som påvisat att tekniken inte
ensamt påverkar arbetet, utan även de mellanmänskliga relationerna (se
kap.2). Sveriges ekonomi började bli bättre, vilket kom att prägla utveck-
lingen tre decennier framåt. 1942 bildades Flygmotor IF (1949 anställdes

58 Kristina Palm

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 58



en idrottsledare) 1944 kom den första skyddskommittén, yrkesskolan
startades och AB Volvo bjöd alla anställda på resa till Volvo-utställningen
i Stockholm. 1945 började en tradition av luciafirande och personalfester
med revy som de anställda själva medverkade i. 1947 anställdes en före-
tagsläkare, 1948 invigdes semesterbyn Bokenäs och redan vid andra
världskrigets slut blev »Industriell demokrati« ett hett diskussionsämne. 

Under 1950-talet präglades VAC av »människan i centrum« och man
talade mycket om vikten av trivsel i arbetet. Ett sätt var att få »rätt man på
rätt plats«, genom att använda sig av en »industripsykolog«. En annan ak-
tivitet som man ansåg påverkade trivseln och »flygmotorandan« var de år-
liga revyerna, där de anställda vågade och tilläts att skämta med företags-
ledningen. »Kanske hjälpte de årliga revyerna med sina elaka kupletter
och sketcher till att rensa luften.« De nya öppnare relationerna och beho-
vet av vidareinformation lade grunden till en personaltidning. 1951 kom
första numret av »Flygmotor« ut och handlades av en informationsavdel-
ning, som också hade hand om PR, d v s Public Relation, som då var ett
ord i tiden. Man var inte riktigt säker på vad som menades med Public Re-
lation, men för flygmotor innebar det att PR skulle bidra till att skapa en
s.k. »vi-anda« inom företaget och »goodwill« utåt. En viktig inofficiell
överenskommelse gjordes mellan personaltidningen och de anställda.
Som respekt för de anställda fick ingen väsentlig information om de an-
ställda komma ut i tidningen utan att de berörda blivit informerade. 

1952 startade Flygmotors sjukkassa, 1954 var det solförmörkelse och
alla anställda fick ledigt mitt på dagen för att se fenomenet! Trots alla per-
sonalsociala åtgärder var jämställdhet något främmande. 1956 tog före-
tagsnämnden beslutet, att kvinnor inte skulle få arbeta i verkstäderna.
Trots detta anställdes kvinnor för verkstadsarbete 1961. 1958 anställdes
tandläkare och fotvårdsspecialist och arbetsvärdering infördes. 1958
minskade försvarsanslagen och massmedia slog upp detta som katastrof
för Flygmotor, men företaget hade inte samma uppfattning och tog situa-
tionen med ro.

1963 infördes 5-dagarsvecka. 1964 firade fackklubbarna 25 år. 1965
beslutade riksdagen att kvinnor skulle få lika lön som män. 1969 ställdes
verkstäderna om till grupptillverkning.

Ditintills hade endast Herzbergs (ibid.) hygienfaktorer kompenserat
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för rationaliseringsrörelsen, men i början på 1970-talet påbörjade en ny
epok där även hans motivationsfaktorer blev viktiga inslag i arbetet. 

4.1.2 Från militär till civil verksamhet 1970 och framåt 

Den 28 oktober 1970 fick företaget det nya namnet »Volvo Flygmotor
AB« efter att Volvo på våren 1969 förvärvat samtliga aktier. 1973 blev
engelska Volvos koncernspråk och Volvos centrala personalpolitik eta-
blerades. 1978 gjorde man en studie om olika alternativ för samarbete på
den civila marknaden då det stod klart för företaget, att den svenska mili-
tära marknaden skulle minska. Intresset riktades därför mot civila produk-
ter, som krävde avancerad tillverkningsteknik, så att de militära tillverk-
ningsresurserna kunde utnyttjas och kvalitetskraven bibehållas. Under
1970-talet etablerade sig företaget på den civila marknaden, men utanför
flygmotorområdet, man tillverkade t ex värmare för båtar och dieselmo-
torkomponenter (Årsrapport, 1982). Först i början av 1980-talet hittade
man även samarbetspartners inom civilt flyg. De första avtalen slöts med
tre amerikanska flygmotortillverkare: Garrett, Pratt & Whitney och Ge-
neral Electric (Forslin, Thulestedt & Andersson, 1985).

Verksamheten inom företaget har sedan starten varit nära knuten till
det svenska försvaret, vilket har haft betydelse för verksamhetens utform-
ning och kultur. Den militära kunden har skapat en trygg värld för företa-
get och de anställda, med relativt säker efterfråga och liten konkurrens.
VAC har därför en tradition av låg stress och press från omvärlden till
skillnad från företag med en civil marknad. Då Flygmotor i början av
1980-talet övergick till mer civil produktion ökade kraven på korta ge-
nomloppstider för att minska kostnaden i kapital bundet i varulager, kor-
tare leveranstider och företaget fick konkurrenter (Forslin, Thulestedt &
Andersson, ibid.). 

1984 var första året i Volvo Flygmotors historia som den civila försälj-
ningen var lika stor som den militära (VD, Årsredovisning 1984). 1986
kom merparten av vinsten från den civila verksamheten (VD, Årsredovis-
ning 1986). I och med den utländska marknaden sattes nya typer av press
på företaget och företaget blev mer beroende av hur konkurrenskraften ut-
vecklade sig i Sverige (VD, Årsredovisning 1986). Om den svenska kost-
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nadsutvecklingen var högre än i USA hotades lönsamheten i samarbetspro-
grammen. Företaget blev även mer känsliga för förändrade valutakurser än
tidigare. Företaget upplevde sig med andra ord att verka i en komplex värld,
där det själva inte kunde påverka flera av de styrande faktorerna.

Den utbredda uppfattningen av en tradition med lite stress och relativt
säker efterfråga lever vidare in på 2000-talet inom Civilt Flyg och ställer till
problem, då man inte är van att handskas med en omvärld som ställer höga
krav på flexibilitet och snabba förändringar. En anställd som tidigare arbe-
tat inom Civilt flyg sade sig uppleva mindre stress och mer tid för reflektion
i det nya arbetet på Militärt flyg (informellt samtal med en anställd). 

4.1.3 Mot ny personalpolitik 1980 och framåt

Enligt t ex Hovmark (1997) och Forslin, Thulestedt & Andersson
(1985) började VAC på tidigt 80-tal att omorganisera den traditionellt
funktionsuppdelade och centraliserade produktionen. Från koncernen
hade kommit tydliga direktiv om decentralisering, teamwork och eget an-
svar i och med att »den mänskliga bilfabriken« i Kalmarverken stod klar
1974. VACs centrala funktioner för produktionsteknik och planering
överfördes till de olika verkstäderna. 

Samarbetet med de fackliga organisationerna byggde på öppenhet
och ledde 1982 till ett arbete om samråd och medbestämmande i organi-
sationen (VD, Årsredovisning 1982). Omställningen från Militär till Civil
marknad ställde högre krav på personalen och företaget började därför
bedriva omfattande utbildning, dels för att höja yrkeskompetensen, men
också för att höja samtliga anställdas kunskap och förståelse för de ekono-
miska sambanden inom företaget (VD, Årsredovisning 1985: sida 5):

[…] det är mycket viktigt för vår framtida konkurrenskraft att alla
förstår den enskilda insatsens betydelse för helheten.

(VD, 1985)

Redan i kvalitetsrörelsen under 1950-talet yrkade Juran och Deming på
helhjärtat engagemang från ledning och deltagande av medarbetarna som
en viktig framgångsfaktor i gott kvalitetsarbete (Axelsson & Bergman,

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 61

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 61



1999; Bergman & Klefsjö, 1995). 1986 startade VAC programmet Dia-
log vilket hade till uppgift att ge alla anställda kunskap om företaget och
koncernen, som sedan skulle mynna ut i en dialog med närmaste chef. Le-
darutveckling var ett viktigt inslag i Dialogprogrammet och innebar bl a
att varje chef tillsammans med sina medarbetare skulle sätta mål och del-
mål, skapa förutsättningar samt vara motor, följa upp målen, ge ansvar
och befogenheter samt genomföra utvecklingssamtal. 

30 år efter beslutet att kvinnor inte skulle få arbeta i verkstäderna star-
tades 1986 ett jämställdhetsprogram med syfte att få fram fler kvinnliga
tekniker och chefer. (VD, Årsredovisning 1986.) 1987 lades en ny perso-
nalpolitik fast, vilken syftade till att »utveckla och tillvarata samtliga med-
arbetares kompetens« och »där varje enskild individ skulle ha möjlighet
att påverka sin egen arbetssituation och bidra till att företaget blev effekti-
vare« (VD, Årsredovisning 1987: sida 3). I årsredovisningen 1988 (sida 3)
sa den nye VDn att:

Den samlade viljan till uthålligt lärande kommer att vara av avgö-
rande betydelse för Volvo Flygmotors framtid.

(VD, 1988)

Under 80-talet togs således de första stegen mot en decentraliserad orga-
nisation. Decentraliseringen fortsatte och flödesorganisering infördes i
början av 1990-talet i verkstäderna. Gränslösa Flödesorganisationer,
GFO, blev en svensk metod för processledning som inspirerats av den
amerikanska Business Process Reengineering, BPR (Hammar & Champy,
1993), vilken startade trenden om processtänkande. GFO bygger på pro-
duktflöden, horisontellt integrerade team och produktionsnära samord-
ning och har enligt Helmrich, Janbrink och Edbäck (199), positiv verkan
på både konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för de anställda.
Medarbetaridéen är en viktig beståndsdel i GFO, men det handlar inte
bara om gränsöverskridande mellan verkstadsarbetande och tjänstemän,
utan också om gränsöverskridande mellan horisontellt uppdelade funk-
tioner längs hela produktionsflödet (Helmrich et al., ibid.).

Varje verkstadschef på VAC fick ansvaret för ett antal flödesorganise-
rade avdelningar sk flödesgrupper och en tillhörande avdelning för till-
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verkningsservice. I varje flöde ingick produktionstekniker, programmera-
re, processtekniker och planerare för att stödja tillverkningen. En flödes-
grupp svarade för en eller flera (men få) detaljer, som man sökte ansvara
för i så lång produktionskedja som möjligt. Som ett led i att föra ut ansva-
ret på produktionen genom att decentralisera tidigare centrala funktioner
lades kvalitetsansvaret ut på flödena och kvalitetsavdelningen avveckla-
des. Produktionsteknikerna fick nu själva ansvara, med central kontroll,
för att produkterna höll god kvalitet. Utvecklingen stöddes också av att
målstyrning med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet, ekonomi och perso-
nal delegerades till verkstäderna. 

1989 inleddes ett projekt vid namn »C-90 Flödesstrukturer«1 eller
»Flyg 90« enligt årsredovisningen 1989. Projektet hade till uppgift att
skapa en flödesorganisation med hög flexibilitet, kompetens, delaktighet
och effektivitet. »Flyg 90« ansågs då som Flygmotors mest radikala omor-
ganisation någonsin. Inom detta skulle det finnas välfungerande grupper
och stimulerande arbetsuppgifter i miljöer, som gjorde arbetsplatsen at-
traktiv. År 1989 infördes flextid på prov för alla dagtidsanställda i samtli-
ga verkstäder, vilket bl a ledde till minskad korttidsfrånvaro. Samma år
startade ny omfattande ledarutveckling som innehöll områdena: Ekono-
mi, Ledarskap och Engagemang, Dialogen som verktyg, Ledarskap samt
Chefens resultatområden. (Årsredovisning 1989). I 1990 års årsredovis-
ning stod Totalkvalitet i fokus, en satsning som skulle beröra alla i företa-
get och skulle leda till att tillgodose eller helst överträffa kundens förvänt-
ningar. Kvalitetssatsningarna fortsatte och den övergripande kvalitetsan-
svarige sade i 1992 (sida 4) års årsredovisning att: 

Våra långsiktiga kvalitetssatsningar handlar inte om toleranser och
kontroll. De handlar i första hand om människorna i företaget. Om
ledarskap och kompetens, ansvar och engagemang. Våra kvalitets-
satsningar gäller allt arbete, och alltså berör alla medarbetare. En
förutsättning för att lyckas är ett välfungerande ledarskap, som tillå-
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ter medarbetarna att ta största möjliga ansvar för sina arbetsuppgif-
ter. Och som ser till att alla får den utbildning som krävs för ett väx-
ande ansvar. 

(Kvalitetsansvarig, )

Kvalitetsarbetet med fokus på helhet, alla medarbetare, kompetens, an-
svar och engagemang kan därmed sägas ha haft stor påverkan på företa-
gets fortsatta utveckling.

Enligt årsredovisningen från 1992 präglades året av personalminsk-
ningar som en följd av en neråtgående trend inom det civila resandet. Med
projektet »Värdig avveckling« försökte man minimera de negativa konse-
kvenser som följde av uppsägningarna, ett uttryck för det »schyssta företa-
get«. 

Under 1995 bedrevs ett projekt med namnet »Delta« som syftade till
att ytterligare öka kvalitetstänkandet i produktionen. Dåvarande VDn
menade i årsredovisningen från 1995 att det var ett av de största utveck-
lingsprojekten som bedrivits på VAC och också det mest lyckade. Projek-
tet involverade ca 90% av alla anställda, kvalitetskostnaderna sjönk radi-
kalt, ledtiderna kortades med i vissa fall 80-90%. Projektet ledde i sin för-
längning till högre kundtillfredsställelse och konkurrenskraft. 1996 fick
VAC, som första Volvo-företag, »Utmärkelsen svensk Kvalitet«2 i klassen
för »stora organisationer med 200 årsanställda eller fler«. I januari samma
år bestämde Volvo Aero att flytta Volvo Aeros verksamhet i Arboga3 till
Trollhättan. Samma år började man se en ljusning i efterfrågan på civila
flygmotorer och under 1997 märkte MBO-projektet av den kraftiga pro-
duktionsökningen i form av minskade personalresurser.

Årsredovisningarna från början av 1980-talet fram till 1992 präglas av
personalfokus, men från 1994 (har ej haft tillgång till 1993) sker en förän-
dring och årsredovisningarna blir nästan enbart ekonomiska, trots samme
VD 1992 och 1994.
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tt företags omvärldsfaktorer är många, t ex skeenden och kriser i
samhället,  politiska beslut, regleringar och lagar, teknikutveck-
ling, kundens önskemål, marknadens efterfråga, konjunktur eller
en eventuell koncerns verksamhet och beslut. Alla påverkar de

verksamheten på något sätt. I detta försök till att skapa en medarbetaror-
ganisation har Volvo koncernen, VACs kunder och de fackliga avtalen
haft stor betydelse, då de utgjort såväl formella hinder som förutsättning-
ar för förändring samt varit ett stöd eller motstånd till projektets idéer. 

5.1 AB Volvo – »det schyssta företaget«1

Bilindustrin har ofta varit utsatt för kritik av sina arbetsförhållanden och
redan på 1950-talet fastslog forskare negativa sociala konsekvenser av det
rutinbetonade och bundna okvalificerade tempoarbetet (Forslin, 1990).
Detta ledde till att bilindustrin påverkades till att förbättra arbetsförhål-
landena.

Många forskare, där bl a Forslin (ibid.) och Forslin och Fredholm
(1995), menar att Svensk bilindustri var tidig med att utveckla sin arbets-
organisation till förmån för människornas välbefinnande. AB Volvo har
varit starkt influerat av sociotekniska idéer och haft som mål att integrera
och skapa helheter i arbetssystemens utformning (Forslin, ibid.). 1971 in-
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förde dåvarande VD Pehr G Gyllenhammar en koncernnämnd, gav per-
sonalen plats i styrelsen samt utvecklade »det goda arbetet«2 och satsade
på »mänskligare arbetsmiljö«3. Sandberg (1995) berättar historien om
»den mänskliga bilfabriken« – Kalmarverken, som 1974 blev den första
monteringsanläggning att gå ifrån Fords löpandeband-princip som ett led
i »det goda arbetet«. Istället för fragmentering av arbetsuppgifterna bygg-
de arbetet på monteringslag, där varje lag monterade en funktionell del av
en bil. Montörerna följde bilen mellan olika stationer och utförde olika ar-
betsuppgifter, hela sessionen kunde ta mellan 15 och 40 minuter. Enligt
både Forslin och Sandberg blev monteringsanläggningen på några år Vol-
vos mest framgångsrika och kom att få internationellt rykte, vilket föran-
ledde flera experiment och nya anläggningar med ny arbetsorganisation
runt om i världen. 

På 1970-talet genomgick den amerikanska bilindustrin en kris, vilken
ledde till utredningen The Competitive Status of the U.S. Auto Industry
(1982). Studien visade att Japansk bilindustri var överlägsen amerikansk,
inte p g a av tekniskt övertag utan genom en annorlunda ledningsfilosofi,
behandling av de anställda samt förmågan att använda de mänskliga re-
surserna i företagets problemlösning. Kort och gott sågs de anställda vara
stark konkurrenskraftig resurs vilket gav ytterligare stöd för de sociotek-
niska idéerna. Historiskt sett har alltså bilindustrin gått i bräschen för or-
ganisationsutveckling, såväl teknisk som mänsklig. Detta kan idag få kon-
sekvenser för AB Volvos utveckling då Volvos starka förändringskraft,
Volvo Personbilar, köpts upp av Ford. 

Volvo fyllde 75 år den 14 april 2002 och enligt många Volvoiter har
företaget alltid varit ett »schysst« företag med grundvärden som omtanke
och (trafik-) säkerhet. Värden som sedan utökats till att också inbegripa
aktivt medarbetarskap, bra lagarbete och gott ledarskap4. Att volvoiterna
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själva identifierar Volvo som ett »schysst« företag är kanske inte så kon-
stigt, men inte heller oproblematiskt. Volvo har enligt ovan varit ett före-
tag, som legat långt fram i utvecklingen av arbetsorganisationen, utgjort
ett föredöme för många andra och därmed skapat en stark identitet av
»det goda arbetet«. Det problematiska kan uppstå om företaget inte läng-
re förmår leva upp till den bild som de anställda har av företaget. 

Volvos officiella grundvärden uttrycks i en koncerntext, »Volvo Filo-
sofi«, vars syfte är att sätta upp riktlinjer för hur medarbetare och ledare
ska agera för att nå de rådande målen. För VAC och MBO-projektet är
Volvos filosofi viktig som omvärldsbetingelse då den förmedlar viktiga
budskap internt.

5.1.1 Volvos värderingsgrunder: en textanalys av »Volvo Filosofi«

»Volvo Filosofi« från 1995 är en dokumentation av koncernens uttryckta
»gemensamma« värderingar och ska beröra alla företag. Den är framtagen
gemensamt av många i koncernen och kan enligt dåvarande koncernche-
fen Sören Gyll användas som ett verktyg i verksamhetsutveckling. I texten
framgår inte om fackliga representanter varit aktiva i framtagandet av tex-
ten. 

Volvo Filosofi innehåller 34 fotografier på 31 sidor. Nio av bilderna är
produktrelaterade och flertalet av de resterande 25 ger en känsla av
svensk vår och sommar. Fotografierna verkar spela på den svenska dröm-
men om en trygg och glädjefull sommaridyll. Designen sticker ut med for-
matet 24,5 x 28 cm och med glänsande röd färg. »Volvo Filosofi« är med
andra ord skapad för att dra blicken till sig. Den tematiska analysen av
»Volvo Filosofi« har som syfte att ge en beskrivning av Volvos värderings-
grunder i tiden för MBO-projektet (nästa interna Volvoskrift kom 1999,
The Volvo Way). Analysen är utförd i tre steg. Första steget var att söka
svar på frågan Vad handlar texten om? genom att identifiera ett antal teman
som ofta används, t ex »medarbetarskap«. Därefter identifierades i texten
ord som hör ihop med de identifierade temana, se tabell 5.1. Orsak och
verkan samband mellan temana togs fram i ett tredje steg.

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 67

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 67



Volvo Filosofi är som nämnts en text vars syfte är att sätta upp riktlinjer för
hur AB Volvos alla medarbetare och ledare ska agera för att nå de uppsat-
ta målen. Vad som ingår i filosofin har således betydelse för Volvo företa-
gens organisering och utveckling. Positivt om den stödjer det aktuella fö-
retagets visioner och negativt, som bromskloss om företagets visioner inte
stämmer överens med filosofin. Om Volvo Filosofi och MBOs intentioner
stämmer överens torde projektets möjligheter till framgång öka. Här ned-
an redovisas och diskuteras olikheterna och likheterna kring frågor om
»medarbetarorganisation«, »ledarskap och lagarbete« och »kompetens och
kunskap«, vilka kan ses som MBO-projektets kärnfrågor. 

 

Medarbetarskap innebär enligt Volvo Filosofi höga krav på både indivi-
den och på organisationen. Personlig utveckling ses som en viktig del i
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Tema

Med-
arbetarskap/
medarbetare

Ledarskap

Kund

Undertema

Karaktär 
Personlig utveckling
Medarbetarmål
Ständiga förbättringar
Belöningsformer
Hantera omvärldsför-
ändringar
Mål
Tvärfunktionella 
processer

Karaktär
Leda 
Mål
Ständig förbättring

Volvo 
Verksamhet
Ständigt nya krav

Tema

Mål/styrning

Kvalitet

Utveckling

Kompetens/
Kunskap

Undertema

Nå målen
Målområden
Övergripande mål
Förändringar

Nå kvalitet
Produkter
Total kvalitet

Volvo
Kontinuitet 
Arbetssätt
Produktutveckling

Framgång
Ansvar
Utveckling

Tabell 5.1 Teman och underteman i Volvos Filosofi från 1995

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 68



medarbetarskapet och bygger till stor del på samarbetet mellan medarbe-
tare och ledare. Dialog, kontinuerliga attitydmätningar, uppföljning av
kunskap, tilltro och ett personligt engagemang hos ledaren är förutsätt-
ningar för personlig utveckling på Volvo. Medarbetaren skall ha god kun-
skap om sitt eget arbete, men också helhetssyn över verksamheten, för-
måga att snabbt utveckla kompetens d.v.s skapa, inhämta och använda ny
kunskap. Ständiga förbättringar är en del i medarbetarskapet och förutsät-
ter att medarbetaren har kunskap, tydliga ansvarsområden och befogen-
heter samt vilja att ändra och förbättra verksamheten. Medarbetarrollen
karaktäriseras vidare av ett förebyggande tankesätt och att problem löses
direkt.

Arbetet utförs i lag vilket kräver delaktighet, ett aktivt förhållningssätt
och vilja till rörlighet. Det skall vara »allt mindre av… tänka ’vi och dom’«
och »allt mer av att… ’ha ett gemensamt kundfokus’«. Medarbetarmålen
bygger på gemensamma värderingar och framtidsvisioner samt att de är
tydliga och mätbara samt ansvaras för av såväl individen som laget. Verk-
samhetens mål skall sättas gemensamt av medarbetare och företaget samt
utgöra en positiv utmaning, d v s. medarbetaren skall ha realistisk möjlig-
het att nå målen. 

För att uppnå och behålla »medarbetarskap« skall belöningsformer
användas som en styrmekanism. Belöningsformen skall stödja, utveckla,
ge goda prestationer, öka kompetensen och uppmuntra utveckling och
initiativförmågan hos de anställda. Att kunna hantera omvärldsförän-
dringar är en del i medarbetarskapet, vilket ställer krav på att lärande och
utveckling är en del av vardagen och att medarbetaren har handlingsfri-
het. Slutligen skall olikheter ses som positiva, kommunikation ska vara
öppen och det skall vara ett aktivt samarbete mellan företagen inom Vol-
vokoncernen. 

Dessa termer använde inte projektgruppen för att beskriva en medarbe-
tarorganisation. Istället sade man att det är en organisation där alla skall be-
handlas och värderas lika utifrån individens kompetens och ej ur ett avtals-
, regel- eller fackföreningssystem. »Murar« och skillnader mellan verk-
stadsarbetande och tjänstemän skall inte finnas. Två exempel på hur före-
taget har behandlat olika grupper av människor är att verkstadsarbetare
och tjänstemän har haft olika färg på matkupongerna samt att kaffe har va-
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rit gratis för tjänstemännen, men inte för verkstadsarbetarna. Det sätt man
delar upp och värderar grupper av människor idag leder till att vissa grup-
per har högre status än andra. Projektgruppen tycker med andra ord att »få
bort vi & dom« är ett viktigt skäl för att arbeta med MBO-projektet. Vidare
anser projektgruppen att en medarbetarorganisation kommer att leda till
bättre ledarskap, långsiktig trygghet, att företaget klarar av konjunktur-
svängningar samt att alla kommer att tänka i produkt och produktion vil-
ket är företagets kärnverksamhet. En medarbetarorganisation skulle vara
till nytta för alla, för såväl medarbetarna och företaget. Bra för medarbetar-
na som skulle få större möjlighet att utveckla sig vilket i sin tur är bra för fö-
retagets långsiktiga konkurrenskraft. En av projektmedlemmarna poäng-
terade att alla »människor vill ta/ha ansvar« och att en medarbetarorgani-
sation då är bäst för metallanslutna. Metallanslutna skulle få mer ansvar,
mer innehåll i arbetet, mer beslutsfattande och kunna påverka sitt arbete i
större utsträckning.

Andemeningen kan tolkas vara densamma, men möjligtvis har MBO-
projektet gått ett steg längre än vad Volvo Filosofi förmedlar då man pra-
tar mer om att alla ska värderas lika än att bara samarbeta och ha gemen-
samt ansvar. I Volvo Filosofi ser man inte medarbetarskap som en ensam
framgångsfaktor eller något som påverkar organisationen i stort. Man ser
snarare medarbetarskap som en del i ett sätt att organisera verksamheten,
än en central värderingsgrund. Medarbetarskap i MBO-projektet har allt-
så en större och vidare betydelse för organisationen, man vill helt enkelt
skapa en medarbetarorganisation som bygger på lika värdering, utifrån ett
kompetensperspektiv, av alla anställda inom verksamheten. Skillnaderna
kan också be skrivas i termer av Teori X och Teori Y samt hygien- re-
spektive motivationsfaktorer. Volvo Filosofi (1995: sida 20) uttrycker
explicit att medarbetaren ska styras genom belöningssystem, vilket enligt
Herzberg är en hygienfaktor som endast leder till kort tillfredsställelse och
enligt McGregors Teori X förutsätter att människan måste belönas/be-
straffas för att utföra sitt arbete:

Våra belöningssystem ska stödja och utveckla människor genom
att belöna ett gott arbete, kunnighet och initiativ till utveckling.
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En medarbetarorganisation, enligt en av projektmedlemmarna, förutsät-
ter Teori Y som grund, dvs människan är kreativ och villig till arbete av
naturen om möjligheterna ges samt att det krävs motivationsteorier i form
av ansvar och innehåll i arbete, för långsiktig tillfredsställning. 

  

Volvos ledare skall leda verksamheten med förändringsberedskap genom
att låta lärande och utveckling vara en del i det dagliga arbetet för såväl in-
dividen som laget för att kunna hantera ständiga omvärldsförändringar.
Ledarna skall samarbeta med såväl interna leverantörer som kunder, hjäl-
pa medarbetarna att nå målen och påverka beslutsfattande genom att
framföra sina åsikter på ett tydligt sätt. Ledaren skall bryta ned övergri-
pande mål och systematiskt följa upp aktiviteter och resultat. Verksamhe-
ten karaktäriseras av ständiga förbättringar vilket enligt Volvo Filosofi
kräver strategisk och operativ planering av verksamheten. Det är ledarens
uppgift att initiera ständiga förbättringar i linje med målen.

Ledarskapet karaktäriseras av: 
• målmedvetenhet
• resultatorientering
• processorientering 
• aktivt handlande 
• gränsöverskridande arbete 
• ständig utveckling av mindre resurskrävande arbetssätt
• utveckling av verksamheten mot höga mål genom vilja, förmåga och 

mod 
• tilltro till medarbetarna och därmed delegering av ansvar och befogen-

heter långt »ut« i verksamheten
• trovärdighet i ord, handlingar och uppträdande
• aktivt utvecklande av lagarbete genom att tillvarata medarbetares ef-

fektivitet, kompetens och förmåga
• eget personligt engagemang 
• skapande av engagemang hos medarbetarna genom att ge dem stort

inflytande
• goda relationer genom lyssnande och ärlighet
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• förmåga att kommunicera visioner, mål genom öppen dialog och låta
medarbetaren vara delaktig

Ledarskap var i sig ingen kärnfråga i MBO-projektet, men har som ovan,
enligt Volvo Filosofi, stor betydelse för en medarbetarorganisation. Det
ledaren, enligt Volvo Filosofi, skall eftersträva organisationsmässigt stäm-
mer dock överens med MBO, t ex gränsöverskridande arbete och tillvara-
ta medarbetares effektivitet, kompetens och förmåga. Gränsöverskridan-
det behöver nödvändigtvis inte vara både vertikalt och horisontellt, men
eftersom ingen precisering görs blir tolkningen fri för läsaren.

I MBO-projektet har de främsta diskussionerna om ledarskap handlat
om att medarbetaren vill att ledaren skall vara synlig i verksamheten samt
i samband med diskussioner om lagarbete. Lagarbete är en grundsten i en
medarbetarorganisation och projektgruppen är eniga om att det är det
bästa sättet att arbeta på. En grupp människor har mer kompetens till-
sammans, än de enskilda individerna var för sig. Dock ser man att lagarbe-
te inte är helt otvetydigt enkelt och bra. Det krävs »annat« av cheferna/le-
darna, de skall premiera och uppmuntra både gruppen som grupp och en-
skilda individer i gruppen och efterfråga både gruppens och individens re-
sultat. Gruppers kreativitet kan också hämmas om inga förändringar i
gruppen sker.

Lagarbete nämns även i Volvo Filosofi i form av att ledarna aktivt ska
uppmuntra och utveckla lagarbete genom att tillvarata medarbetares ef-
fektivitet, kompetens och förmåga. I övrigt omskrivs arbetssättet mer av
samarbete, öppen dialog och låta medarbetaren vara delaktig. I Volvo Fi-
losofi är lagarbete mer definierat än i MBO, det kan bero på att projektet
inte haft det som ett specifikt område att arbeta med, dock utgör det grun-
den för hela medarbetarorganisationstankarna och borde kanske därför
vara väldefinierat. Varken koncerntexten eller projektgruppen säger nå-
got om vilka som bör ingå i ett lag, t ex såväl tvärfunktionellt som vertika-
la funktioner eller bara från en och samma funktion.

  

Enligt Volvo Filosofi är kompetensen en avgörande faktor för koncernens
framgång. Då krävs också att den är långsiktigt planerad och att den kon-

72 Kristina Palm

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 72



tinuerligt följs upp. Volvos medarbetare ska snabbare än konkurrenterna
inhämta och tillämpa ny kunskap. Genom lagarbete ökar man kunskapen,
styrkan i lagarbete ligger i olika kompetenser, olika erfarenheter, olika ål-
drar, olika kön och olika nationaliteter. Det är ledarens och medarbeta-
rens gemensamma ansvar att kontinuerligt utveckla medarbetarens kom-
petens och förmågan att använda den. Volvo skall karaktäriseras av bred
och djup kompetens. Det skall vara naturligt att hämta kunskap både in-
ternt, men också mellan företag i koncernen. Kompetensutvecklingen
skall integreras med ledarutveckling och kommunikationsutveckling.

I intervjuerna framställs också kompetens som oerhört viktigt. I MBO-
projektet är det även uttalat att företaget, oavsett om det är volymupp-
gångar eller volymnedgångar, ska kunna kompetensutveckla sin personal,
så att den kompetens som behövs alltid finns tillgänglig. Kontinuerlig
kompetensutveckling säger man skall leda till att företaget skall klara kon-
junktursvängningar eller med andra ord säkra tryggheten på längre sikt. I
övrigt är tankarna kring kompetens detsamma: att långsiktig planering
och kontinuerlig kompetensutveckling är A och O!



Volvo Filosofi kan sägas genomsyras av områdena kompetens-, kun-
skaps- och personlig utveckling. Man säger explicit att kompetens är en
»avgörande faktor« för koncernens framgång. Detta kan ses som en be-
kräftelse av Forslins m fl möjliga paradigmskifte från affärsidéen »mass-
produktion« till »gemensamt värdeskapande« som bygger på individens
egna resurser (Forslin, 2000) samt Beckérus och Edström m fl doktrin-
skifte från produktionen- till affärerna i centrum (Beckérus & Edström,
1988). 

MBO-projektets grundläggande värderingar är stödda av Volvo Filo-
sofi, om möjligt mer utvecklade och mer radikala i projektet. 

5.2 Kunder och uppdragsgivare
Volvo Aero och affärsområdet Civilt Flyg är en förhållandevis liten verk-
samhet inom den civila flygbranschen, men trots det anses man vara »sto-
ra« på marknaden p g a sin kompetens och goda kvalitet. Trots det behö-
ver företaget anpassa sig till sina större uppdragsgivare och kunder. Kun-
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der ställer givetvis krav på produkten och på att den ska levereras i tid,
men även andra krav kan ställas om organisationsstrukturerna skiljer sig
åt. Amerikanska General Electric, GE, och tyska Motoren und Turbinen
Union, MTU, är två stora uppdragsgivare och kunder som de intervjuade
upplever som starkt hierarkiska med en byråkratisk ledning som inte är
vana vid VACs decentraliserade organisationsstruktur. T ex har represen-
tanter från GE besökt delar av VACs provområde då man inte var till-
fredsställd med de svar man fick per telefon om beställda detaljer. GEs ut-
sända gick ut i verksamheten och hämtade den information man efterfrå-
gade och blev därmed i vissa fall bättre insatta i specifika detaljers flöde än
den egna ledningen (!). De intervjuades upplevelse av GE stämmer dock
inte överens med den bild som Robert Slater (2001) ger i »Get Better or
Get Beaten« eller James W. Robinson (2001) ger i »Jack Welch and Lea-
dership« av GE. GEs CEO, Jack Welch har enligt de båda författarna vänt
företaget från en byråkratisk organisation till en »boundaryless«, d v s en
»gränslös« organisation. Welch menar att »[…] the boundaries were like
handcuffs, keeping the company from moving ahead.« (Slater, ibid.: sida
104) och han var därmed tvungen att ta bort såväl de vertikala som hori-
sontella gränserna. Att avbyråkratisera företaget innebar för Welch inte
bara att decentralisera utan det var också en satsning för att skapa en före-
tagskultur som byggde på kreativitet, snabbhet, informella strukturer och
relationer, teamwork samt lärande (Robinson, ibid.). Welch ansåg att by-
råkrati var ineffektivt (Robinson, ibid.) och att gränser hindrar företaget
från att utvecklas (Slater, ibid.). Welch menade också enligt Slater att för-
utom att företaget blir mer effektivt involverar en gränslös organisation
alla, vilket ger de anställda en ny känsla av »empowerment«, eller en käns-
la av nytändning eller att vara stärkt. Att VACs personal trots allt upplever
att GE är ett byråkratiskt företag kan bero på att GEs anställda ständigt
befinner sig i en konkurrenssituation till sina medarbetare. Ledningen tve-
kar inte att avskeda personal om man inte passar in. Detta gör att de kan
känna en press från sina chefer som i sin tur känner en press från sina che-
fer, trots den decentraliserade organisationen, vilket gör att de måste stäl-
la höga krav på sina kunder för att kunna visa på resultat. 

VAC är ett av många företag i Volvo koncernen och har alltid varit en
liten och udda verksamhet jämfört med t ex personbilar, lastbilar och bus-
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sar. Påverkan från kunden kan kanske därmed vara större än påverkan
från den egna koncernen, speciellt när personalen upplever att det är två
olika strukturer och kulturer som möts och ska samarbeta. Om det är så
att MBO-projektet arbetar i en annan riktning än kunderna kan det vara
fel väg att gå, med tanke på att det är kunden som i slutändan gör företaget
framgångsrikt. 

5.3 Avtalsproblematik
Att arbeta gränslöst är en av grundidéerna med VACs medarbetarorgani-
sation. I och med att tjänstemännen och arbetarna har olika avtal hindras
de att arbeta över yrkesgränserna. Med ett gemensamt avtal ansåg man att
det gränslösa arbete var möjligt och att det i förlängningen skulle leda till
ökad flexibilitet och därmed ökad effektivitet. 

De första lagarna om arbetarskydd skrevs år 1890 (Sveriges Rationali-
seringsförbund, 1983). Fram till 1970-talet skedde en sakta utveckling av
antalet lagar och avtal på arbetsmarknaden, men från 1970-talet blev ut-
vecklingen lavinartad. Från 1969 ökade antalet från 42 till 69, nästan en
50% ökning, under 13 år (Sveriges Rationaliseringsförbund). Avtalen och
lagarna kom därmed att bli en viktig del för att möjliggöra utveckling av ar-
betsorganisationen då de utgör en reglering av företagets struktur. Avtalen
och lagarna kan därmed också ses som hinder för utveckling! Således är en
förändring av lokala fackliga avtal en förutsättning för omorganisationen
på VAC, vilket också varit ett arbetsområde inom MBO-projektet. MBO-
projektet såg inte, till skillnad från koncerngruppen, att ändrade avtal auto-
matiskt innebär att handlingsmönstren och arbetssätt ändras. Ändrade
fackliga avtal sågs däremot som en förutsättning för att möjliggöra en med-
arbetarorganisation och med den nya mönster i organisationen. 

Att skapa nya avtal, gemensamma eller lokala, skapar intressekonflik-
ter mellan fackförbund och företag, mellan fackförbunden samt inom
fackförbunden lokalt och centralt. Om t ex ett nytt gemensamt lokalt avtal
kommer till stånd innebär det förändringar på central förbundsnivå som
kan kännas hotande. Då avtalen är centrala, dvs berör fler än ett företag
finns expertkompetensen på centralnivå, men om avtalen är lokala finns
expertkompetensen där. Om behovet av expertkunskap försvinner, för-
svinner även behovet av personalresurser. Om avtal blir gemensamma
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kommer frågor som: Skall det bara finnas ett fackförbund? eller, Hur skall
vi behålla våra medlemmar? vilka är grundläggande frågor i fackförbun-
dens verksamhet. 

Området avtal kring MBO är problematiskt och behandlas inte djupa-
re här, läsaren hänvisas till Forslin & Fredholms slutsatser (1999). 

MBOs omvärld är komplex och det finns många faktorer som spelat in
i projektets framgångar respektive motgångar. Följande kapitel inleds
med en kort beskrivning av vägen mot en medarbetarorganisation, däref-
ter MBOs projektsstruktur och MBO-projektets krokiga förlopp av byten
av projektledare och projektmedlemmar.
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tifrån ett teoretiskt perspektiv kan MBO-projektet sägas byg-
ga på de sociotekniska idéerna med rötter i Scientific Manage-
ment och den senare Human Relation-skolan. MBO kan ock-
så sägas ha inspirerats av kvalitetsrörelsen med betoning på

dess sociala faktorer, som utvecklats parallellt med ovan nämnda doktri-
ner. 

VACs väg mot en medarbetarorganisation beskrivs i första delen, där-
efter MBOs projektstruktur och slutligen MBO-projektets förlopp. 

6.1 På väg mot en medarbetarorganisation
VACs organisatoriska utveckling från 1985 har gått via »flödesgrup-
per«och »komplettlag«1 till »produktverkstäder«, vilket illustreras i figur
6.1. En utveckling som visar på att företaget försökt gå från McGregors
(1960) Teori X till Teori Y genom decentralisering, dvs se människan
som villig till att arbeta och ha eget ansvar istället för lat och ovillig till att
arbeta.

Det nya i komplettlagen var ansvarsutformningen med en lednings-
grupp med styransvar och representanter som operatörer och samordna-
re av olika slag, t ex ombud, detaljansvariga, planerare och kvalitetsrepre-
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1. Ur häftet »Komplettlagsdiskussion: vilka roller skall vi ha?«. Sammanställt av Stig Ny-
berg VAC. 
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sentanter. 1994 tog VAC ytterligare ett steg och skapade »produktverk-
städer«, vilket innebar att avdelningarna för tillverkningsservice avveckla-
des och dess personal integrerades i flödesgrupperna. En produktverkstad
bestod då av 20 till 50 anställda: en produktverkstadschef, produktions-
nära tjänstemän och verkstadsarbetande. Produktverkstäderna hade det
övergripande ansvaret från kundens beställning till leverans av produkten.
Kvalitetstänkandet var centralt i VACs verksamhet med kunden och
medarbetarna i centrum. Medarbetaren fick själv börja vara med och an-
svara för att kunden skulle bli nöjd och fick därför själv ha kontakt med
både leverantör och kund. En nackdel menade dock Hovmark (1997)
vara en urlakning av kompetensen. En följd av att de produktionsnära
tjänstemännens möjligheter till samarbete inom specialistområden dras-
tiskt minskade i och med decentraliseringen från stabsavdelningarna. 

Som tidigare nämnts hade koncernens flödesstrukturering och kom-
petensutveckling med åtföljande delegering av ansvar och befogenheter,
som det beskrivs i MBOs avsiktsförklaring, resulterat i: 
• ledtidsreduktion,
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• bättre kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft,
• ökat engagemang och helhetssyn samt 
• intressantare arbetsuppgifter och färre arbetsskador

Genom två pilotprojekt ville koncernprojektet ytterligare stärka och driva
på denna utveckling. 

För VAC blev det ett naturligt steg att starta MBO då man, som
nämnts, envetet arbetat mot en flödes- och gruppbaserad arbetsorganisa-
tion med ett stort intresse för organisationsutveckling. MBO kan ses som
en fortsättning på den arbetsorganisatoriska utveckling som startade på
1970-talet i och med Pehr G Gyllenhammars »värdiga arbete«. 

Vertikal arbetsintegration innebär decentralisering och medarbetar-
skap i termer av ökade befogenheter och kompetens. MBO ska förbättra
ledarskapet, öka helhetssynen och skapa »vi-känsla«, skapa lika villkor för
alla anställda samt skapa förutsättningar för individuell kompetensut-
veckling enligt projektgruppens figur 6.2. Figuren skall illustrera den ut-
veckling som skett i och med införandet av flödesgrupper, komplettlag
och produktverkstäder, målet med MBO samt framtida utveckling inom
affärsenheten Hus & Spool (H/S).

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 79

Figur 6.2 »Organisationsutveckling inom H/S«, modifierad bild från MBO-projektet.

(H/S: Affärsområdet Hus/Spool)
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Genom intervjuer och observationer upplever författaren att ovanstå-
ende bild inte helt stämmer överens med organisationsutvecklingen som
skett. I intervjuerna framkom att produktorienteringen, som här tolkas
som fokus på produkt, var låg i och med affärsenhets-strukturen, då fokus
var främst på affärerna. En av anledningarna till att affärsenheten bröts
upp var just för lite fokus på produkt. H/S har försökt att fokusera på
kund, men i vissa fall verkar man inte ha lyckats. Kunden General Electric
var som nämnts tidigare, ibland på plats på VAC för att kontrollera var de-
taljerna befann sig i processen då man inte nöjde sig med de svar man fick
per telefon. Antalet chefer var färre en tid, men i och med MBO och den
nya rollen skiftledare ökade antalet chefs/ledar- nivåer. Projektgruppen
såg som framtida mål att affärsenheten skulle utveckla en lärande organi-
sation, vilket kan tyckas märkligt då alla AB Volvos företag ingick i ett
projekt om lärande organisation redan 1995, se rapporten »Att reflektera
över praktiken – om organisatoriskt lärande inom Volvo« av Forslin &
Fredholm (1995).

Med MBO gjorde VAC ett försök att ompröva den gräns mellan arbe-
tare och tjänstemän som utgjort industrisamhällets grundbult. Detta kan
ses som ett uttryck för en modernare människosyn, men med sig i bagaget
hade MBO-projektet företagets och omvärldens historia som grundar sig
i Taylors vertikala arbetsdelning och McGregors Teori X. Till detta kan
också läggas omvärldens nutida krav och potentiella hinder för en lyckad
organisationsförändring. 

Scientific management does not exist and can not exist until there
has been a complete mental revolution… Do you think you can
make a great revolution … in a year?

(F W Taylor, 1916 vid sitt sista framträdande)

6.2 MBOs projektstruktur
Den centrala koncerngruppen var uppdragsgivare för det övergripande
projektet »Pilotprojekt Medarbetaravtal« och hade en sammankallande
roll för projekten MBO i Trollhättan och BEST i Skövde. MBO bedrevs
inom affärsområdet Civilt Flyg, med ett provområde i C-verkstaden som
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utgjordes av avdelningen för Marknad & Inköp samt produktverkstäder-
na Spool, CRF och LPT Case, se figur 6.3. Alla tre produktverkstäder be-
arbetade detaljer till civila flygmotorer, genom t ex svarvning, gradning,
svetsning och fräsning. Projektet hade under sin livslängd ett lokalt avtal
med fackförbunden om att facktillhörigheten inte skulle utgöra några hin-
der för att testa nya arbetsformer och strukturer inom provområdet. 

Koncerngruppen var sammansatt av representanter från Volvo Last-
vagnars personalavdelning, projektledaren för MBO-projektet, persona-
lansvarig tillika representant för BEST-projektet på Volvo Lastvagnar
Motorproduktion (LV-Motor) som senare i projektet anställdes av Volvo
Lastvagnars personalavdelning. Även VACs och LV-Motors lokala (Me-
tall, SIF, Ledarna och CF) och centrala (som lokala, men exklusive Le-
darna) fackliga organisationer var representerade. Personalfunktionen på
AB Volvo hade en aktiv och viktig roll i koncerngruppen som initiativta-
gare och idégivare. Första koncerngruppsmötet ägde rum i oktober 1996.
Koncerngruppens uppgift var att stödja, följa upp och sätta ut övergripan-
de riktlinjer. Det övergripande projektet var uppdelat i två spår: medarbe-
taravtal och organisationsutveckling. LV-Motor arbetade från starten
med såväl organisationsutveckling samt skapandet av ett medarbetarav-
tal. VAC å sin sida valde att först fokusera på organisationsutveckling då
man ansåg att organisationens struktur har större betydelse för gränslöst
arbete än ett avtal, dessutom väntande man på resultat från LV-Motors
avtalsarbete. 

MBO-projektet hade en lokal uppdragsgivare: styrgruppen med dess
ordförande tillika chef för Civilt Flyg. Styrgruppen bestod av de lokala
fackliga ordförandena, projektledaren för MBO-projektet, personer i le-
dande befattning inom C-verkstaden och en representant från personal-
avdelningen (med roll som expert på avtalen, ej övriga personalfrågor).
MBO-projektet var kopplat till koncerngruppen genom de lokala fackliga
ordförandena, men också genom projektledaren. Projektgruppens sam-
mansättning skiftade under projekttiden beroende på resurser och varie-
rande strategi av genomförandet. Projektet var uppdelat i fyra olika områ-
den: Avtal, Partnerskap, Organisation & Medarbetarskap samt Kompe-
tensutveckling. Arbetsområdet »Organisation & Medarbetarskap« hette
från början endast »Ledarskap«, men ändrades för att stämma in i projek-
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tets målbild. Projektgruppen hade som uppgift att finna vägar för en fun-
gerande medarbetarorganisation och testa dessa i provområdet samt fin-
na eventuella hinder för gränslöst arbete. Projektgruppen hade en refe-
rensgrupp sammansatt av personal från provområdet. Syftet med den var
möjligheten att bolla och pröva idéer och förslag med operativ personal.

Som nämnts har projektmedlemmarna bytts ut under projektets gång,
vilket bl a beskrivs utförligare i följande kapitel om MBO-projektets för-
lopp.
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Figur 6.3 Projektstruktur
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6.3 MBO-projektets förlopp
Årsskiftet 1996/1997 omorganiserades C-verkstaden till tre affärsenhe-
ter, där varje affärsenhet fungerade som ett mindre företag med egen eko-
nomi och marknadsavdelning i den övriga verksamheten. MBOs prov-
område kom att läggas (efter diskussioner mellan företag och fack) inom
affärsenheten »Hus & Spool«, då den ansågs vara en begränsad, decentra-
liserad och funktionsintegrerande verksamhet med personal intresserad
av arbetsorganisationsutveckling. 

6.3.1 Take-off

MBO skulle enligt projektdirektivet utveckla en arbetsorganisation som
säkrar verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft och agera utifrån: 

• Kundens förväntningar
• Hög delaktighet och engagemang hos alla medarbetare
• Lika behandling av alla medarbetare, vilket kan innebära anpass-

ning av allmänna villkor
• De fackliga och övriga organisatoriska tillhörigheter skall ej på-

verka individers möjlighet till utveckling

Vidare skulle MBO-projektet utveckla ett arbetssätt som »tillvaratar alla
medarbetares befintliga och potentiella kompetenser i syfte att alltid klara
organisationens samtliga arbetsuppgifter och flödespåverkande beslut«.
En medarbetarorganisation skulle kännetecknas av effektivitet och kvali-
tet i verksamheten utan hinder i form av existerande gränser, funktionella
såväl som fackliga.

Informellt verkar projektgruppen även ha haft andra intentioner, vilket
framkommit vid framförallt projektgruppens möten och diskussioner.
Olika personer har haft olika uppfattningar beroende på t ex erfarenheter
från tidigare och nuvarande arbeten, utbildningar etc om vad en medarbe-
tarorganisation är, trots projektdirektivet. Alla intervjuade personalkate-
gorier, såväl 1999 och 2000, var dock överens om att en fungerande med-
arbetarorganisation, som individen såg den, skulle främja gränslöst arbete. 
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Projektgruppen ansåg att alla skulle behandlas utifrån kompetens och
inte utifrån avtal-, regel- eller fackföreningssystem: 

Det låter som en klyscha kanske, men att alla människor som jobbar
i företaget skall behandlas lika. Egentligen en självklarhet. Man skall
ta tillvara alla kunskaper, viljan och resurserna.

(Projektmedlem)

I och med den positiva syn som alla personalkategorier inom provområ-
det verkar ha haft befann sig projektet i en miljö som välkomnade en för-
ändring mot en medarbetarorganisation. Projektet hade således goda för-
utsättningar att få genomslagskraft i provområdet. Här var inte ens den
ofta välbehövda psykologiska »uppluckringsfas« (t ex Forslin & Fred-
holm, 1995) nödvändig, utan provområdet var med från början och be-
hövde ej övertalas. 

Den första projektledaren tillsattes 1996 då koncerngruppen och de
fackliga parterna diskuterade hur projektet skulle se ut. Valet av MBO-
projektledare ansågs var enkelt, man valde en person från personalavdel-
ningen med erfarenhet av arbetsorganisatoriska frågor. MBO-projektet
startade formellt den 1 januari 1997, men det egentliga arbetet kom inte
igång förrän hösten 1997 (!) då de fackliga representanterna inte haft
möjlighet att prioritera MBO-arbetet under våren. Enligt det första pro-
jektdirektivet skulle projektmedlemmarna, anställda inom provområdet,
såväl Metallanslutna som tjänstemän samt fackliga representanter lägga
10% av arbetstiden på projektarbetet under perioden 1997-02-13 till
1998-02-27 och 5% den resterande tiden fram till 1999-10-01. Redan
här skönjas vilken prioritet projektet hade, hur viktigt det ansågs vara och
vilka små resurser som tilldelades. Projektet syftade t ex till att »[…] ut-
veckla en arbetsorganisationsform så att vi säkrar verksamhetens långsik-
tiga konkurrenskraft.«. Att lyckas med det på endast 10 respektive 5% av
projektmedlemmarnas arbetstid vore ett konststycke. Under 1997 ökade
produktionen i både volym och antal produkter inom provområdet och
cheferna blev hårt arbetsbelastade, vilket fick konsekvenser för projekt-
gruppen. Tidigt 1998 avgick den första projektledaren och blev projekt-
medlem. Projektledare nummer två blev den dåvarande produktverk-
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stadschefen för CRF, trots att han redan då var hårt arbetsbelastad bl a
med stora leveransproblem. 

I januari 1998 tillsattes »VerksamhetsUtvecklingsledare«2 (VU-leda-
re) i samtliga produktverkstäder inom provområdet, på prov från MBO-
projektet. Syftet var att underlätta för PV-chefen och frigöra tid för ledar-
skapsfrågor då de anställda upplevde ledarskapet som bristande. Befatt-
ningen var från MBO-projektet odefinierad, med undantag för att VU-le-
daren skulle arbeta med planering i tidsperspektivet 3-12 månader fram-
åt. Detta innebar att VU-ledaren skulle vara frikopplad från de dagliga ar-
betsuppgifterna, men fortfarande ha kunskap och förståelse om dessa för
att kunna utveckla verksamheten åt rätt håll. Förutom dessa krav fick var-
je produktverkstad utforma befattningen efter egna önskemål. 

MBOs projektmedlemmar ansåg att koncerngruppen lade mer fokus
på BEST-projektet än på MBO och att man därmed fick mindre stöd och
lägre efterfråga på resultat. En orsak kan ha varit att MBO-projektet inte
kunde visa några resultat för koncerngruppen pga den låga prioritet som
fanns redan från MBO-projektets start. I koncerngruppsprotokollet från
den 15 januari 1998 står att »organisationen [MBOs provområde] befin-
ner sig […] i en relativt pressad situation.«, men att »Ytterligare resurser
som medger projektledning på heltid kommer att tillsättas. Vidare kom-
mer cheferna för produktverkstäderna att avlastas. Man kommer även att
tillse att ytterligare ledningskapacitet skapas.« MBO-projektet var alltså
medvetna om sina resursbrister och att någonting var tvunget att göras för
att projektet skulle nå några resultat.

I mars hade projektgruppen ett två-dagars arbetsmöte med studiebe-
sök på LV-Motor i Skövde i syfte att lära och byta erfarenheter med sitt
syskonprojekt. En projektmedlem ansåg att projektet i Skövde tänkte mer
långsiktigt än MBO, som endast plockade »low-hanging-fruit«, dvs gjor-
de »små saker som var lätta och syntes«. Ett syfte med att driva två pilot-
projekt var att de kunde lära av varandra, detta är dock det enda erfaren-

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 85

2 VU-ledar-begreppet som används i avhandlingen är MBOs lokala namn på den nya rol-
len och skall inte förväxlas med den koncernövergripande funktionen »Verksam-
hetsutvecklingen« VU inom HR-avdelningen. MBO-projektet valde ett olyckligt
namn för dessa nya roller, men används ändock.
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hetsutbyte författaren känner till förutom den information som utbyttes
på koncerngruppsmötena.

Projektledare nummer två nämner i intervjun, våren 2000, att han an-
såg att MBO-projektets frågor borde ha integrerats direkt i den dagliga
verksamheten för att få genomslagskraft eller istället för att ha projekt »på
sidan om« borde de ha integrerats med MBO-projektets frågor. MBO-
projektet hade därmed kunnat ses som ett övergripande »paraplypro-
jekt«som i figur 6.4:
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Exempel på övriga projekt
som bedrevs
samtidigt som MBO men
borde ha ingått 
i MBO

MBO-projektets 
faktiska arbetsområde

Lön metall
Delta II

5S
Delta Best Partner

Organisation &
medarbetarskap
Avtal        Kompetensutveckling
Partnerskap

Figur 6.4. MBO som ett önskvärt paraplyprojekt, där såväl faktiska arbetsområden

som »övriga« projekt ingår. 

Endast efter några månader slutade den andra projektledaren både som
projektledare och som produktverkstadschef pga den tunga arbetsbör-
dan. CRF hade sedan, under en längre tid, endast en tillförordnad chef,
vilket lade grunden till problem kring underbemanning, oordning och
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dålig leveransprecision. Projektledare nummer tre tillsattes således i okto-
ber 1998, även han produktverkstadschef inom provområdet vilket gjor-
de att dennes produktverkstad blev mer uppmärksammad i MBO-projek-
tet än de övriga två. Projektledaren skulle nu lägga 50% av sin arbetstid på
MBO för att öka takten i projektet. Den personalresurs (10%) som tidiga-
re varit tillgänglig i projektet var för liten för att få kontinuitet i projektar-
betet, vilket i sin tur ledde till att projektet stundtals hade låg fart. Man be-
slutade således att ha färre personer som istället kunde lägga mer tid på
projektet.

Vid workshopen, som anordnades av forskargruppen Forslin, Lind-
berg och Palm, med koncerngruppen tidigt i MBO-projektet i augusti
1998 diskuterades ämnena ledarskap och organisation. Syftet var att dri-
va idéerna, koncernprojektet och pilotprojekten framåt. En uppgift var att
karaktärisera en önskvärd organisation genom brainstorm-övningar i två
grupper. Övningen resulterade i sjutton karaktäristiska där alla rubriker,
utom de som är markerade med en stjärna* innehåller ett antal underlig-
gande punkter, se Appendix I. De kursiverade punkterna går ihop med
MBOs uttalade intentioner. Övriga punkter går i linje med en vertikalt in-
tegrerad verksamhet, men är inte explicit uttryckta i MBOs projektdirek-
tiv. 

• Medskapande
• Flexibilitet 
• Organisationen kännetecknas av humanism och lika behandling
• Sociala värderingar [som bygger på att alla värderas lika]
• [Organisationen] präglas av lärande och utveckling
• [Tydliga] ansvar och befogenheter
• Målstyrt lagarbete med få hierarkier
• Tydliga mål och värderingar
• Klokt ledarskap
• Öppen och ärlig kommunikation
• Organisationen präglas av humor, arbetsglädje och välbefinnande
• Lön och belöningssystem ska uppfattas som rimliga och rättvisa (för

alla)
• Organisationen kännetecknas av framgång
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• [Organisationen har] övergripande mål 
• Högre grad av standardisering*
• Önskvärd för vem?*
• Organisationen är nyfiken och omvärldsorienterad*

Kort och gott kan sägas att koncerngruppens bild av en önskvärd organi-
sation passar in på MBO-projektets mål, syfte och inriktning. Överens-
stämmelsen visar att MBO-projektet låg rätt inom koncernprojektet vil-
ket skulle kunnat ha använts för att ge tyngd åt det lokala arbetet, vilket
inte gjordes. 

På koncerngruppsmötet den 17 oktober 1998 presenterade MBO-
projetket ett utkast av sin »nya« arbetsorganisatoriska vision och målsätt-
ningarna med de föreslagna förändringarna inom produktverkstaden
Spool:

En organisation som alltid är öppen och ger bästa service. Alla ska-
par värde i partnerskap, med tydliga lagroller som besitter kompe-
tens för att utveckla produkter och produktionsprocesser i världs-
klass.

• Förbättra synligheten och stöttningen i ledarskapet till alla med-
arbetare.

• Snabba upp och förenkla beslutsvägar avseende många personel-
la och flödesrelaterade beslut. 

• Driva individuella kompetensutvecklingsplaner på ett bättre sätt, 
kopplat till flexibilitetskrav, kompetenskrav samt individens in-
tresse.

• Initiera och genomföra förändringar snabbare än idag.
• Utveckla och förbättra organisationens totala kompetens & befo-

genhet och därmed den totala öppettiden avseende alla flödesre-
laterade ärenden och beslut.

• Förbättra kommunikation & samarbete inom och mellan avdel-
ningar.

I protokollet står också att man på VAC ser en stor potential i medarbe-
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tartanken och för att lyckas med det så måste man se till att »arbetssätt,
strukturer, arbetstider och medarbetaravtal går hand i hand«. 

6.3.2 Nytändning och vinnaranda

I november 1998 avgick initiativtagaren och styrgruppsordföranden för
MBO-projetket, samtidigt som han lämnade sin post som chef för Civilt
Flyg. Den nya chefen för Civilt Flyg tog över, vilket uppskattades av pro-
jektmedlemmarna, då man hade stor tilltro att denne skulle sätta press på
projektet. Styrgruppen omformulerade projektdirektivet, alla projekt-
medlemmar skulle lägga 50% av arbetstiden på projektet samt att en
referensgrupp skulle bildas med representanter från provområdet. Dessa
skulle träffas minst var tredje vecka och vara ett bollplank till projektgrup-
pen. Referensgruppen sammankallades dock aldrig, därmed fick den be-
fintliga verksamheten inte komma till tals om hur en önskvärd medarbe-
tarorganisation skulle kunnat se ut. Vad detta beror på har författaren inget
klart svar på, men tidsbrist eller brist på intresse om verksamhetens syn-
punkter är möjliga orsaker.

Den nya styrgruppsordföranden sade vid ett styrgruppsmöte i decem-
ber 1998 »Vi kör 50% annars lägger vi ner. Vi kan inte hålla på och vela.«.
Projektdirektivet var då redan ändrat och projektmedlemmarna skulle
lägga 50% på projektet, men det hade inte möjliggjorts i realiteten. Vida-
re ansåg styrgruppsordföranden att MBOs mål inte var tillräckligt precise-
rade (!). Här konstaterade styrgruppen således att projektet inte gick så
bra. Projektgruppen hoppades att projektet skulle få fart och mer resurser
i och med den nya styrgruppsordföranden. 

Det finns inget uttalande som specifikt säger att det finns problem i or-
ganisationen som man vill lösa. Men utifrån tankarna kring vad en medar-
betarorganisation är kan man göra antagandet: eftersom vi inte kan arbeta
gränslöst kan vi inte arbeta effektivt. Dessutom har framförallt skiftanställ-
da påpekat avsaknaden av nödvändig kompetens under företagets öppna
tider som ett problem. T ex arbetade produktionstekniker dagtid, men be-
hövdes också andra tider på dygnet, vid tex problem i produktionen, vil-
ket också framgår i projektets »nya mål« som presenterades på koncern-
gruppsmötet den 17 oktober 1998. En av projektmedlemmarna påpeka-

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 89

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 89



de problemet med att metallanslutna inte hade möjlighet att göra karriär
inom sitt eget fackförbund, det fanns ett tak både löne- och karriärmässigt.
Han menade att Metall centralt inte insett att utan möjligheten att göra
karriär kan motivationen till att göra sitt bästa och använda sin fulla kapa-
citet sjunka hos den anställda. Trots denna insikt gjordes inga försök att
förbättra situationen för de Metallare som utförde tjänstemannauppgifter,
men inte fick samma möjlighet till löneutveckling. 

Projektgruppen gjorde en matris som visar på hinder för gränslöst ar-
bete eller med andra ord hinder för att arbeta effektivt (fler hinder kan sä-
kert finnas), se tabell 6.1. Ett medarbetaravtal ansågs vara en förutsättning
för att kunna arbeta gränslöst, men att endast ändra på avtalen räckte inte
för att få till ett nytt arbetssätt. Projektgruppen såg att det krävdes en ny
arbetsorganisation, men också en mental omställning. Volvos värderingar
och traditioner är djupt rotade i de flesta individer och tillsammans utgör
de en vedertagen praxis om hur en organisation agerar och ska agera i oli-
ka situationer. Tabellen visar att många hinder var av psykologisk karak-
tär, dvs tankar, idéer och värderingar som individen bär på av tradition,
såväl från företaget som från samhället.
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Tabellen ovan kan delas in i tre delar (se figur 6.5): förutsättningar (»av-
tal/lön/ansvar«), arbetsorganisation (»kompetensbrister«, »arbetstider«
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Avtal/Lön  Värderingar Tradition Konservatism Kompetens- Arbetstider  Resurser

ansvar »ego« fack – ftg brister 

Anställnings- »Tron« på Målstyrning Facklig Blockering En kategori Arbets-

avtalet andra, klarar ser bara tillhörighet i tänkande jobbarr ej platser

han verkligen »egna om förd. av skift lokaler

detta prod.« arb.uppg. Varför?

Lönegräns Status Traditioner Konservativa Kompetens- Arbetstider Utrust-

i VA. Missa VA-TA fack brister ning

skift- resurs-

ersättning plan etc

Löneut- Attityder Vissa Konservativt Inte tid till 

veckling släpper företag utbildning

inte ifrån

sig ansvar

Förmåner Skolan Karriär- Brister i

man ej vill tänkande ledarskap

släppa 

Övriga Negativa Tävlan Kunskaps-

förmåner auktoritära bygger brist på

försvårar gränser andra 

förändring mellan områden än

nivåer & lag sitt eget

Allmänna Förväntningar Nya ledare

anst.- »ingen maskin har ej 

villkor som TA« historien

reseers. Nyanställda

övertid etc har ej grupp-

tänkandet

Regelverk Fria aktiviteter »Stöd« till

ansvar/be- gentemot direkt

fogenhet bundna produktion

gäller bara (maskiner) Kringfunk-

för chefer tioner ser

sig ej som

delaktiga

Tabell 6.1 Vad hindrar oss att arbeta gränslöst (Bild MBO).
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och »resurser«) och värderingar (»värderingar«, »konservatism fack-ftg«),
där tradition utgör kombinationen av alla enskilda delar. 

92 Kristina Palm

Figur 6.5 Tradition, en kombination av »förutsättningar«, »arbetsorganisation« och

»värderingar«.

Figuren visar på att alla delar är viktiga om traditioner skall brytas som i
ett systemtänkande, alternativt måste  traditionen förändras för att övriga
parametrar skall ändras!

Formellt startade projektdelen Medarbetaravtal (MBA) den första
december 1998. MBO hade tidigare väntat på ett avtal från LV-Motor,
men detta drog ut på tiden och projektet valde att starta ändå. MBA-
gruppen bestod av de lokala fackliga ordförandena, projektledaren och
en projektmedlem från MBO-projektet samt en representant från Perso-
nalavdelningen i syfte att bistå med kunskap om avtalen. MBA-grupp-
medlemmarna skulle försöka arbeta »frikopplade« tankemässigt från sina
fackliga eller organisatoriska positioner i ett försök att arbeta förutsätt-
ningslöst. Detta innebar också att man inte sysslade med »förhandlingar«,
vilket man skulle vara tvungen att göra när man kopplade in de centrala
parterna. MBA-gruppen liksom författaren upplevde att klimatet var kre-
ativt och öppet. 

Första artikeln om MBO-projektet Vem ser skillnaden mellan arbetare
och tjänstemän: Avtalsgränser suddas ut i pilotprojekt inom Civilt Flyg pub-
licerades i december i Aeronyheterna nr 18/98. Två av MBOs projektle-
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dare samt Metalls, SIFs och Ledarnas lokala förbundsledare intervjuades
om en medarbetarorganisation. Projektledarna betonade vikten av arbete
över gränserna eller att helt enkelt sudda ut gränserna och istället styra
verksamheten utifrån »[…]individens kompetens och vilja och företagets
behov[…]«. Förbundsledarna fick fem frågor kring en medarbetarorgani-
sation: 

1) Fackets roll när det gäller företagets konkurrenskraft?
2) Närmare samarbete med arbetsgivaren?
3) Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän suddas ut?
4) Individuella löner?
5) Kompetensutveckling – för alla?

Förbundsledarna var överens i alla frågor. Svaren på fråga 1) och 2) sam-
manföll och man ansåg att facket har en roll i företagets konkurrenskraft
vilket då innebär att man måste ha ett nära samarbete med medlemmarna
och företaget. På fråga 3) svarade man Ja! Ledarna svarade t ex att det
»Finns ingen anledning att det ska vara skillnader mellan arbetare och
tjänstemän – vi är ju alla medarbetare«. Endast Metall och Ledarna svara-
de på fråga 4), de var överens om att lönerna skall vara individuella, Me-
tall menade också att individens insatser måste främja laget och att alla
skall ha lika möjlighet till utveckling. Kompetens och kompetensutveck-
ling är en kärnfråga i MBO-projektet och de fackliga ledarna var överty-
gade om att alla skall ha lika möjlighet till kompetensutveckling. Metall
sade bl a »Det tillhör en god personalpolitik […] och SIF sade bl a »Kom-
petensutveckling är nyckeln till framgång.« och »Kompetensutveckling
måste ses som en investering och ej som en kostnad.«

Återigen ges en positiv bild av en medarbetarorganisation, denna gång
av fackförbunden. 

6.3.3 Ändrade förutsättningar och identitetskris

Vid årsskiftet 1998 och 1999 skedde en större omorganisation i C-verk-
staden, man gick tillbaka från affärsenheter till en traditionell organisation
med central ekonomi- och marknadsavdelning. Orsaken var att man inte
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kunnat påvisa några fördelar med »affärsenheten«. En nackdel hade varit
att produktionen i viss mån försummats till förmån för affärerna. Ur före-
tagsledningsperspektiv var åtgärden ett sätt att komma tillrätta med de
kompetensbrister som hade uppstått under 1990-talets decentralisering.
Hovmark (1997) skriver om denna kompetensbrist i sin rapport
Flödesorganisation och ingenjörers kompetensutveckling (1997), vilken även
kommenteras på sidan 78. Flera av personerna i styrgruppen talade i in-
tervjuerna om brister som kom med decentraliseringen:

I decentraliseringen har vi tappat kompetens… Från början av 90-
talet har vi decentraliserat mer och mer och det vi upptäcker nu är
att vi tappar kompetensen, djupkompetensen. Det var med från
början, men personer har bytts ut och vi har tappat det, vi kan inte
grundsystemen ordentligt. Vill inte backa tillbaka helt, men vi mås-
te ha vissa centrala figurer för att få tillbaka kompetensen.

(Styrgruppsmedlem)
En annan sade:

Nedläggningsbeslutet av Arboga. Vi fick utrymma 60-70% av A-
verkstaden för att få plats med Arboga. Det var ett gigantiskt pro-
jekt, flyttprojektet pågick mellan 96-98. Det tog musten ur oss un-
der den perioden. 90-96 så gick förändringsarbetet bra, vi vann t ex
USK [Utmärkelsen Svensk Kvalitet] –96. Men sedan Arboga har vi
inte kommit igen 

och
Men när vi bytte struktur till en mer decentraliserad organisation
och 1 000 personer inte fick den utbildning de borde fått då de byt-
te arbete, så är det svårt. Då kunde vi inte vidmakthålla kompeten-
sen. 1998 märkte vi en nedgång på kvalitet och leveransprecision.

(Styrgruppsmedlem)

Ur MBO-projektets perspektiv innebar åtgärden ett bakslag, företaget val-
de återigen en centraliserad organisation, medan MBO-projektet arbeta-
de för en decentraliserad och funktionellt integrerad organisation. Detta
upplevde delar av projektgruppen som ett hinder för fortsatt utveckling av
en medarbetarorganisation. Projektledare nummer ett reagerade starkt på
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förändringen och såg det som att MBO-projektet motarbetades. Arbetet
fortsatte dock, tack vare de eldsjälar som brann för medarbetarskapsfrå-
gorna i projektet. I det lokala projektdirektivet togs ordet »affärsenhet«
och namnet »Hus&Spool« bort.

I februari 1999 hölls två krismöten i projektgruppen. Vad är MBO?
och Hur ska vi nå våra mål? var viktiga frågor som togs upp, men utan att
ge några konkreta svar. Man diskuterade också omorganisationen som
skett inom C-verkstaden. Går det att kombinera medarbetarorganisation
med en centraliserad funktionell organisation? Vissa ansåg det och andra
inte. En person hade försökt skapa en bild av en medarbetarorganisation
utifrån ett ”blankt papper” dvs utan att påverkas av dagens sätt att organi-
sera sig och såg därför inte att omorganiseringen hade betydelse i dagslä-
get. 

I januari 1999 tillsattes skiftledare i produktverkstaden Spool, på prov
från MBO. Antalet hierarkiska steg ökade och ledarnivåerna blev därmed
fler. Skiftledare hade som ansvar att leda det dagliga arbetet på skiftet: för-
hindra att problem uppstod, lösa problem samt fördela personella resur-
ser. Skiftledarna hade inte något personalansvar, detta svarade produkt-
verkstadschefen för. Projektgruppen gjorde ett försök att fysiskt placera
sig i samma kontor under projektarbetstider för att förbättra arbetet i pro-
jektgruppen. Ett kontor, bord och stolar ställdes till deras förfogande, men
åtgärden hade ingen synbar effekt. I samma månad ändrades även pro-
jektdirektivet angående bemanning. Två personer fick dispens och be-
hövde endast lägga 25% istället för de fastslagna 50% på MBO-projektet!

6.3.4 Ett sista försök

I februari 1999 blev projektledare nummer tre heltidssjukskriven, pga
hård arbetsbelastning och i början av mars återinsattes projektledare
nummer ett. Frågan om vad medarbetarskap var för något var fortfarande
inte utredd och projektets vision var fortfarande oklar och behövde för-
tydligas. Projektgruppen verkade nöjd med sin ny-gamla projektledare, ar-
betet blev mer strukturerat och man började gå igenom vad som var gjort
och inte gjort samt hur man skulle fortsätta arbetet. 

De skiftanställda ansåg vid intervjuerna 1999 att kunskapsnivån skulle

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 95

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.49  Sida 95



höjas om samarbetet blev bättre och att problem som uppstod i arbetet
skulle lösas mycket fortare om man t ex hade någon som kunde utföra
programmeringsarbete på varje skift. Samtliga tyckte också att det är en
styrka att arbeta gränslöst i lag. Enligt intervjuerna genomförda 2000 in-
nebär en medarbetarorganisation gränslöst arbete mellan tjänstemän och
arbetare. Detta skulle leda till att arbetet utförs i team och att den som bäst
lämpar sig för uppgiften också utför det. Med team menas här arbetsgrup-
per vars medlemmar kommer från olika horisontella funktioner och verti-
kala avdelningar i organisationen. Genom att arbeta gränslöst i team an-
såg de intervjuade att kunskapen och kompetensen skulle öka samt att
den kompetens som behövs för att driva verksamheten också finns på
plats under företagets öppettider. Därmed skulle arbetet bli roligare och
mer effektivt, kvaliteten högre, leveransprecisionen säkrare, produktio-
nen mer kostnadseffektiv och slutligen skulle verksamheten bli mer kon-
kurrenskraftig. Förutom att man skulle arbeta i gränslösa team skulle kul-
turella skillnader överbryggas, dvs organisationen skulle bli fri från existe-
rande föreställningar om grupperingar som t ex att tjänstemännen har hö-
gre status.

Om vi kan bryta detta sätt att se på människor och status så kan det
leda till att vi kan leverera produkt med rätt kvalité på ett kostnads-
effektivt sätt, annars har vi inga jobb kvar.

(Projektmedlem)

En av VU-ledarna såg att MBO kunde bli något gott för människorna, att
alla skulle känna sig sedda och behövda samt känna engagemang i arbetet.
Produktverkstadscheferna menade vidare att en medarbetarorganisation
skulle innebära att alla arbetar för produkten och ett gemensamt mål samt
att gränslösheten skulle ge större möjlighet till kommunikation mellan yr-
kesgrupper, synergieffekter och nya utvecklingsmöjligheter. Projektgrup-
pen såg att cheferna måste ändra sitt sätt att leda, släppa på kontrollen och
låta medarbetarna få större »styransvar«. Styrgruppen såg möjligheter till
nya former av ledarskap, t ex skulle två personer kunna dela på ledarska-
pet, varav den ena sköter personalorienterade frågor och den andra pro-
duktionsstrategiska frågor. Det samlade intrycket av alla intervjuer var att
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en medarbetarorganisation skulle främja lärande, utveckling och kompe-
tensutveckling i såväl uppgångar som nedgångar i produktionen. Kort
och gott skulle en medarbetarorganisation vara bra! Man hade med andra
ord stort stöd från provområdet!

I och med den ny-gamla projektledaren fick projektet en nytändning
och projektgruppen kände hopp inför det fortsatta arbetet. Den andra ar-
tikeln om MBO-projektet publicerades i februari i Aeronyheterna nr
2/99: Nu är snöbollen i rullning. Artikeln handlar om att MBO nystartade
med en »ny projektgrupp« och en »ny målsättning«: »projektgruppen
skall utveckla en arbetsorganisationsform för att säkra vår långsiktiga kon-
kurrenskraft«. Det innebär enligt en av projektmedlemmarna bl astruktu-
rerad kompetensutveckling både »[…] på bredden och på djupet«. För-
fattaren ser inte att målsättningen är ny, möjligtvis mer uttalad och inför-
stådd i projektet. En annan projektmedlem menade att »nya typer av le-
darskap« är ett viktigt diskussionsämne i MBO-projektet. T ex hur skall
»Uppdelningen av ansvar mellan chefer och arbetare.« se ut? Vidare i arti-
keln framgår att meningen med projektet inte var att de konkreta proble-
men skulle lösas utan att projektgruppen skulle »ta fram en metodik som
sedan skall användas ute i verksamheten – ett verktyg, helt enkelt«. Slutli-
gen sades att MBO är ett utvecklingsprojekt som »ska drivas ständigt« och
att projektgruppen »bara sätter snöbollen i rullning«.

I april genomfördes en brainstorm-övning inom projektdelen för »Or-
ganisation & medarbetarskap« med syfte att svara på frågan »Vad är Med-
arbetarskap?«. Frågan besvarades och kan ses som början till att definiera
medarbetarskap. Varför författaren endast anser att det endast är en bör-
jan till definition är att resultatet av övningen varken prövades mot pro-
jektgruppen, referensgruppen eller styrgruppen. Resultatet är för det inte
mindre intressant utan utgör en viktig del av hela projektets resultat. Här
nedan presenteras resultatet i två nivåer, en fullständig beskrivning av
»Vad är Medarbetarskap« presenteras i Appendix II. 

1. Vad är medarbetarskap?
medskapande medarbetare

1.1 Teamkänsla
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1.2 Prestigelöst samarbete
1.3 Självinsikt
1.4 Ansvar
1.5 Engagemang
1.6 Kommunikation
1.7 Lärande
1.8 Förändringsvilja
1.9 Målstyrning
1.10 Etik och moral
1.11 Civil kurage
1.12 Beskrivande arbetssätt
1.13 Vårda sig själv
1.14 Att tillåta högt i tak

Medarbetarskap kan för projektdelen »Organisation & medarbetarskap«
sammanfattas som samarbete och aktivt engagemang för egen utveckling
och företagets bästa. Övningen hade ett gott syfte, om än lite sent påkom-
men (!), men ingav hopp för projektets fortsatta arbete. Nytändningen
och vinnarandan blev ändock kortvarig. VAC fick dåliga betyg i Pratt &
Whitneys kvalitetsundersökning och MBO-projektet bortprioriterades
till förmån för »brandkårsprojekt«, detta trots att de anställda såg stora
fördelar med en medarbetarorganisation. Bl a fick projektet »Delta Best
Partner« som främst handlade om att höja kvalitetsnivån och kvalitetstän-
kandet hos alla anställda samt projektet »5S« (förhållningssätt, sortera,
systematisera, städa, se till och standardisera) stora personalresurser.

MBO-projektet lades på is« efter semestern 1999 och ytterligare ett
försök hade varit för mycket att begära av de eldsjälar som redan lagt stor
möda på projektet. En av projektmedlemmarna uttryckte att det var synd
att projektet lades på is då frågorna blev mer spännande ju längre man
kom:

Tråkigt att vi inte fick tillräckligt med resurser, det blev ett arbete på
sidan om – det fungerar ej. Ju längre vi kom i projektet desto mer
spännande blev det! Så det är synd att vi var tvungna att lägga av.

(Projektmedlem)
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Avtalsgruppen MBA fortsatte sitt arbete mot ett gemensamt avtal. 1999-
10-01 gick projekttiden ut, projektet låg fortfarande på is och var inte for-
mellt avslutat. Det hade varit stora brister i, eller total avsaknad av, upp-
följning av de åtgärder man genomfört som t ex tillsättningen av skiftleda-
re och VU-ledare. Projektet hade under sin livslängd, som tidigare
nämnts, ett lokalt avtal med fackförbunden om att facktillhörigheten inte
skulle utgöra några hinder för att testa nya arbetsformer och strukturer.
Detta innebar bl a att metallare kunde arbeta som tjänstemän utan för-
handlingar (och tvärtom), men det innebar också att de inte kunde kon-
verteras till tjänstemän och därmed få möjlighet till bättre löneutveckling.
Vid intervjuerna med anställda inom provområdet nämndes detta som ett
problem som MBO-projektet var ansvariga för men inte brytt sig om.
Fortfarande våren 2000 hade projektgruppen inte beslutat om vad som
skall ske med de metallare som arbetat heltid med tjänstemannauppgifter,
inte bestämt eller pratat med provområdet om vad som händer med pro-
vytan och inte haft avslutande projektmöte eller styrgruppsmöte. Ingen
sammanfattning av projektet i skriven form hade åstadkommits av projek-
tet, vilket skulle skrivas enligt projektdirektivet. Projektmedlemmarna vis-
ste inte vid intervjuerna 2000 om projektet fortfarande existerade.

Trots projektets isläge avrapporterade MBO-projektet på koncern-
gruppsmötet den 3 mars 2000 att de pågående förändringarna tagit sin
utgångspunkt i visionen om en gränslös organisation, där en viktig kom-
ponent anses vara kompetensutveckling. Det överordnade målet är »hög
konkurrenskraft« vilket skall uppnås genom att ändra i organisations-
strukturen, utveckla medarbetarna och i synnerhet justera ledarskaps-
strukturen, vilket också diskuterades i artikeln Nu är snöbollen i rullning.
Presentationen lät påskina att MBO-projetket fortfarande aktivt arbetade
mot en medarbetarorganisation. Den enda del som levde vidare var MBA
– vilken av MBO-projektet inte sågs som avgörande för arbetet mot en
medarbetarorganisation!

I tabellerna 6.2 och 6.3 görs ett försök att sammanfatta projektförlop-
pet som beskrivits ovan ur koncerngruppens, styrgruppens, projektgrup-
pens, provområdets och forskarrollens perspektiv. 
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Tid
Koncern-
grupp

Styrgrupp

Höst 95

VAC blev in-
volverade i
koncern-
projketet

Tolkade vad
som hände 
i koncern-
gruppen

Projektdi-
rektiv:MBO
startade 
formellt.
Personal-
resurser
970213-
980227 10%
980301-
991001
5%

Projekt-
grupp

Projektleda-
re 1 tillsattes

Arbetsmöte
internat 
10-11/6

MBO starta-
de infor-
mellt, dock
kom inte ar-
betet igång
då fackliga
parter ej var
aktiva

Prov-
område

Uppramp-
ning av nya
produkter
och ökad
produk-
tionstakt

Forskare/
författare

Dec 95
Avtal om pi-
lotproj.
i Skövde och
Trollhättan 
klart

Höst 96 
Koncerngrp
& fackliga
parter lokalt
& centralt
oense om
projektet

961007
Första mö-
tet, därefter
fort-löpande
möten

Höst 97Vår 97

Tabell 6.2 Processen för MBO-projektet, provområdet och forskningen kring projek-

tet 1(2).
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Vår 98
Möte 26/3

Sommar 98
9/6 Möte*
(* Författaren
deltog)
25/9 Work-
shop*

Okt 98
17/10 Möte*

Nov 98 Dec 98 981204 Tid
Koncern-
grupp

Styrgrupp

Projekt-
grupp

Prov-
område

Forskare/
författare

Byte av styr-
gruppsordf.
Nytt 
Projek-
tdirektiv:
Personal-
resuser :50%
Ref.grp ses
minimum
var tredje
vecka

Man ansåg
att målet
med MBO
inte var till-
räckligt pre-
ciserat

Projekt-
ledare2 till-
sattes
Arbetsmöte
internat
studiebesök
LV-Motor 
18-19/3

Projekt-
ledare
3 tillsattes

1/12 Formell
uppstart av
MBA
Artikel 3

Aero Nyhe-
ter

UV-ledare
tillsattes

Börjar delta i
MBO-
arbetet B:
Workshop
med
koncern-
grupp

3 »Vem ser skillnaden mellan arbetare och tjänstemän«, Aeronyheterna nr 18/98
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Tid

Koncern-
grupp

Styrgrupp

Projektgrupp

Provområde

Forskare/
författare

90101

Ändring i
direktivet ang.
bemanning.Två
personer min-
skar bemanning
från 50% till 25% 

Omorganisation
tillbaka till funk-
tionsuppdelad
organisation. Ej
möjlighet till
gränsöverskri-
dansdande arbe-
te. Projektledre
1 reagerar starkt
Skiftledare till-
sattesa i Spool

990108

Nytt projekt-
direktiv,
»affärsenhet«
och
Hus&Spool«
togs bort

C: Intervjuer 1(
januari) med
slumpvalda inom
provområdet,
inkl Marknad &
Inköp

990128

Projektgruppen 
gjorde ett försök
att fysiskt
placera sig i
samma kontor
för att förbättra
arbetet 
i  gruppen

990204/05

Diskussion om
MBO fungerar i
en centralisrad
organisation el-
ler ej.

Krismöte om
MBO och hur ar-
betet skulle fort-
skrida

990211

9/2 Möte*

Projektledare 3
sjukskrivs.

Frågan VAD är
»medarbetar-
skap« var fortfa-
rande inte ut-
redd.

»Visionen« och
hur man når
fram skulle för-
tydligas

Tabell 6.3 Processen för MBO-projektet, provområdet och forskningen kring projek-

tet 2(2).
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4. »Nu är snöbollen i rullning«, Aeronyheterna nr 2/99

990219

Det framkom
att hela provom-
rådet inte var in-
formerat om
MBO-projektet

Artikel 4

i Aero 
Nyheterna

990308

Projektledare 1
tillsätts igen på
100%

Projektgrupp
positiv över det-
ta beslut

9904/05

27/4 Möte*

Nuvarande pro-
jektledare ej
möjlighet att ar-
beta 100% med
projektet förrän
juni 99 då han
frigjordes från
befintlig tjänst

Brainstormöv-
ning om »Vad är
Medarbetar-
skap?«

D: Enkätunder-
sökning 1 i av-
delningarna
Spool, LPT Case
och CRF
E:Action 
Learning grupp 
(april-juni)

Höst 99

»Eftersom se-
mestern lades
projektet på is«

Formell projekt-
tid gick ut
991001

0001-03

2/3 Möte*

F: Avslutande in-
tervjuer II:
Styrgrp Pro-
jektgrp VU.-
Skiftledsare

0003

7/6 Möte*

G: Uppföljande
enkätundersök-
ning II i avdel-
ningen Spool
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6.4 MBO - ett eldsjälarnas projekt
En medarbetarorganisation sågs av personalen som en möjlig fortsättning
på en långtgående förändringsprocess på VAC. Från en fortfarande cen-
traliserad och byråkratisk organisation på 1980-talet till en, av provområ-
det upplevd, decentraliserad och avbyråkratiserad organisation till mitten
av 1990-talet. Dittillsvarande förändringar upplevdes av många som lyck-
ade, även om man kan ifrågasätta om en decentraliserad teambaserad or-
ganisation verkligen kommit till stånd. Begreppet medarbetare syns redan
i början av 1980-talet i VACs årsredovisningar medan begreppet medar-
betarorganisation verkar ha aktualiserats först i MBO-projektet. 

Projektförloppet var krokigt med låg kontinuitet till följd av alla byten
av såväl projektledare som projektmedlemmar. Prioriteten var låg och
därmed blev de personella resurserna otillräckliga. Trots detta pågick pro-
jektet under nästan tre års tid och överlevde bl a produktionsuppgångar,
en sjukskriven projektledare, organisationsförändringar och en ständigt
kravfylld och pressad vardag. Projektet leddes av eldsjälar som brann för
medarbetarskapsfrågorna och utan dem hade projektet inte överlevt. Eld-
själarna hade dock inte förmågan att leda gruppen och koordinera dess
ansträngningar för att svara mot det visionära mål som projektgruppen
stod inför. Projektgruppen hade istället behövt en »samordnare« som en-
ligt Belbin (1993) har »en stark känsla för målen«. Istället för att tillsam-
mans och strukturerat arbeta mot ett gemensamt mål fylldes projektverk-
samheten mer av PowerPoint-bilder som visade vart man var på väg än av
konkreta resultat som följdes upp.

Som nämnts tidigare verkade hela provområdet vara för en förändring
mot en medarbetarorganisation och varje individ som intervjuades hade
sina uppfattningar om vad en medarbetarorganisation är. Trots detta
samlade MBO-projektet aldrig referensgruppen för att bolla idéer och för-
slag med dem eller få höra deras åsikter om en önskvärd medarbetarorga-
nisation. Detta kan ha orsakats av att projektgruppen saknade en projekt-
ledare med förmåga att samordna och koordinera arbetet mot ett gemen-
samt mål istället för att bygga projektet på egna visionära idéer.

Att MBO-projektet var en del i ett större koncernprojekt hade kunnat
utnyttjats för att sätta press från VACs ledning och på så vis skapa priori-
tet för projektet. Projektgruppen och författaren upplevde att koncern-
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gruppen var mer intresserade av BEST-projektet och att MBO-projektet
negligerades. MBOs representanter i koncerngruppen verkade känna sig
utanför och distanserade sig medvetet eller omedvetet från koncernpro-
jektet på så sätt att man tyckte att MBO-projektet klarade sig självt. För-
fattaren menar att MBO-projektet och VAC har sig själva att skylla då de
redan från start hade dåligt med personella resurser och därmed inte ska-
pade några resultat. Ett agerande som koncerngruppen mycket väl kan ha
uppfattat som bristande intresse för projektet. Frågan författaren ställer
sig är: Varför valde VAC att vara med i detta koncernprojekt? Flera svar dy-
ker upp, t ex att VAC gärna hoppar på nya projekt eller att man ansåg att
projektet låg i linje med utvecklingen i omvärlden och därmed måste
hänga med. Frågan diskuteras vidare i avsnitt .. I linje med omvärlden och
andra förändringsincitament.
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ntentionen med MBO-projektet kan sägas ha varit vid och visionär.
Projektgruppens uppgift var att finna åtgärder som svarade mot pro-
jektets mål. Projektgruppen tillsatte bl a skiftledare och VU-ledare som
snarare ökade än minskade ledarnivåerna, dvs tvärtemot en »medarbe-

tarorganisation«. 
Frågorna som hanteras i detta kapitel är: Vad har 15 års utveckling haft

för betydelse på arbetet? Hur har den nya arbetsledningen påverkat upplevel-
sen av arbetet i avdelningen Spool? Vad MBO lett fram till? och Vad har på-
verkat MBOs utfall?

Kapitel 7 bygger på enkätresultat, intervjusvar och företagstexter.

7.1 15 år av organisationsutveckling,
upplevelse av arbetssituationen 
Här görs en jämförelse av den upplevda arbetssituationen mellan 1985
och 1999, dvs under en period då företaget satsade på att utveckla sig
mot en decentraliserad organisation. Syfte är att se hur utvecklingen på-
verkat upplevelsen av arbetet på VAC.

1985 genomfördes ett aktionsforskningsprojekt på en NC-maskinav-
delning vid Volvo Flygmotor AB. Projektet handlade om ny teknik, ar-
betsorganisation och ledning (Forslin, Thulestedt & Andersson, 1985). I
projektet ingick en enkätundersökning som bygger på formuläret »Upple-
velse av arbetssituationen«, vilken också användes i MBO-projektet, där
något utvidgad. 1985 ställdes frågor om såväl de önskvärda som upplev-
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da förhållanden medan det 1999 endast ställdes frågor om de upplevda
förhållandena. Svarsskalan 1-9 betecknar liten till stor utsträckning. Målet
med projektet 1985 var att finna en arbetsorganisation som ökade möjlig-
heterna för arbetarna att utvecklas i sina arbeten och som samtidigt var
lämplig för den nya tekniken. Tekniken i sig gör inte ett företag konkur-
renskraftigt. Som en chef på Volvo sade en gång: 

Den nya teknologin finns tillgänglig för vilket företag som helst, för-
mågan att utnyttja den på ett människovänligt sätt kommer att ge
övertaget

(Forslin et al., ibid: sida ).

Svarsfrekvensen för undersökningen 1985 var 100%, ett 20-tal VA svara-
de på enkäten. Svarsfrekvensen för april/maj 1999 för de olika avdelning-
arna följer i tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Svarsfrekvens för produktverkstäderna Spool, LPT och CRF 1999.

Avdelning VA Odefinierade VA & TA 

av antalet inkomna enkäter,

pga ofullständiga svar.

Spool 1999 33 av totalt 65 anställda 8 av 35 svar

(51%) (23%)

LPT 1999 35 av totalt 59 anställda 1 av 37 svar

(59 %) (3%)

CRF 1999 30 av totalt 54 anställda 0 av 35 svar

(56%) (0%)

Enkätsvaren från 1999 behandlas i den statistiska analysen som en grupp
och svarsfrekvensen blev därmed 55%, vilket är ett litet urval och svaren
bör därför analyseras och hanteras med försiktighet. Hänsyn skall även
tas till att det är två olika typer av avdelningar som undersöks och att re-
spondenterna inte är desamma. 

Svarvavdelningen 1985 byggde på batchtillverkning, dvs man svarva-
de en stor flora av detaljer. 
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Man kan säga att avdelningen har en funktionell arbetsledning i
klassisk bemärkelse genom att förutom arbetsledaren, har produk-
tionstekniker, planerare och kontrollanter funktionella ansvarsom-
råden som griper in i produktionen på olika sätt. Dessutom är man
beroende av verktygsavdelningen och underhållspersonal […]«.

(Forslin et al., ibid: sida ) 

Pga produktionsutformningen i form av batchtillverkning satt en central
planeringsavdelning prioriteringstal på varje sats baserat på leveranstid
och beräknad produktionstid samt detaljens kostnad. Verkstadsavdel-
ningens egen planeringsavdelning prioritetsordnade sedan jobben inom
verkstaden. Planeraren rapporterade via en terminal vilket jobb som skul-
le genomföras inom den egna avdelningen, operatören fick ett tidkort, ge-
nomförde jobbet, lämnade in ett »avslutsstämplat« tidkort och fick samti-
digt ett nytt jobb. 

Produktionen inom provområdet 1999 var flödesbaserad, dvs maski-
nerna var placerade i ett flöde och arbetet kännetecknades av en långtgå-
ende färdigbearbetning. Skiftet skulle själva ansvara för att produktionen
flöt på och att flaskhalsar inte uppstod, tex skulle arbetarna själva se till att
det alltid fanns personal där det behövdes. Att arbeta i flödesgrupper ger
större möjlighet till kontakter och samarbete, vilket man menar ger positi-
va effekter för kompetensutvecklingen, yrkesskickligheten, men är också
positivt för trivseln på arbetsplatsen och möjligheten till arbetsrotation.
Olika detaljer bearbetades i avdelningarna Spool, LPT och CRF.  

 ,    

1985 var arbetsorganisationen utformad så att operatören inte hade nå-
got större behov av att samarbeta i själva processen, vilket skiljer sig radi-
kalt från hur man var organiserad 1999. Då såg personalen grupparbete
eller teamwork som »A och O« i produktverkstäderna. 
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Jämförelsen visar att möjligheten till kommunikation och samarbete inom
gruppen har ökat, men man visade mindre personligt intresse för arbets-
kamraterna 1999 än 1985, vilket också ligger lågt i förhållande till det
önskvärda. De två förbättrade delarna visar på betydelsen arbetsorganisa-
tionens utformning. Möjligheten att hjälpa varandra i arbetet och det per-
sonliga intresset för arbetskamraterna når till och med över det önskvärda
1985. Utfallet verkar bero på projektet »C-90 Flödesstrukturer« som be-
drevs under 1990 för att skapa en flödesorganisation med hög flexibilitet,
kompetens och effektivitet. Det skulle finnas välfungerande grupper och
stimulerande arbetsuppgifter. Man liknade flödesgrupper vid ett ishock-
eylag med mål och coacher. Ett av målen för en grupp var »[…] medlem-
marna skall känna det meningsfullt att arbeta i grupp. Är gruppmedlem-
marna naturligt beroende av varandra är det en stärkande faktor.«1 Målet
verkar också enligt enkätundersökningen ha uppfyllts!

Av intervjuerna från 2000 framgick att arbete i team ansågs vara det
enda sättet man kunde tänka sig att arbeta på. Man menade att man i en
grupp får fram fler och bättre idéer och att det finns en oerhörd kraft i
gruppdynamik och att det är en förutsättning för att hålla sig konkurrens-
kraftiga. Om man i produktverkstäderna verkligen arbetade tillsammans i
grupp är dock tveksamt. I många fall kallade man nog skiften lite slarvigt
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Figur 7.1 Arbetskamrater, 1985 och 1999 (1 = liten utsträckning, 9 = stor utsträck-

ning)

1. Ur häftet » Arbetsorganisation 90 C Civila verkstaden«, sida 2. Sammanställt av Stig
Nyberg VAC. 
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för grupp och arbetet utfördes i stor utsträckning av enskilda individer vid
»sina« maskiner. Ändock har det sociala klimatet blivit bättre.

 ,   

C-90 projektet hade lyckats med ett av målen, ett förbättrat socialt klimat,
en annan viktig fråga var arbetsinnehållet. Ett mål i C-90 projektet för en
grupp var »Arbetsberikning – arbetet skall utformas så att det innehåller
problemlösning och utrymme att bredda sitt ansvarsområde för att öka
motivation och engagemang. Detta skapar ett fortlöpande lärande i arbe-
tet.«2 Vidare skulle följande möjligheter ges: stimulerande arbetsinnehåll
(variation), påverkan på eget arbete, en hel och meningsfull uppgift, fort-
löpande lärande och möjlighet till personlig utveckling för individerna i
grupperna. I och med att arbetet skulle innehålla problemlösning och på-
verkan på eget arbete kan man se detta som initiala tankar till ett mer ver-
tikalt integrerat arbete – m.a.o. kan idéerna kring MBO-projektet skönjas
redan här! 
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Figur 7.2 Arbetsinnehåll, 1985 och 1999 (1 = liten utsträckning, 9 = stor utsträck-

ning)

2. Ur häftet » Arbetsorganisation 90 C Civila verkstaden«, sida 3. Sammanställt av Stig Ny-
berg VAC. 
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De upplevda värdena ligger centrerade kring medelnivån fem. Endast
områdena »Omväxling« och »Självständighet« har ökat i utsträckning.
Trots den ökade självständigheten upplever personalen att »Ansvaret«
har minskat. Även »Möjligheten att använda din utbildning och ditt kun-
nande«, »Krav på att lära nya saker« och »Möjlighet att utveckla din egen
förmåga« har minskat i utsträckning, vilka kan tolkas som upplevda för-
sämringar. Möjligheten att öka sin kompetens har med andra ord min-
skat. Samtliga aspekter 1999 ligger på lägre nivå än de önskvärda 1985.

Enligt enkätundersökningarna upplevde operatörerna att deras »an-
svar« minskat. Detta trots att arbetet i flödesorganisationer anses medföra
ett större ansvar för den enskilda individen. Hon eller han ingår i en ar-
betsgrupp, vilken har ansvar för en långtgående färdigbearbetning av vis-
sa detaljer eller komponenter. I samband med enkätundersökningen
1985 framkom att området »Ansvar« tolkades som vilket ansvar jag själv
tar och inte vilket ansvar företaget lägger på mig. Det skulle således inne-
bära att oavsett hur stort ansvarsområde jag får nödvändigtvis inte ändrar
min uppfattning om hur stort ansvar jag har. Att känna ansvar ligger med
andra ord till stor del på individen själv, vilket visserligen fortfarande inne-
bär att företaget måste ge den anställde möjlighet att ta och känna ansvar.

En flödesorganisation innebär också att arbetsuppgifterna är mer om-
växlande, då man t ex har möjligheten att förflytta sig mellan maskiner, ha
kundkontakt, planera produktionen, vilket också C-90 projektet verkar
ha uppnått!

 ,   

Som tidigare nämnts har kraven på ökad produktivitet »alltid« varit höga
i industrin (Sjölander, 1981) och för C-90 projektet innebar det att arbe-
ta smartare, inte hårdare.
Skillnaden mellan hur man upplevde arbetet och vad man önskade sig var
stor såväl 1985 som 1999. Områdena »fysiskt ansträngande arbete« och
»yttre arbetsförhållanden« upplevs som försämrade. Trots att »Arbetsbör-
dan« ligger kvar på samma nivå upplevs dock arbetet som mindre psykiskt
ansträngande. Övriga aspekter är oförändrade. Även här ligger värdena
kring medelnivån fem. 
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Det förvånar att arbetet är mer fysiskt ansträngande än tidigare, det borde
finnas fler och bättre hjälpmedel för att förhindra fysiskt tungt arbete. Det
kan visserligen vara en skillnad avdelningarna emellan, tex hur mycket det
ingick att flytta detaljer. Det är anmärkningsvärt att de upplevda värdena
av området arbetsförhållanden 1999 mycket lågt i förhållande till de
önskvärda 1985.

 ,   

Området anställningsförhållanden är en del som C-90 projektet inte be-
handlade, det var dock en viktig del i MBO-projektet. Ett mål var att ska-
pa ett »medarbetaravtal« som skulle jämställa TA och VAs anställnings-
förhållanden. 1985 var lönen ackordsbaserad och då man ansåg att den
inte varierade speciellt mycket operatörerna emellan fanns det önskemål
om månadslön. År 1999 hade alla månadslön. Av undersökningen fram-
går inte om det anses vara en bra löneform, resultaten visar dock att man
upplevde att man fick bättre betalt 1999 än 1985. Möjligheten till mer
kvalificerade arbetsuppgifter har ökat, vilket kan bero på ökade möjlighe-
ter till omväxling i arbetet. Anställningstryggheten upplevs ha minskat,
vilket till stor del kan bero på 90-talets lågkonjunktur till skillnad från 80-
talets högkonjunktur.
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Figur 7.3 Arbetsförhållanden, 1985 och 1999 (1 = liten utsträckning, 9 = stor ut-

sträckning)
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Samtliga aspekter 1999 ligger på en lägre nivå än det önskvärda och är
centrerade kring medelnivån fem.

Trots 15 års arbetsorganisationsutveckling låg många värden kvar på
samma eller lägre nivå 1999 jämfört med en traditionell organisation 14 år
tidigare. De områden som hade fler positiva förändringar än negativa var
»Arbetskamrater« och »Anställningsförhållanden«. Förändringarna inom
området »Arbetskamrater« kan hänföras till utvecklingen mot flödespro-
duktion i framförallt C-90 projektet. Arbetssituationen var till och med så
pass mycket bättre i området »Arbetskamrater« att två av resultaten från
1999 överträffade de önskvärda från 1985!

Enligt personalen decentraliserades verksamheten i och med utveck-
lingen till flödesproduktion. Det samlade intrycket från intervjuer genom-
förda 2000 var att i strävan efter en plattare organisation uppstod ovänta-
de problem: alltför stora grupper som saknade närhet till chefen, stressa-
de chefer samt produktverkstäder med många och svårlösta vardagliga
problem snarare än de kreativa grupper och stimulerande arbetsuppgifter
som utgjorde målet. 

C-90 projektet förändrade en del, men hur stor påverkan har förän-
dringsprojekt för de anställdas upplevelse av arbetssituationen? MBO-pro-
jektets syfte var att »[…] utveckla ett arbetssätt där man tillvaratar alla
medarbetares befintliga och potentiella kompetenser i en strukturerad
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Figur 7.4 Anställningsförhållanden, 1985 och 1999 (1 = liten utsträckning, 9 = stor

utsträckning)
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kontinuerlig kompetensutveckling för personlig flexibilitet och djupkom-
petens […]«. Har MBO-projektet lyckats med det? Följande delar i kapi-
tel 7 behandlar projektgruppens åtgärder för att skapa en medarbetaror-
ganisation. 

7.2 Ny arbetsledning 
En annan central tanke i MBO var att reducera ledarstrukturen, men un-
der projektets gång ökade snarare de hierarkiska nivåerna. Verksamhets-
utvecklingsledare (VU-ledare) och skiftledare är nya befattningar som
tillkommit inom provområdet och är produkter av MBO-projektet, då
man ur Volvos årliga attitydundersökningar sett att ledarskapet behövde
förstärkas i produktverkstäderna. 

Då MBO-projetktet började ta fart våren 1998 tillsattes en VU-ledare
i varje produktverkstad inom provområdet. Befattningen var från MBOs
sida odefinierad med undantag för att VU-ledaren skulle arbeta inom en
planeringsperiod av 3-12 månader och vara frikopplad från de dagliga
problemen, men fortfarande ha kunskap och förståelse för det dagliga ar-
betet. Den kunskapen skulle användas för att driva verksamheten framåt.
Förutom VU-ledarna blev skiftledare ytterligare en befattning som ökade
de hierarkiska nivåerna. Skiftledarna tillsattes i januari 1999 i Spool, dvs
ett år efter tillsättningen av VU-ledarna och i LPT i januari 2000. I Atti-
tydundersökningen visade det sig att arbetarna bl a ville att chefen skulle
vara mer synlig vilket också skulle kunna innebära att de själva ville bli
sedda. För att PV-chefen skulle få mer tid »att vara chef« och hantera såväl
personalfrågor som strategiska frågor skapades skiftledarbefattningen för
att underlätta för chefen och tillmötesgå medarbetarnas önskemål. 

Arbetsfördelningen delades därmed upp efter tre olika planeringsper-
spektiv. Skiftledare och PV-chefer står för den operativa ledningen, VU-
ledare för verksamhetsutveckling i en planeringsperiod av 3-12 månader
och PV-chefen för den strategiska planeringen i ett längre tidsperspektiv,
se figur 7.5. 
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Utöver dessa riktlinjer fick produktverkstäderna utforma befattningarna
efter egna önskemål. Det innebär att PV-cheferna har uppfattat befatt-
ningarna på olika sätt och att arbetsuppgifter och trivseln varierat mellan
produktverkstäderna.

7.2.1 Verksamhetsutvecklingsledarna

Följande avsnitt är främst baserat på intervjuer genomförda under januari
till mars 2000, då VU-ledarbefattningen funnits i två års tid.

CRFs och LPTs VU-ledare är tjänstemän och högskoleutbildade
medan Spools VU-ledare kommer från produktionen och är metallanslu-
ten. Detta i kombination med att befattningen var odefinierad och att var-
je produktverkstad själva fick utforma den efter verksamheten ledde till att
VU-ledarna upplevde sina roller på olika sätt. Framförallt fanns skillnader
mellan vad man upplevde som positivt och negativt, se tabell 7.2. 

Att Spools VU-ledare upplevde arbetet mer positivt än LPTs och CRFs
VU-ledare kan till stor del bero på deras bakgrund. För Spools VU-ledare
innebar det nya arbetet kvalificering och utvidgning av uppgifterna, mer
ansvar, fler befogenheter och fler möjligheter. Arbetet menade han var en
ständigt lärande process genom att han bl a tog »tag i saker« och gick kur-
ser. Han förväntade sig inte att chefen skulle göra saker för honom, utan
han insåg att han själv var tvungen att t ex anmäla sig till kurser. De hög-
skoleutbildade VU-ledarna upplevde däremot att de hade tillräcklig kom-
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Figur 7.5 Olika befattningars planeringshorisont i produktverkstäder med befattning-
arna skiftledare, VU-ledare och PV-chefer. (Modifierad bild från Action Learning
gruppen inom MBO-projektet.)

Skiftledare & PV-chef

VU-ledare

PV-chefer

Operativt Verksamhetsutveckling
3-12 månader

Strategiskt
12 månader -0-2 månader
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petens att utföra sina arbetsuppgifter och snarare kände sig överkvalificera-
de. De fick visserligen användning för sina kunskaper, men endast i liten ut-
sträckning, främst pga att den mesta tiden gick åt till okvalificerat arbete,
som att vara en »extra resurs«. Skillnaden mellan nöjd och inte nöjd beror
också på PV-chefens inställning till den nya rollen och därmed uppgifter-
nas art. Såväl LPTs och CRFs PV-chefer såg det positivt att VU-ledarna var
en »extra resurs« - det som VU-ledarna själva ansåg vara negativt (!) med-
an PV-chefen i Spool upplevde det positivt att VU-ledaren bl a var med och
beslutade om strategiska frågor och planerade för verksamheten.
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Tabell 7.2 VU-ledarnas upplevelse av arbetet.

VU-ledare i

CRF

LPT

Spool

Positivt

När man får igenom saker
Får folk att arbeta tillsammans

Långsiktigt leder det till för avdel-
ningen:

* Kompetensutveckling
* Rationalisering
* Kostnadssänkningar

Mycket möjligheter
Lär sig mycket om företaget
Förstår helheten, både TA- och VA-
sidan
Pluggar extra på Komvux
Affärsresor utomlands
Nya uppgifter hela tiden, stå i maskin
om så behövs. Lärt sig delegera

Negativt

Extra resurs dvs arbetet är lös-
ryckt & hattigt.
Kortsiktigt arbete,
förväntat sig långsiktigt
Pådrivare - få folk att göra 
sitt arbete
Vara Tf  för chefen
Många nya och olika uppgifter
hela tiden
Ej tid att göra »sitt eget«
Stressigt, förväntat sig mindre
stressigt

Ingen riktig roll
Ingen kompetensmatris
Odefinierade arbetsuppgifter
Åsidosatt, svårt att lönejämföra
med andra CF
Extra resurs dvs arbetet är lös-
ryckt & hattigt

Omställning från skift- till dag-
tids arbete
I början gjorde allt själv, svårt
att delegera
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Att få acceptans i en grupp kan vara svårt för en ledare, speciellt när
man kommer från gruppen själv och skall inta en roll med fler befogenhe-
ter och större ansvar än de andra. Men det kan också vara svårt att komma
in i en grupp om man kommer utifrån. En av VU-ledarna hamnade i den
första situationen och upplevde att det tog lite tid innan verkstaden ac-
cepterade den nya rollen, men samtidigt sade han att han »banade väg för
skiftledarna«, dvs de blev lättare accepterade av medarbetarna än han
själv hade blivit. För personen som kom utifrån var situationen annorlun-
da. Där fanns det acceptans i gruppen, det var dock en oklar bild av vad
denne skulle göra. En av VU-ledarna menade att det tog längre tid för
tjänstemannasidan att acceptera VU-ledarbefattningen än för arbetarna.
Vidare nämnde han att det är lättare att bli accepterad, om man arbetat
många år på Volvo Aero. Med andra ord blir man betrodd om man är Vol-
voit, oavsett om befattningen är ny eller ej.

Slutligen hade de synpunkter på MBO-projektet. VU-ledarna ansåg
att projektet hanterat viktiga frågor, men hanterat sitt »test« med VU-le-
darna på ett dåligt sätt då det saknats uppföljning:

Vad gör vi egentligen, är vi bara utnyttjade försökskaniner i det här
projektet? Skall vi ha det så här, skall vi acceptera detta?

(VU-ledare)

Trots de negativa upplevelserna av arbetet och MBO-projektets hante-
rande av den nya befattningen ansåg alla tre VU-ledare att de bidragit po-
sitivt till avdelningen, både kortsiktigt och långsiktigt.

  -



VU-ledaren är underställd PV-chefen och planerar som sagts, i en tidsho-
risont på 3-12 månader medan PV-chefen har en operativ samt strategisk
långsiktig planeringshorisont. Produktverkstadscheferna var mycket nöj-
da med sina respektive VU-ledare, med det arbete de utförde och hur de
utförde arbetet, se tabell 7.8. De såg den nya rollen som en stor resurs för
avdelningen, dock med olika innebörder. LPTs och CRFs PV-chefer me-
nade att man »använder« VU-ledaren till »det och det«, dvs utan en or-
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dentlig plan och att det var positivt. VU-ledarna å sin sida upplevde detta
som någonting negativt. I Spool var VU-ledaren en stor resurs för att han
bl a stöttade skiftledarna och drev förslagsverksamheten enligt PV-che-
fen. I tabell 7.3 redogörs PV-chefernas uppfattningar. 
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Avdelning

CRF

LPT

Spool

Positivt befattning

Tillförordnad chef = till-
gång för PV-chef
Extra resurs = tillgång för
PV-chef
Ingen befattningsbeskriv-
ning,
en extra resurs = tillgång
för PV-chef

En extra resurs = 
tillgång för PV-chef
Jobbat med förslags/
förbättringsverksamhet/
kvalitet

Stöttat skiftledarna
Drivit förslagsverksam-
heten
Med att besluta om stra-
tegiska frågor :
* t ex köpa eller renove-
ra maskiner
Planera verksamheten
* t ex. kapacitet för nya
jobb

Negativt befattning

Tillförordnad chef = 
fel arbetsområde för 
befattningen  VU-ledare
Ej tid för att arbeta med
rätt saker
Ingen befattningsbeskriv-
ning = leder till fel 
arbetsområde för rollen
VU-ledaren 
Inget samarbete med 
andra  VU
VU-ledaren ensam i sitt 
arbete
Akututryckningar istället
för långsiktigt arbete
Kunderna GE & MTU vill
prata med chefen,men 
oftast är  VU ok.

Positiv VU-ledare

Självgående
Stark
Drivande

Har ledaregenskaper
"Han är hungrig"
Fokuserar produktion
Ser helheten i:

* Spool
* Andra avdelningar
* Hela företaget

Visionär
Respekterad
Uppskattad

Tabell 7.3 PV-cheferna om sina VU-ledare.
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Att CRFs PV-chef inte nämnde något positivt om VU-ledaren, men däre-
mot var negativ till rollen anser författaren inte bero på missnöje med per-
sonen, utan snarare på den rådande situationen i avdelningen med akutu-
tryckningar. Det var t ex bra att VU-ledaren fanns att tillgå som tillförord-
nad chef för såväl chef som avdelningen, men det var inte syftet med rol-
len. Att det inte fanns någon befattningsbeskrivning var negativt för VU-
ledaren själv, men positivt för PV-chefen då denne kunde forma befatt-
ningen efter avdelningens behov. De positiva svaren i de två övriga avdel-
ningarna kan till skillnad från CRF bero på stabilare läge i verksamheten.

VU-ledarbefattningen sågs som något positivt för verksamheten inom
provområdet, men hade kunnat förbättras avsevärt, så att VU-ledarna
själva blev nöjda med sina arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Befattningen
verkade vara ett bra och omtyckt koncept, en extra resurs för PV-chefen
och verksamheten. Om man anser att detta är vad VU-ledarbefattningen
skall göra bör man skapa en tydligare befattningsbeskrivning och ett fo-
rum att byta och dela erfarenheter i. MBO-projektet borde också gjort en
egen uppföljning och utvärdering av rollen, dels för projektets skull, men
också för de berördas skull och för att återskapa ett förtroende för förän-
dringsarbete och test-verksamhet på VAC. VU-ledarna var tydliga med att
visa sitt missnöjde med att MBO-projektet inte gjort några uppföljningar
inför författaren, men om de också framförde kritiken till projektgruppen
är ovisst. 

7.2.2 Skiftledarna 

Förutom VU-ledarna tillkom alltså skiftledarna som ytterligare förstärkte
ledningen och ökade antalet hierarkiska nivåer. Intervjuer genomfördes
under perioden januari 1999 med anställda inom provområdet för den
planerade skiftledarbefattningen och under januari-mars 2000 med: 1)
skiftledarna om den egna rollen, 2) PV-chefen om skiftledarna och 3) med
VU-ledare om skiftledarna.

   

Tre skiftledare tillsattes i Spool i januari 1999 och utsågs av den dåvaran-
de PV-chefen. En person trivdes emellertid inte med rollen och slutade ef-
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ter ett år och en ny person tillsattes, då vald av sina medarbetare. De två
intervjuade skiftledarna i Spool menade dock att de båda var framröstade
av sina kollegor. Skiftledarna hade inga speciella förväntningar på sin nya
roll, som ställare respektive planerare innan såg de inte så stor skillnad i ar-
betsuppgifterna. Ett skäl till detta kan vara att den enda förberedelse skift-
ledarna fick var en kurs  som handlade om »psykologi och människors be-
teende i olika situationer«. På kursen fick de bl a öva att tala inför grupp,
vilket uppskattades då det var ett moment i deras nya befattning. De hade
också börjat på en kurs i engelska, men hoppat av då de upplevde att den
inte var anpassad till nybörjare.

Skiftledarna beskrev hur en vanlig dag kunde se ut och framstår då som
en traditionell »fixare«: 

Räkna in folk, kolla att det finns folk i maskinerna, kolla vilken ma-
skin som har högst prioritet. Kolla placeringstavlan, hur vi ligger till.
Kolla om man måste hämta detaljer någonstans. Går runt och kol-
lar om detaljer flyttar på sig. Kör truck. Ibland kommer det skivor
från Uddevalla och då är det en hel del pappersarbete som skall gö-
ras. Hålla kontakt med åkeriet mellan Uddevalla och Trollhättan.
Ha kontakt med andra avdelningar. Prata med produktplanerare
om detaljer. Saknas det något hämta från förråd.

(Skiftledare)

En av skiftledarna hade gärna sett att befogenheterna skulle ökat, då han
ansåg att ansvaret och befogenheterna inte var i balans. Båda ansåg att de
skulle ta hand om sjukfrånvarolappar och se till att folk blir anmälda till de
utbildningar PV-chef och medarbetare kommit överens om i PU-samta-
let. På det sättet trodde man att PU-samtalen skulle följas upp bättre. Skift-
ledarna kritiserade företaget då man avsatte resurser för att skicka två per-
soner per vecka på en Delta Best Partner-kurs som gick ut på att höja kva-
litetstänkandet hos samtliga medarbetare, men inte till andra kurser. I be-
fattningsbeskrivningen stod det att skiftledarna skulle ansvara för flödes-
och leveransdiskussioner med kund, men skiftledarna menade att det
ibland var svårt då engelska måste användas och de inte behärskade språ-
ket så väl, VU-ledaren fick då ta hand om det. 
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Att få befogenheter, ansvar samt självgående arbete och styrning att
vara i balans i rollen var inte lätt. Meningarna gick isär om vem som skul-
le ta beslut m m. En av skiftledarna tyckte att VU-ledaren lade sig i arbetet
väl mycket, medan den andra ansåg att produktverkstadschefen lade sig i.
T ex beviljade PV-chefen kompledighet, trots att skiftledarna hade befo-
genhet att göra det. Båda ansåg dock att de fick tillräcklig med informa-
tion för att sköta arbetet till 100%. Varannan vecka hölls skiftledarmöten
tillsammans med VU-ledaren och produktverkstadschefen.

Skiftledarna ansåg själva att arbetet flöt på bättre på skiften efter till-
sättningen av skiftledare än när ingen »styrde« ute i verkstaden. T ex såg
operatörerna själva till att problem löstes eller så bad de skiftledarna om
hjälp. Skiftledarna var vid intervjutillfället nöjda med sin nya roll. Arbetet
upplevdes som positivt, då det var omväxlande, t ex arbetade man i ma-
skin om det behövdes eller talade med andra avdelningar. Att ha varieran-
de arbetsuppgifter värderades högt och om de skulle sluta som skiftledare
var det en viktig del i det nya arbetet. Den nya rollen upplevdes dock inte
bara som positiv, de fick en del negativ kritik också:

Du har ju betalt för det.« säger de [arbetarna], t ex att köra truck, de
har ni betalt för säger de. 30-40% av den tid vi är här kör vi truck,
det är negativt för oss.

(Skiftledare)

Trots uttalandet ovan upplevde de att de fått bra acceptans bland sina
medarbetare. Man hade i alla fall inte fått några direkta kommentarer om
att det var dåligt. De nämnde också att de blivit framröstade av personalen
vilket verkade ge dem en viktig självkänsla och legitimitet i arbetet. En av
skiftledarna sade dock:

Känner mig inte som en skiftledare utan som en av de andra, men
man håller koll.

(Skiftledare)

Facktillhörigheten var oförändrad vilket innebar att alla tre var metallan-
slutna. I och med MBO-projektets avtal med fackföreningarna ändrades
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inte facktillhörigheten. Detta gjorde att skiftledarna hamnade lite »emel-
lan«, t ex. med löner. En av skiftledarna uttryckte sig kritiskt i ämnet om
de nya »lönesamtalen« då PV-chefen vid intervjutillfället inte hunnit med
alla PU-samtal som planerats:

X [produktverkstadschefen] sa att vi skulle förhandla löner varje
halvår, det har vi inte gjort. De har sagt att vi skall vänta på det nya
»lön Metall« och lönesamtalen som kommer med dem, men man
undrar hur det kommer att gå med både löne- och PU-samtal. 

(Skiftledare)

Trots att skiftledarna hamnade lite »emellan« var man inte kritisk till skift-
ledarbefattningen utan uppfattade den som någonting gott för produkt-
verkstäderna då man hjälpte till att styra och leda i verksamheten. 

   

Tre skiftledare tillsattes i LPT i januari 2000 (ett år efter Spool) och val-
des av skiftpersonalen. Man ville egentligen vänta tills en utvärdering av
hur Spools skiftledare fungerat, men ingen utvärdering gjordes och LPT
fick tillsätta skiftledare utan Spools erfarenheter. En av skiftledarna ansåg
att en av anledningarna till den nya rollen var att det skulle finnas någon
som skulle ha »koll« på avdelningen, när både produktverkstadschefen
och dennes tillförordnade var borta. 

Till skillnad från Spool var LPTs skiftledare nytillsatta vid intervjutill-
fällena, de redovisade därför främst sina förväntningar på rollen och inte
hur de upplevde sitt arbete. Förväntningarna har varierat och nedan visas
skiftledarnas sammantagna bild på befattningen, sammanställd och rubri-
cerad av författaren:

Styra/driva det dagliga arbetet
– Lösa problem, ta tag i problem
– Stödperson åt operatörerna
– Bättre flyt i verksamheten, rätt rörelse
– Veta vilket arbete som ska prioriteras
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Personalorienterade uppgifter
• Koordinera ledighet
• Öka operatörers kunskap om flödena
• Uppdatera flexmatriser

Ledaruppgifter
• Ta/hantera konflikter
• Kvalitetssamordna
• Underlätta för PV-chefen
• Skapa en flexibel verksamhet

Alla uppgifter, såväl de som handlar om det dagliga arbetet, personalori-
enterade- och ledarrelaterade, har som mål att underlätta i produktionen.
Skiftledarna själva arbetade inte i maskin, inte ens i »nödfall«, men var
med och löste problem. Att inte behöva arbeta i maskin upplevde förfat-
taren ge skiftledarna en känsla av högre status och därmed också en högre
säkerhet och större förväntningar på rollen, än i Spool. En av skiftledarna
verkar uppleva sig vara överställd såväl arbetarna som tjänstemännen: 

Jag vill ha en dialog, låta skiftet själva och tjänstemännen finna och
ta upp problem med mig och få dem att själva se vad som skall pri-
oriteras.

(Skiftledare)

En positiv effekt av skiftledarrollen kan enligt en skiftledarna vara att
»De som inte lyckats göra sig hörda tidigare har kommit med nu när skift-
ledarna är tillsatta.«. Han menade att det upplevs lättare att göra sin röst
hörd när man har en ledare närmare sig än produktverkstadschefen och
då grupperna är mindre. Vidare beskriver en av skiftledarna vad de kan
göra för att underlätta för såväl medarbetarna som för PV-chefen:

Underlätta arbetet för X [produktverkstadschefen]. Om ett halvår
och vi är kvar [dvs om befattningen finns kvar] så kommer vi kun-
na göra mycket som han slipper, vi kommer att få mer befogenheter
och ansvar även fast det kanske inte står på pappret. X är ju inte här
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speciellt mycket, han går bara igenom verkstaden för att komma till
sitt kontor och sedan gå på möten. De får mer information, den info
som skiftledaren får går vidare dagligen till skiften. Skiftledaren har
en närmare relation till operatören än vad chefen har. 

(Skiftledare)

Skiftledaren förväntar sig att befattningen skall falla väl ut och göra stor
skillnad för både PV-chefen och för skiften inom ett halvår. Av erfarenhet
från verkstaden Spool hade detta inte skett efter ett år, men då befattning-
arna är olika utformade och skiftledarna olika individer kan man lyckas.
Skiftledarbefattningen i LPT innehöll enligt en av skiftledarna en del
»konventionella« delar, t ex att uppdatera »flexmatriser«, som visar hur
många moment de anställda kan, t ex köra flera maskiner. Men en av skift-
ledarna önskade att rollen skulle vara tydligare och ha fler befogenheter.
LPTs skiftledare hade enligt dem själva fler arbetsuppgifter än Spools
skiftledare, men de tyckte båda att de borde ha befogenhet att anmäla
operatörer till kurser, i enighet med PU-samtalen. En av skiftledarna sade:

Enligt befattningsbeskrivningen har vi mer ansvar än befogenheter,
men för att driva runt produktionen så har vi befogenheter. För-
hoppningsvis kommer det bli så att vi får mer befogenheter och kan
ta fler beslut utan att prata med X [produktverkstadschefen].

(Skiftledare)

Befogenheterna kan i ett första steg ses som tillräckliga då de anses räcka
för att driva runt produktionen, men om skiftledarbefattningen skall utö-
kas, som önskas i citat ovan, krävs utökade befogenheter. De svårigheter
man stött på låg i de nya arbetsuppgifterna, att det var »nytt« och att det
tar tid att lära sig. Någon utbildning hade skiftledarna inte fått i samband
med tillträdandet av sin nya roll. Det talades om en ledarskapsutbildning,
men den genomfördes ej. En av skiftledarna var nöjd med sin kompetens
som skiftledare, medan den andre skulle ha velat bli bättre på att adminis-
trera. Detta sågs dock inte som något problem, då han var övertygad om
att få gå de kurser han behövde. Ingen av de intervjuade skiftledarna hade
än så länge stött på några problem som tex egen bristande kunskap eller
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motstånd från medarbetare. I övrigt upplevde de skiftledarrollen som
kompetensutveckling i sig, uppgifterna upplevdes som kompetenshöjan-
de samt att de »växte med ansvaret«.

Skiftledarna i både LPT och Spool var i stort sätt nöjda med sina roller.
Vissa förändringar som utökade befogenheter önskades dock. Vad som
inte framgår av texten här är att skiftledarna, främst LPTs, talade med en
stolthet i rösten om sina nya roller och arbetsuppgifter vid intervjutillfälle-
na. De talade också med intresse och vilja om att förbättra verkstaden till
en än bättre arbetsplats. Samtidigt menade de sig inte vilja vara förmer än
sina arbetarkollegor, ett par av dem talade även om att de fortfarande var
»en i gruppen« och att det var viktigt. Det lät ibland som att det pågick en
dold tävling mellan avdelningarna Spool och LPT. Skiftledarna i LPT ver-
kade tycka att deras roll var bättre utformad än Spools, då de själva hade
fler kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt som de inte gick in och arbeta-
de i maskin, inte ens i »nödfall«. Detta talar dock mot tanken om medar-
betarskap: om en tjänsteman skall ställa sig vid maskin vid behov blir det
märkligt om en skiftledare inte kan göra det. Tanken med det vertikalt
gränslösa arbetet är att fackliga och organisatoriska gränser inte skall ut-
göra ett hinder i det dagliga arbetet.

  

Förväntningarna på skiftledarbefattningen då den nyss tillkommit i Spool
var många. I intervjuer genomförda 1999 ansåg arbetarna att skiftledaren
skulle ha »full inblick i planering, ha koll på allt« dvs styra arbetet tydligt,
»ha koll på vilka maskiner som måste repareras«, »veta vilket [arbete] som
det är bråttom med« dvs kunna prioritera, »gå runt och ha koll på vem
som skall göra vad«, »ta snabba beslut«, »lösa problem«, »sköta närvaro,
frånvaro och övertid« samt »föra skiftets talan«. 

Trots att man hade många förväntingar på vad skiftledaren skulle göra
kunde man inte direkt säga vad de kan göra för att arbetet skall bli bättre,
förutom att det behövdes en ledare med tydligt ansvar. Arbetet som skift-
ledaren skulle göra kunde inte utföras av skiftpersonalen. Vad detta »arbe-
te« kunde vara specificerades ej, men skulle kunna vara uppgifter som skif-
tet inte tyckte sig ha tid med eller uppgifter som var chefsrelaterade och
krävde befogenheter. 
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En av skiftledarna trodde att medarbetarna förväntade sig att de ska ta
tag i problem, saker som personalen retar sig på, ta konflikter med perso-
nalen, t ex skapa ramar för de som tar sig friheter. Skiftledaren själva trod-
de att medarbetarnas uppfattning om befattningen omfattade allt från ne-
gativt till positivt, t ex: »jag bryr mig inte« till att man tycker att det är po-
sitivt med den nya befattningen. Skiftledarna trodde också att det kanske
var ca 4-5 av 60 stycken som tycker att det är negativt medan resten är
positiva och att det oftast är de negativa som uttalar sig.

  -

 

VU-ledarna är överställda skiftledarna, de arbetar också i olika planerings-
horisonter. Skiftledarna står för den operativa planeringen tillsammans
med PV-chefen medan VU-ledarna står för verksamhetsutveckling i tids-
perspektivet 3-12 månader. VU-ledarna för Spool och LPT var överens
om att skiftledarrollen var bra och nödvändigt. Man hade även hört posi-
tiva exempel från andra företag som hade skiftledare. 

VU-ledarna upplevde att man inte skulle klara av verksamheten utan
skiftledarna då produktverkstäderna hade vuxit kraftigt 1997 och 1998,
dvs åren innan skiftledarna tillsattes. De fanns på plats, vilket innebar att
det alltid fanns någon att fråga. I LPT där skiftledarna var nytillsatta, hade
VU-ledaren förhoppningen att den nya rollen skulle ge mer tid över för
PV-chefen att genomföra PU-samtal samt »gräva ned sig« i personalfrå-
gor. Han trodde också att skiftledaren skulle bli bra för hela verksamhe-
ten, för »gubbarna i maskin«, för kontinuiteten och för förslagsverksamhe-
ten. 

Då det endast är Spool som haft skiftledare en längre tid var det endast
deras VU-ledare som kunde göra en utvärdering. VU-ledaren var nöjd
med skiftledarnas insatser och tyckte att det fungerat som han tänkt sig,
skiftet kan ställa frågor och få svar direkt från skiftledaren. Skiftledarbe-
fattningen verkade också ha fått acceptans och medarbetarna gick oftast
till skiftledaren istället för till PV-chef eller VU-ledaren vid problem. Trots
detta »rörde sig« VU-ledaren i avdelningen för att kunna svara på frågor. I
intervjuerna med skiftledarna framkom det dock, att detta inte uppskatta-
des av skiftledarna då de ansåg sig klara detta själva. VU-ledaren hade
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konstaterat att det tagit ett år för skiftledarna att komma in i rollen och
funderade på om det delvis berodde på att produktverkstadschefen också
var ny och inte hade arbetat med produktion förut. Med tiden skulle skift-
ledarna kunna få mer ansvar och befogenheter, t ex utföra PU-samtal med
medarbetarna. 

   

PV-chefen och skiftledarna var tillsammans ansvariga för den operativa
planeringen i skiften. Produktverkstadscheferna i avdelningarna Spool
och LPT var överens om att skiftledarbefattningen var bra, men också att
den kunde bli bättre. Avdelningen CRF hade däremot inte tillsatt några
skiftledare och hade inte heller för avsikt att göra det vid tidpunkten då in-
tervjun genomfördes med PV-chefen. I CRF ansåg arbetarna att det var
väldigt viktigt att få tala med chefen. Medarbetarna har sagt att chefen är
någon som tar beslut, vilket en ledare inte gör. Man ville prata med chefen
då det var hon/han som satte lönen och det ansågs vara oerhört viktigt att
få visa sig för chefen. Vissa nöjde sig inte med vetskapen om att övertid
måste till för att klara produktionsmålen för att arbeta extra utan var
tvungna att bli ombedd av chefen. Produktverkstadschefen var därför in-
tresserad av att istället tillsätta skiftchefer. En chef för att denne skall få per-
sonalansvar och t ex kunna hålla utvecklingssamtal med personalen, vil-
ket skulle undvika att konflikter mellan skiftledare, arbetare och chefen
uppstod:

Skiftledare står mellan arbetare och chefen, en budbärare, han kan
lätt komma i kläm då han inte har chefsbefogenheter.

(PV-chef )

Skiftledarna tillsattes på olika sätt. I Spool utsåg PV-chefen de tre första
skiftledarna som han ansåg var »välförankrade i gruppen«, hade »pon-
dus«, »mod« och var »självständiga« och därmed skulle få acceptans i
gruppen. Som nämnts tidigare trivdes inte en av dessa skiftledare och slu-
tade. När en ersättare skulle tillsättas var produktverkstadschefen ny och
ville att gruppen själva skulle finna en lämplig skiftledare: 
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I grupperna finns det informella ledare och när jag skulle hitta X [en
ny skiftledare] så frågade jag om det var någon av de informella le-
darna som ville bli, men de ville inte. Jag tror att det beror på att de
ej vill gå över till företagets sida, de har nog en stark anknytning till
arbetarrörelsen. Det är bra med motpoler som t ex informella leda-
re och fackförbund. Ömsesidig respekt och förtroende är viktigt,
dåliga meddelanden accepteras då till slut.

(PV-chef )

Citatet visar på att den existerande uppdelningen mellan arbetare och
tjänstemän, arbetsgivare och arbetstagare är stark och att man som arbe-
tare kanske inte vågar ta en ledarroll pga att man inte vill få formellt an-
svar och därmed inte längre vara en av kollegorna. 

I LPT fick medarbetarna välja vilka de ville se som skiftledare, en av
dem såg inte detta som ett bra sätt att välja ledare på, »[…] företaget skall
ha en filosofi hur företaget skall fungera och hur en avdelning skall funge-
ra och på så vis så skall företaget bestämma en ledare.« En tanke med
medarbetarksap är dock att alla skall vara delaktiga vilket också innebär
att alla är företaget och filosofin om hur företaget skall fungera bör finnas
hos varje individ. 

Produktverkstadscheferna ställde höga krav på skiftledarna. En av PV-
cheferna talade om hur denne trodde att skiftledarna skulle komma att på-
verka det egna arbetet:

De skall ta en stor del av mitt jobb så att jag kan ägna mig åt perso-
nalfrågor, PU-samtal och löneavtal. De skall sköta alla löpande frå-
gor, driva det dagliga arbetet, kompetensfrågor, se vad behövs för
kompetens, hålla flexmatriser färska, bygga upp grunden för PU-
och lönesamtalen. Skiftledaren skall kunna gå [på t ex möten] istäl-
let för Produktverkstadschefen.

(PV-chef )

Trots att PV-chefen menar att det ska ger mer tid för personalfrågor läggs
i praktiken en stor del av personalfrågorna på skiftledaren (!), som t ex
»bygga upp grunden för PU- och lönesamtalen«. Det är ett stort ansvar
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som PV-chefen lägger på skiftledarna, svaret förefaller nästan ogenom-
tänkt. En annan chef berättade att han hade poängterat för medarbetarna
att det var skiftledaren som hade rollen att vara synlig ute i verkstaden och
att de inte skulle ha de förväntningarna på chefen, eftersom avdelningen
var så stor. Men det hade inte skett någon förändring sedan skiftledarna
tillsatts vilket syns i både enkätundersökningen och i intervjuerna, en av
cheferna sade:

Personalen förväntar sig att jag skall vara lika synlig som förut, då
det inte fanns skiftledare. 

(PV-chef )

Man faller med andra ord tillbaka till sina gamla inarbetade roller. Skiftle-
darbefattningens arbetsuppgifter samt uppfattningen om hur befattning-
en skulle komma att påverka avdelningen skiljde sig mellan de två avdel-
ningarna. I den ena skulle skiftledarna »bara« arbeta som skiftledare, an-
ledningen var att om man hjälper till med andra uppgifter »när man har
tid« får man kanske inte tid att göra det man »egentligen« skall göra. Be-
fattningen skulle också innebära att det alltid fanns någon på plats som
kan ta beslut, vara en service till operatörerna samt »hålla hjulen igång«, så
att produktionen aldrig behövde stå still. I den andra avdelningen ingick
att skiftledarna kunde gå in och arbeta i maskin vid. PV-chefen menade att
det är individuellt för varje skiftledare hur befattningen påverkar avdel-
ningen. Men generellt ska skiftledaren »[…] hålla ihop skiften, vara ansik-
tet mot andra avdelningar och se till att det flyter med detaljer«.

Spools PV-chef konstaterade att det går bättre och bättre för skiftle-
darna ju längre tid de arbetat, »de börjar bli varma i kläderna […]«. Det
fanns dock fortfarande saker som skulle kunna göra skiftledarbefattningen
än bättre:

• Strukturerade möten (vilket också realiserades).
• Utöka ledningsgruppen som då bestod av skiftledare, VU-ledare och

PV-chefen, med TA representanter, gärna kvinnor för ett kvinnligt
perspektiv.

• Låta skiftledarna bli tjänsteman vilket skulle leda till att de fick mer an-
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svar och befogenheter. Det var då inte möjligt att ändra facktillhörig-
heten, då man inte fick anställa fler tjänstemän på VAC. 

• Om detta hade varit möjligt, skulle man kunna se skiftledarrollen som
ett steg i karriären för metallanslutna.

Enligt de intervjuade fanns en del hinder i den rådande organisationen för
att skiftledarna skulle kunna fungera på bästa sätt. Sista punkten om att
skiftledarna skulle bli tjänstemän är ett uttryck för att attityder och tradi-
tioner är hinder som gjort rollen svår att axla. Namnet skiftledare kan ha
haft negativ inverkan då det förknippas med »kontroll« och »ledning«,
istället föreslogs »koordinator« för att inte spegla på några traditioner av
gamla tiders förmän. Ett annat problem uppstod då skiftledarna skulle ha
kontakt med kunderna General Electric och MTU då de upplevs vara
starkt hierarkiska. »När det är problem vill de [GE och MTU] prata med
chefen, när det fungerar så går det bra att prata med någon annan.« Detta
blev ett problem för de personer som hade fullgott ansvar och befogenhe-
ter, men inte hade en uttalad chefsbefattning och därmed »inte räckte till«
hos GE och MTU. En av PV-cheferna trodde att detta kunde lösas genom
att skiftledarna fick en mer »utpräglad ledarroll« samtidigt som det ansågs
»viktigt att vi förstår våra kunders kultur« för att tillgodose deras krav och
förväntningar.



Önskemålen om och förväntningarna på skiftledarna i Spool och LPT har
varit många och kommit från flera olika aktörer. I tabellen 7.4 är önske-
målen uppdelade i tre områden; produktflöde, personalorienterade upp-
gifter och ledaruppgifter. Intervjuerna med medarbetarna, skiftledarna,
VU-ledarna och PV-cheferna samt skiftledarnas befattningsbeskrivningar
ligger till grund för tabellen där varje område är kombinerat med en per-
sonalgrupp och innehar en siffra som visar antalet önskemål inom varje
område. Syftet är att visa på komplexiteten kring skiftledarbefattningen.
Tabellen skall tolkas med försiktighet då VU-ledarna och PV-cheferna
egentligen tillhör tre olika avdelningar, men här är hopslagna till en. Orsa-
ken till detta är att enskilda individer inte skall pekas ut, men också för att
uppfattningarna om skiftledarna inom personalgrupperna är lika. 
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Tabellen visar tydligt att de är de produktflödesrelaterade uppgifterna
som står i fokus. Alla aktörer förutom LPTs befattningsbeskrivning ansåg
att skiftledarna skulle fokusera på produktflödet. VU-ledarna hade minst
antal önskemål om rollen och kan sammanfattas i att de skall vara ett stöd
i produktionen och även vara en extra resurs. Spools skiftledare beskrev
både nuläge och önskemål, nuläget innebar endast produktflödesrelatera-
de arbetsuppgifter medan de personalorienterade uppgifterna var önske-
mål. Dessa önskemål ingick dock i befattningsbeskrivningen. Följande
fem punkter är produktflödesrelaterade och kan ses som viktigast i skiftle-
darbefattningen då flest grupper hade angett dessa som önskemål: 
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Tabell 7.4 Önskemål om skiftledarbefattningen i produktverkstäderna Spool och LPT

Aktör
1.Medarbetare 8 2 4
2. Skiftledare Spool 6 2 0
3. Skiftledare LPT 4 2 4
4.VU-ledare 3 0 0
5. PV-chef 8 4 4
6. Enligt Spools befattningsbeskrivning 8 6 1
7. Enligt LPTs befattningsbeskrivning  8 10 3
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• Fatta flödesrelaterade prioriteringsbeslut
• Veta vem som skall göra vad
• Stödperson åt operatörerna
• Extra resurs/service i bearbetningsprocessen
• Bättre flyt i verksamheten/rätt rörelse

Dessa fem önskemål handlade om att underlätta i produktionen. Övriga
önskemål hade lägre samstämmighet. Förutom dessa fem är medarbetar-
nas förväntningar viktiga att uppfylla för att skapa en god arbetssituation.
Det innebär inte nödvändigtvis att skiftledarna skall infria alla förväntning-
ar – det viktiga är att någon gör det, dvs att arbetsuppgifterna är tydligt för-
delade mellan medarbetarna, skiftledarna, VU-ledarna och PV-cheferna. 

Önskemålen om befattningen stämmer sällan överens. Vissa aktörer
har högre samstämmighet än andra och vissa relationer är viktigare än an-
dra. I avdelningen Spool är likheterna förhållandevis stora mellan skiftle-
darna och befattningsbeskrivningen, medarbetarna och skiftledarna till
skillnad från LPT, vilket förmodligen beror på att Spool har haft rollen un-
der ett år och med större möjlighet att uppfylla många av medarbetarnas
förväntningar. Den största diskrepansen finns mellan PV-chefernas för-
väntningar och de båda befattningsbeskrivningarna3. Att de inte stämmer
bättre överens är märkligt då PV-chefen förmodligen haft stor inverkan på
innehållet i befattningsbeskrivningen. Diskrepansen tyder på ett dåligt
och ogenomtänkt arbete. Medarbetarnas uppfattningar om skiftledarna
ett år efter tillsättningen är belysta i enkätstudien, vilken inte behandlar
frågor om effektiviteten i det dagliga arbetet. Men utifrån intervjuer med
skiftledare, VU-ledare och PV-chefer verkar rollen uppskattas av medar-
betarna, trots att arbetarna på skiften upplever sig ha bristfällig arbetsled-
ning. Varken PV-chefer eller skiftledare förefaller ha engagerat sig i perso-
nalorienterade frågor, vilket kommer till uttryck i diskrepansen mellan
PV-chefernas förväntningar och skiftledarnas egna förväntningar respek-
tive upplevelse. 
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3 De båda befattningsbeskrivningarna har slagits ihop till en variabel, dvs om en eller
båda befattningsbeskrivningarna har ett kryss (X) har den sammanslagna variabeln
ett kryss (X).
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Några har också sagt att skiftledarna behöver ett år på sig att komma in
i sin nya roll och att det kan vara för tidigt att utvärdera befattningen. Det
har dock inte kommenteras något om att PV-chefen skulle kunna behöva
viss inarbetningstid, vilket förefaller lika nödvändigt som att skiftledarna
behöver det. Visserligen är skiftledarbefattningen helt ny medan PV-che-
fen endast var ny i en befintlig befattning, ändock vore det relevant att tala
om inarbetningstid även för PV-chefen. Tiden kan visserligen variera bero-
ende på tidigare erfarenheter, men här kan det mycket väl handla om den
traditionella synen vertikal arbetsdelning. Dvs uppfattningen att metallare
behöver längre tid för att sätta sig in i en ny befattning än en tjänsteman.

Två nya roller har alltså skapats genom MBO-projektet i syfte att för-
stärka ledarskapet inom provområdet. Rollerna kom dock snarare att för-
stärka hierarkin. Att hålla sig »mellan arbetarna och chefen« och vara neu-
tral utan att ta ställning åt något håll är uppenbarligen ingen lätt uppgift
och i Spool har skiftledarna stått kvar på arbetarnas sida eller allierat sig
med dem. På så vis upprätthåller avdelningen Spool den traditionella upp-
delningen mellan arbetare och tjänstemän. I LPT verkar det ha varit tvär-
tom. Orsakerna till skillnaden kan vara flera, dels sättet varpå de har blivit
skiftledare, vilka erfarenheter de har, vilket ansvar, befogenheter och in-
troduktion till rollen de fått samt vilka arbetsuppgifter de är ämnade att
göra respektive inte göra. En viktig skillnad mellan de olika avdelningarna
kan ha varit »jobba i maskin« respektive »inte jobba i maskin«. Att inte
»jobba i maskin« ger högre status och rollen hamnar därmed närmare en
tjänsteman än en arbetare. 

VU-ledarna kommer från både tjänstemanna- som arbetarsidan. LPTs
och CRFs VU-ledare förmodas med sin tjänstemannabakgrund därmed
ha stått mer på arbetsgivarens sida. Spools VU-ledare som är metallanslu-
ten upplevde sig ha haft möjlighet att integrera kunskaperna från båda si-
dorna och arbetade också därefter.

Av intervjuerna har det framgått att såväl skiftledarna som VU-ledarna
har lett till att hierarkin har förstärkts. Vad har de nya befattningarna skift-
ledare och VU-ledare haft för påverkan för medarbetarna och har MBO
lett till att åtskillnaden mellan arbetare och tjänstemän blivit mindre? I föl-
jande avsnitt görs en genomgång av upplevelsen av arbetssituationen i av-
delningen Spool mellan år 1999 och 2000.
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7.4 Ett år med MBO - upplevelse av arbetssituationen 
i avdelningen Spool 
Skiftledarna tillsattes i avdelningen Spool för att tillgodose personalens
önskan om ett mer synligt ledarskap samt för att lätta arbetsbördan för
PV-chefen. Hur skiftledarna har påverkat upplevelsen av arbetet mellan
1999 till 2000 undersöktes genom två enkätstudier. Att skapa gränslöst
arbete var en av kärnfrågorna i MBO-projektet och enkätstudierna ger
även en bild av likheterna och olikheterna mellan arbetarna och tjänste-
männen. I april/maj 1999 genomfördes den första enkätundersökningen
i Spool då skiftledarna varit verksamma i ca fyra månader, en uppföljning
gjordes i mars 2000. Enkätundersökningarna bygger på frågeformuläret
»Upplevelse av ArbetsSituationen« och behandlar områdena: arbetsinne-
håll, gränslöst arbete, arbetskamrater, arbetsledning, arbetsförhållanden,
anställningsförhållanden och förändringar.

Svarsfrekvensen för enkätundersökningarna 1999 och 2000 redogörs
i tabell 7.5:

Tabell 7.5 Svarsfrekvens för enkätundersökning 1999 och 2000.
Avdelning VA TA Odefinierade VA & TA av

antalet inkomna enkäter pga 

ofullständiga svar  

Spool, 1999 32 av totalt 65 anställda 3 av totalt 5 anställda 8 av 35 svar

49% 60% 23%  

Spool, 2000 45 av 67 anställda 6 av 6 anställda 0 av 51 svar

67%  100% 0%  

Svarsfrekvensen för VA 1999 är låg och resultaten bör därför behandlas
med försiktighet. Svarsfrekvensen för TA ligger visserligen på 60 % 1999
och på 100 % 2000, men bör behandlas med försiktighet då antalet re-
spondenter är få. Då svarssamplet är lågt är chansen till signifikanta utslag
lågt, därför tolkas även tendenser och mönster i analysen. Resultatdia-
grammen är uppdelade i fyra kategorier, verkstadsarbetare (VA) 99 och
00, tjänstemän (TA) 99 och 00 med undantag för diagrammet »Arbets-
ledning Skiftledare«, där endast VA var tillfrågade.

Enkäten ger dels en övergripande bild av de anställdas upplevelse av
arbetet och dels en mer detaljerad bild. De övergripande frågorna som
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ställdes var »hur nöjd är jag med mitt arbete?«, »så här tycker jag om mitt
arbete«, »vill du ha ett annorlunda jobb?« och »möjlighet att få ett annat
jobb«. Signifikant skillnad föreligger i frågorna »hur nöjd är jag med mitt
arbete?« samt »vill du ha ett annorlunda jobb?«. Resultaten av den statis-
tiska analysen bör dock hanteras med försiktighet då varje cell, dvs svar-
salternativ, endast innehåller få svar. 

       

Verkstadsarbetarna har generellt blivit mer missnöjda med sitt arbete. År
1999 var det inte en enda som var varken »ganska missnöjd« eller »myck-
et missnöjd« med arbetet och 2000 var det 7% respektive 2%. På tjän-
stemannasidan har det skett en polarisering, fler var »mycket nöjda« och
fler var »både nöjda och missnöjda«. Ingen tjänsteman upplevde sig vara
»ganska« eller »mycket missnöjd« med arbetet, varken 1999 eller 2000.
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Figur 7.6. Hur nöjd är jag med mitt arbete? Spool april 99-mars 00. 

Då arbetarna är generellt mer missnöjda med sitt arbete och en del av
tjänstemännen är mer missnöjda bör fler också vilja ha ett annorlunda
jobb. 

       

Både arbetarna och tjänstemännen vill i större utsträckning ha ett annor-
lunda jobb 2000 än 1999. Från att drygt 30% ville ha annorlunda jobb
1999 ville över 60% arbetare ha det 2000. Anmärkningsvärt är att ingen
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av tjänstemännen ville ha ett annorlunda jobb 1999 medan över 30% vil-
le det 2000 trots att ingen uppgav sig vara ganska eller mycket missnöjd
med arbetet år 2000. 
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Figur 7.7 Vill du ha ett annorlunda jobb? Spool april 99-mars 00. 

Figur 7.8 Möjlighet att få annat arbete. Spool april 99-mars 00. 

Då fler vill ha ett annorlunda arbete har nästa fråga »möjlighet att få ett
annat arbete?« större betydelse. Det som påverkar möjligheten till annat
arbete är inte bara det egna företagets möjligheter till att erbjuda andra
jobb utan även den allmänna konjunkturen i näringslivet. 

     

Ingen signifikant skillnad finns mellan 1999 och 2000. Arbetarna tende-
rade dock att se att möjligheterna till att få ett annat arbete har ökat med-
an möjligheterna tenderade att ha minskat för tjänstemännen. 
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En orsak till den tenderande ökningen hos arbetarna kan vara att PV-che-
fen på Spool försökte uppmuntra sina anställda till att vara öppna för an-
dra arbeten, både inom den egna och på andra avdelningar. Fler arbetare
ville också ha ett annorlunda jobb 2000 än 1999. 
Arbetarna var mindre nöjda med arbetet och ville i större utsträckning ha
ett annorlunda jobb, tjänstemännen var både mer och mindre nöjda med
arbetet och ville i större utsträckning ha ett annorlunda jobb. Har detta
ändrat attityden till arbetet, dvs har fler en ren instrumentell syn till sitt ar-
bete?

 

Varken arbetarna eller tjänstemännen hade förändrat sin syn på arbetet
signifikant. Arbetarna hade i stor utsträckning en instrumentell attityd till
sitt arbete, dvs man såg det huvudsakligen som ett försörjningsställe,
medan tjänstemännen i större utsträckning såg arbetet som något särskilt,
som förutom lön gav personlig tillfredsställelse. 
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Figur 7.9 Instrumentell attityd. Spool april 99-mars 00. 
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Att arbetarna i större utsträckning än tjänstemännen endast ser arbetet
som ett försörjningsställe stämmer överens med den existerande synen på
arbetare och arbete. I en medarbetarorganisation är det dock viktigt att
alla ser arbetet som något speciellt då stort ansvar kommer att vila på den
enskilda individen genom att delaktighet krävs. Om en medarbetarorga-
nisation skall möjliggöras skulle en attitydförändring hos arbetarna vara
till stor hjälp.

Den övergripande upplevelsen av arbetet har försämrats, t ex ville både
fler arbetare och tjänstemän ha ett annorlunda jobb. Hur arbetet upplev-
des mer i detalj beskrivs nedan. 

Inom följande områden arbetskamrater, arbetsförhållande, gränslöst ar-
bete, anställningsförhållanden och arbetsledning har ingen signifikant för-
ändring skett. Pga de låga samplena kan man dock tyda tendenser och
mönster som pekar antingen på en positiv eller en negativ förändring, vil-
ket görs här. Den statistiska analysen har endast kunnat påvisa signifikant
skillnad inom områdena förändringar och arbetsinnehåll. Vid en jämfö-
relse fråga för fråga visade det sig att både arbetarna och tjänstemännen
upplevde att förändringar i produktionen (nya maskiner, nya detaljer
mm) genomfördes långsammare än tidigare. Ett av de »nya målen« med
MBO-projektet som presenterades på ett koncerngruppsmöte i oktober
1998 var dock att förändringarna skulle ske snabbare. Inom området ar-
betsinnehåll upplevde arbetarna att möjligheten till samarbete med andra
avdelningar hade ökat, vilket var ett av MBO-projektets »nya« mål. 

 

Både arbetarna och tjänstemännen upplevde att produktionsförändringar
genomfördes långsammare 2000 än 1999. Under MBO-projektets första
levnadsår ökade produktionen kraftigt, men under 1999 och början av
2000 gick den ned, detta kan vara orsaken till de upplevda förändringar-
na, dvs att mer tid fanns för förändringar. Trots att produktionen gått ned
och arbetarna hade haft färre arbetstimmar 2000 än 1999 upplevde de
inte att verksamheten utvecklats signifikant negativt.
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Den totala upplevelsen av förändringar tenderar att vara sämre hos arbe-
tarna 2000 än 1999. Tjänstemännen anser att »förändringar är bra« och
att »det är intressant att själv delta i förändringar« i signifikant högre ut-
sträckning än arbetarna. I intervjuerna genomförda med personal inom
provområdet 1999 ansåg de flesta arbetarna att det var få förändringar
som påverkar dem. Man upplevde att företaget drar igång många projekt,
men att få visar på några resultat.

 

Inom området arbetsinnehåll har arbetarnas möjlighet att samarbeta med
andra avdelningar ökat signifikant. Ökningen kan bero på att produktio-
nen minskat under 1999 och mer tid fanns för att samarbeta med andra
avdelningar.

Skillnaden mellan arbetarna och tjänstemännen är i några fall stora, t ex
upplever sig arbetarna ha mindre omväxlande arbete och mindre möjlig-
het att samarbeta med andra avdelningar, vilket kan ses som typiskt för in-
dustriellt arbete och ett tecken på att arbetarnas och tjänstemännens arbe-
te fortfarande är olika.
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Figur 7.10 Förändringar. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträckning, 9= stor ut-

sträckning)
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  ‒ 

Som nämnts, framkom det i Volvos årliga attitydundersökning att det
fanns brister i ledarskapet. Främst saknade de anställda närhet och närva-
ro av chefen vilket stärktes av intervjuerna genomförda 1999 med såväl
tjänstemän som arbetare i provområdet. T ex svarade en tjänsteman så
här på frågan »Vem är det som styr det dagliga arbetet?«:

Jag själv, chefen i viss mån. Man ser inte chefen så mycket så påver-
kan är liten. Önskvärt att se honom mer.

(Tjänsteman inom provområdet)

På samma fråga svarade flera av de intervjuade arbetarna att:

»Chefen skall göra det, men...« »... han har sina uppgifter.« eller
»... han har annat att göra«. 

Vilka krav som PV-chefen ställde på den enskilde individen upplevdes i de
flesta fall inte vara speciellt tydligt, några tyckte att det var okej som det
var och andra ville ha tydligare krav och förväntingar från chefen. En tjän-
steman svarade så här på frågan »Vet du vilka krav och förväntningar din
chef ställer på dig?«:
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Figur 7.11 Arbetsinnehåll. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträckning, 9= stor ut-

sträckning)
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Nej, jag antar att han vill att jag skall göra mitt jobb.
(Tjänsteman inom provområdet)

En arbetare svarade:
Ja, enligt manual

(Arbetare inom provområdet)

Pga att attitydundersökningen visade att de anställda önskade större när-
varo från chefen tillsatte MBO-projektet befattningen skiftledare för att
lätta arbetsbördan från produktverkstadschefen och för att skiftledaren
skulle kunna sköta det dagliga arbetet så att produktionen flöt på utan
problem. Skiftledaren skulle även agera mer som en »synlig ledare«, som
hela tiden fanns närvarande. Detta skulle ge chefen mer tid för strategiskt
arbete och personalfrågor. Hänsyn skall här tas till att PV-chefen var ny-
tillsatt vid första enkätundersökningen. Ingen signifikant skillnad finns
dock mellan 1999 och 2000 i området Arbetsledning-Produktverkstads-
chef. 
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Figur 7.12 Arbetsledning — Produktverkstadschef. Spool april 99-mars 00. (1= liten

utsträckning, 9= stor utsträckning)
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Trots de uttalade önskningarna om ökat ledarskap tenderar arbetarna att
uppleva arbetsledningen som sämre 2000 än 1999, då t ex frågorna om
att utveckla verksamheten, personalens kompetens och samarbetet har
försämrats. En möjlig förklaring till detta kan vara att PV-chefen förvänta-
de sig att skiftledarna skulle ta över dessa arbetsuppgifter. Tjänstemännen
visar däremot en tendens till att uppleva arbetsledningen mer positivt, vil-
ket kan bero på att PV-chefen på ett år blivit inarbetad i sin nya roll och att
det gavs mer tid för dem då skiftledarna fanns på plats i verkstaden.

  ‒ 

Skiftledaren tillsattes för att det skulle finnas en ledande person till hands
vid problem då PV-chefen inte var på plats, t ex på nattskiften, men också
för att frigöra tid för PV-chefen. Förväntningarna på skiftledarna var stora
från både PV-chefers och medarbetares håll. Skiftledarna blev tillsatta i
Spool-avdelningen januari 1999 och i LPT- avdelningen januari 2000,
därmed genomfördes uppföljning endast i Spool 2000. MBO-projektet
hade skapat en generell bild av skiftledarna och sedan fick varje enskild
produktverkstad forma sin egen skiftledarbefattning. 

Trots initiativet skiftledare upplevde arbetarna ingen signifikant skill-
nad i området Arbetsledning – Produktverkstadschef mellan 1999 och
2000, området tenderade till och med att vara sämre. Innebär det då att
skiftledarna gav arbetarna mer ledning? Enkätresultaten visar att det inte
fanns en aspekt i skiftledarrollens ledningsarbete som tydde på en förbätt-
ring, snarare klar tendens till försämring. Det innebär att den sammantag-
na bilden av arbetsledning för arbetarna är sämre 2000 än 1999. 

Orsaken till att ingen positiv utveckling skett kan ha varit en konsekvens
av att skiftledarna tillsattes med bristande kommunikation och samstäm-
mighet mellan PV-chefen, skiftledarna och medarbetarna. Förväntningar-
na på vilka uppgifter som skulle ingå i skiftledarrollen varierade, som
nämnts tidigare, mellan produktverkstadschefen, medarbetarna och skift-
ledarna själva, vilket ledde till att de inte visste vad de skulle arbeta med.
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Vid intervjuerna som gjordes i hela provområdet 1999 framkom det att
personalen ville att produktverkstadschefen skulle vara synlig, vilket också
kan tolkas som att man ville bli sedd av sin chef. Personalen såg eller träffa-
de inte chefen speciellt mycket, men om denne fanns på sin arbetsplats
kunde de gå och prata med henne/honom. Önskan fanns att chefen skulle
gå ut mer i verksamheten, både inom verkstad och kontor och intressera
sig för arbetet samt personalen. I samma intervjuomgång ställdes frågor till
Spools anställda angående förväntningar på skiftledarna. Skiften hade
höga förväntningar på skiftledaren, denne skulle ha kontroll på allt dvs sty-
ra arbetet tydligt. Denne skulle veta vilka arbeten som skulle prioriteras,
vem som skulle göra vad. Denne skulle ta snabba beslut, lösa problem, skö-
ta närvaron, övertid och föra skiftets talan. Denne skulle helt enkelt göra så
att arbetet blev bättre styrt. Man ansåg att det behövdes en ledare med tyd-
ligt ansvar och att det arbete som skiftledaren skulle göra inte kunde utfö-
ras av skiftet själva. I dessa förväntningar nämndes ingenting om att skiftle-
daren skulle vara den som skapar t ex ett stödjande och kreativt klimat, ut-
vecklar personalens kompetens och duglighet eller den som diskuterar
målsättningar och beslut med personalen. De förväntningar som fanns var
endast produktionsrelaterade, dvs skiftledarna skulle bara se till att arbetet
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Figur 7.13 Arbetsledning — Skiftledare. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträck-

ning, 9= stor utsträckning)
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fungerade smärtfritt vad gäller att leverera i tid. Enligt personalens förvänt-
ningar utförde skiftledarna rätt uppgifter, däremot förväntade sig persona-
len fortfarande att produktverkstadschefen skulle hantera personalfrågor-
na. Enligt enkätundersökningarna fick inte arbetarna mer ledning i perso-
nalfrågorna, de hamnade därmed mellan stolarna.

En annan orsak till att arbetarna inte upplevde en positiv förändring i
den sammantagna bilden av arbetsledning kan vara svårigheten att dele-
gera traditionella chefsuppgifter till en roll som inte är en chefsbefattning.
Trots att skiftledarna funnits ett år hade man inte lyckats ge skiftledarna
en annan karaktär än en traditionell »fixare«. 

 

Ingen signifikant förändring i området arbetskamrater hade skett, detta
trots att en regel om begränsade fikapauser för TA sattes upp av PV-che-
fen i Spool. TA tenderar dock att uppleva området arbetskamrater som
sämre då alla värden är genomgående lägre.
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Figur 7.14 Arbetskamrater. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträckning, 9= stor ut-

sträckning)

Tankarna i MBO-projektet gick i riktning åt att alla skulle behandlas lika,
i smått och i stort, med andra ord fick tjänstemännen liksom arbetarna
endast två gemensamma kaffepauser per dag, vilket kan vara orsaken till
den tenderande försämringen. Ett annat sätt att göra arbetet mer jämlikt
hade varit att göra fikapauserna fria för arbetarna, vilket hade varit en po-
sitiv förändring istället för en negativ. 
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Trots att avdelningen Spool hade mindre att göra och att man klarade
sina åtaganden i större utsträckning 2000 än 1999 fanns ingen signifikant
förbättring. Inte ens de yttre arbetsförhållandena upplevdes som bättre,
trots att man satsat mycket och varit framgångsrika med »5S« (förhåll-
ningssätt, sortera, systematisera, städa, se till och standardisera). 
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Tjänstemännen tenderade att uppleva området arbetsförhållanden som
bättre 2000 än 1999, vilket troligen beror på den minskade produktio-
nen. Skillnaden mellan tjänstemännen och arbetarna är dramatisk i vissa
frågor. T ex är arbetet mycket mer fysiskt ansträngande, olycks- och häl-
soriskerna avsevärt större och de yttre arbetsförhållandena mycket säm-
re för arbetarna än för tjänstemännen. Resultatet är utmärkande för en in-
dustriell verksamhet och kan därmed också användas som en validering
av frågeformuläret. 

 

Varken arbetarna och tjänstemännen upplevde en signifikant skillnad
inom området anställningsförhållandena. Arbetarna tenderade dock att
uppleva en försämring.

Figur 7.15 Arbetsförhållanden. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträckning, 9= stor

utsträckning)
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Produktionen har gått ned under 1999 och därmed antalet arbetstimmar,
vilket kan vara anledningen till att arbetarna tenderade att uppleva områ-
det anställningsförhållanden som försämrat. Trots den minskade produk-
tionen hade man inte lyckats signifikant öka möjligheten för att förbättra
sin yrkesskicklighet eller möjligheten att få mer utbildning. Kompetensut-
veckling är en viktig del för att minska klyftan mellan arbetare och tjänste-
män. En av styrgruppsordförandena nämnde i intervjun att kompetens-
brist var något som märktes redan 1996 vid »Arboga-affären«. Att kunna
ta tillvara obelagd tid och göra om den till tid för kompetensutveckling,
var en viktig del i MBO-projektet. Trots produktionsnedgången och att
styrgruppsordföranden var medveten om att kompetensbristen kom re-
dan 1996 hade man inte lyckats öka möjligheterna till mer utbildning.
Det finns inte någon signifikant skillnad mellan arbetarna och tjänstemän-
nen. 

  

Gränslöst arbete var en grundtanke med MBO-projektet och innebar att
alla skulle kunna arbeta över de existerande gränserna mellan tjänstemän
och arbetare. Någon signifikant skillnad mellan 1999 och 2000 upplevdes
inte. Några metallanslutna arbetade 100% med tjänstemannauppgifter,
dvs de hade tagit klivet över till tjänstemannasidan under MBO-projektets
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Figur 7.16 Anställningsförhållanden. Spool april 99-mars 00. (1= liten utsträckning,

9= stor utsträckning)
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gång och klassades därmed som TA i enkäten. De fick inte konverteras till
tjänstemän då MBO-projektet hade ett speciellt avtal med fackförbunden
om att facktillhörigheten skulle vara låst under projekttiden, men att perso-
nalen fritt fick flyttas mellan olika arbetsuppgifter. Vidare rådde det anställ-
ningsstopp av tjänstemän i företaget. Tjänstemännen arbetade endast med
tjänstemannauppgifter dvs 100%. I figur 7.14 ser det ut som att ca 30%
1999 och 20% 2000 arbetar 100% med arbetaruppgifter, men dessa två
staplar utgörs av de arbetare som jobbar 100% som tjänstemän. På arbetar-
sidan var det en större spridning av hur man upplevde sitt arbete ur ett
gränslöst perspektiv. Man arbetade allt från 0% till 60% med tjänsteman-
nauppgifter (samt 100% för de arbetare som klassats som TA).Vilka dessa
tjänstemannauppgifter var framgick inte, det viktigaste får dock anses vara
själva upplevelsen av att utföra en tjänstemannauppgift, vare sig den klassas
som det eller inte av fackförbunden och/eller företaget.
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Figur 7.17 Gränslöst arbete. Spool april 99-mars 00.

Under MBO-projektet då de fackliga gränserna var låsta fick metallarna
som arbetade som tjänstemän begränsad löneutveckling. De hade även
en begränsad arbetsmarknad då de var metallanslutna, men arbetade
med t ex NC-programmering vilket är en tjänstemannauppgift. Snarare
kom dessa personer att byta sida än att arbeta gränslöst.

I enkätundersökningen var tillsättningen av skiftledarna den enda
konkreta förändring initierad av MBO-projektet som skulle utvärderas.
Resultaten var oroväckande, arbetarnas viktiga personalfrågor tendera-
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de att hamna mellan stolarna då varken produktverkstadschefen eller skift-
ledarna tog hand om dessa. Trots goda avsikter och hårt arbete med
MBO-projektet uppnåddes bara positiva signifikanta förändringar inom
områden förändringar och arbetsinnehåll. För arbetarna var den allmän-
na tendensen mellan 1999 och 2000 försämring. Även skillnaderna mel-
lan arbetarna och tjänstemännen verkar vara traditionella, dvs det återstår
arbete för att uppnå gränslöst arbete. 

7.5 En samlad bild av MBO-projektets utfall
MBO-projektet pågick mellan 1997 och 2000 med undantag för avtals-
delen vilken ej var avslutad när fallstudien avslutades. Projektgruppen lade
ned mycket kraft och själ i arbetet. Enligt ovan introducerade MBO-pro-
jektet en ny ledarstruktur med syfte att tillmötesgå arbetarnas önskemål,
men utan att lyckas. Nedan redovisas den samlade bilden av de intervjua-
des uppfattning om vad MBO-projektet lett fram till. Intervjuerna genom-
förda 2000 var i vissa fall präglade av att såväl intervjupersonerna som för-
fattaren vid intervjutillfället upplevde att projektet inte varit framgångsrikt
och att man nu ville reda ut varför. Detta kan ha gjort att intervjusvaren
tenderade att bli mer negativa än positiva. 

MBO-projektet var för VU-ledarna vagt och meningarna om projek-
tets framgångar gick isär. En av VU-ledaren såg inte att MBO-projektet
lett fram till så mycket positivt, han sade:

[…] krasst kommer de ute i avdelningen säga att MBO lett till att
NC programmerare har inte fått gå över till SIF och de har haft säm-
re löneutveckling, negativa. Det lilla positiva är 40-60% regeln som
inte har utnyttjats frivilligt. MBO har inte lyckats ta bort de attityder
att man vill bli tjänsteman, dvs komma upp från golven. Man får
inte ta upp morötterna, man måste ha något att kämpa för. Hitta
nya karriärvägar, hitta utmaningar åt människorna. T ex belöning
för uppnått mål.

(VU-ledare)

»40-60%-regeln« innebär att en verkstadsanställd/tjänsteman får utföra
tjänstemannaarbete/verkstadsarbete till 40%. Regeln är inte som sägs i
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citatet en produkt av MBO, utan existerade redan innan. Inom MBOs
provområde gällde fritt arbete över gränserna under projekttiden, detta i
överenskommelse med de lokala fackförbunden. En annan av VU-ledarna
ansåg att verksamheten skulle behöva bli än mer effektiv, vilket i sin tur
skulle leda till att kunden blev tillfredsställd, att lönsamheten blev god och
att aktieägarna blev nöjda. Med andra ord hade MBO-projektet enligt
denna person inte lyckats med att göra verksamheten mer effektiv, men å
andra sidan anser de flesta att arbetet alltid bör bli mer effektivt. Den tre-
dje VU-ledaren hade en helt annan uppfattning och såg att MBO lett fram
till både kreativitet, lagarbete och långsiktiga tankar med produkten i cen-
trum. 

Skiftledare och VU-ledare var två oavvisliga saker som MBO bidragit
till, dock nämnde de inte sig själva som produkter av MBO. PV-cheferna
och VU-ledarna såg att skiftledarna hade lett till att ledarskapet blivit syn-
ligare, vilket inte stämmer överens med arbetarnas upplevelse av arbets-
ledningen i Spool enligt enkätundersökningen. De ansåg också att
affärstänkandet spritt sig långt ned i verksamheten i affärsenheten
Hus&Spool.

En av produktverkstadscheferna menade att det var svårt att säga vad
som kommit ut ur vad, då saker och ting samverkar. Svaren handlade mest
om rent praktiska saker som »gratis kaffe«, »bra programmerare och pro-
duktionstekniker som är metallare«, »VU-ledare och skiftledare« och
mindre om vad dessa har haft för påverkan på verksamheten. En av che-
ferna förtydligade dock varför det är bra med metallare som arbetar på
kontor:

Kombination av kunskap från båda sidor är mycket bra. Man måste
uppleva båda sidor [arbeta både som tjänsteman och som arbetare]
för att riktigt förstå.

(PV-chef )

Samtidigt uppfattade personen ifråga att verksamheten var gränsöver-
bryggande och menade att arbeta gränslöst inte var något konstigt, men
såg samtidigt att andra (läses andra tjänstemän) kunde ha väldigt svårt att
hantera att arbetare arbetade på kontoret. 
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Styrgruppen såg till skillnad från VU-ledarna och skiftledarna själva att
dessa var produkter av MBO-projektet. Förutom den nya ledarstrukturen
såg styrgruppen följande som produkter av projektet: 

• Gratis kaffe till alla
• Alla står med i telefonkatalogen, inte bara tjänstemännen som tidigare
• Alla har memoadresser, inte bara tjänstemännen som tidigare
• Metallare som arbetar 100% med tjänstemannauppgifter 

Alla åtgärder som styrgruppen nämner ovan är uttryck för lika behandling
av de anställda, dvs grundtanken med MBO-projektet.

7.5.1 Myntets baksida

MBO-projektets primära mål var ju att arbetet skulle utföras gränslöst,
dvs att t ex arbetare skulle kunna utföra tjänstemannauppgifter. När pro-
jektet genomfördes fanns det arbetare som arbetade 100% som tjänste-
män, men det fanns nackdelar med detta. För det första var facktillhörig-
heterna låsta under provtiden, dvs man fick inte byta fackförbund. För det
andra var det anställningsstopp för tjänstemän och när provtiden väl var
över var det inte säkert att man kunde konvertera i alla fall. Som en följd av
detta slog metallarna i lönetaket och hade inte möjlighet att göra karriär
inom eller utanför företaget som tjänstemannakollegorna, trots att de ut-
förde samma typ av arbete: 

Nackdel för de som är metallare att gå in och jobba som produk-
tionstekniker här på VAC då de inte kan söka sig liknande jobb på
andra företag då de är metallare. Vi får inte konvertera dem heller
då vi inte får anställa fler tjänstemän.

(Projektgruppsmedlem)

Man kan ställa frågan om man uppnått gränslöst arbete och medarbetar-
skap när ett antal metallanslutna arbetar med tjänstemannauppgifter till
100%. Lönesättningen och karriärmöjligheterna var fortfarande beroen-
de av facktillhörigheten och målet för de metallanslutna var fortfarande
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att byta fackförbund för att få högre lön, möjlighet att göra karriär och nå
högre status. Arbetet var dessutom endast ensidigt gränslöst, dvs det var
endast vid något enstaka tillfälle som någon tjänsteman utförde en arbeta-
res arbetsuppgifter. T ex utförde inte ens LPTs skiftledare operatörsupp-
gifter i maskin, inte ens i nödfall. Utifrån den bilden kan man inte säga att
MBO-projektet infört gränslöst arbete i den bemärkelse som man från
början hade önskat, dvs ökad flexibilitet. 

»Affärstänket« sades vara en följd av MBO, vilket är tveksamt, snarare
var det en följd av att verksamheten var organiserad i affärsenheter och att
dåvarande chefer var mer affärs- än produktionsinriktade. Hur som helst
fick det följder man inte räknat med då affärstänkandet spred sig långt ned
i verksamheten, »produktionstänket« försvann:

Jag tror aldrig att så många så långt ned i företaget har vetat så
mycket om affärer än vad man visste då, vad kunden vill med mera.
Men vi hade lite av en övertro om medarbetarskap, vi trodde att en
insikt om detta skulle förbättra och få folk att ta mer ansvar och ut-
veckla vår verksamhet – men istället efterfrågades mer ledarskap
och VU-ledare och Skiftledare tillsattes.

(En projektledare)

I och med att »produktionstänket« försvann blev arbetet splittrat och man
tappade helheten och den övergripande målbilden. För att komma till rät-
ta med det var man tvungen att tillsätta fler chefer/ledare. Projektgrup-
pen ansåg i intervjuerna att tillsättningen av skiftledarna ledde till att le-
darskapet blev synligare. Arbetarna upplevde dock inte att ledarskapet
blivit synligare, de upplevde snarare en försämring av ledarskapet, då var-
ken skiftledare eller produktverkstadschef tog sig an personalorienterade
frågor. Att uppfattningarna om vad MBO-projetket lett fram till varierar
kraftigt mellan VU-ledarna kan förutom deras bakgrund bero på vilket en-
gagemang som produktverkstadschefen hade i MBO-projektet. Ju högre
engagemang hos chefen, desto mer berörda kände sig de anställda. En av
projektledarna för MBO-projketet var under samma tid produktverk-
stadschef, medan övriga PV-chefer hade ett mindre aktivt engagemang i
projektet. 
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Enligt intervjuerna har MBO-projektet lett fram till vissa förändringar,
men de förändringar som har tagits upp här lever inte upp till vad t ex PV-
cheferna ser som en medarbetarorganisation. I en medarbetarorganisa-
tion skall facktillhörigheten inte spela någon roll, man skall arbeta för pro-
dukten, organisationen skall ge möjlighet till personlig utveckling etc.
Dessa faktorer tillsammans skulle göra VAC till en än mer konkurrens-
kraftig verksamhet enligt PV-cheferna, men ingen av dem har emellertid
inte förändrats. 

7.6 Vad har påverkat MBO-projektets genomförande
Uppfattningarna om vad som påverkat MBO-projektets genomförande är
som de flesta övriga svar, splittrade, men några är gemensamma. Den av
styrgruppen och projektgruppen gemensamma bild av vad som påverkat
projektets resultat är att det inte fått den prioritet som man önskat, vilket
lett till en personell resursbrist. Det uppstod en diskontinuitet i projektet
då såväl projektledare som projektmedlemmar byttes flera gånger. Sedan
projektet initierades 1996 har tre olika personer varit projektledare, varav
en av dessa i två olika omgångar. Projektledarna har dessutom varit pro-
duktverkstadschefer eller innehaft andra viktiga positioner parallellt med
projektledarrollen. Bytena av projektledare och projektmedlemmar har
lett till svårigheter att hålla kontinuitet i arbetet, svårt att uppdatera nya
medlemmar då arbetet mycket har handlat om värderingar och attityder,
vad man vardagligt kallade för »mjuka delar« inom projektet. Det var
dessutom svårt att prioritera de »mjuka delarna« delarna:

De mjuka delarna kommer på sidan om… svårt att få full förståelse
i ett tekniskt företag som Volvo. Jag tycker att Personal [avdelning-
en] borde varit intresserad av detta område. Vet inte om de har haft
samma tankar som MBO har haft.

(Projektgruppsmedlem)

Är situationen som ovanstående citat antyder, kan det givetvis vara svårt
att genomföra en organisationsförändring som i högsta grad berör Perso-
nalavdelningen!

Vidare har det varit kraftig volymökning i produktion sedan projektets
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start fram till 1999 vilket lett till stor arbetsbelastning i hela provområdet.
Målbilden och strategin var otydlig i såväl projekt- som styrgrupp. Kon-
cerngruppen ställde få eller låga krav och gav lite uppmärksamhet till
MBO-projektet. Delar av styrgruppen och projektgruppen upplevde att
koncerngruppen var mer intresserade av Volvo Lastvagnars projektarbe-
te än VACs, vilket illustreras i figur 7.18.

154 Kristina Palm

Men som nämnts tidigare kan MBO-projektet och VAC ha sig själv att
skylla då projektet var ca sex månader försenat pga låg prioritet. Kon-
cerngruppen kan ha upplevt att det inte fanns ett projekt att rikta sin upp-
märksamhet mot. En person i styrgruppen sade att koncerngruppen inte
haft någon påverkan, uttalandet kan också tolkas som att det inte går att
skylla på koncerngruppen för att MBO-projektet inte blivit lyckat. 

Nej det tror jag inte [att det haft betydelse att MBO varit del i ett
större koncernprojekt], vi bedriver det här för att vi själva vill jobba
med detta. Tveksam om koncerngruppen har bidragit något till
projektet. Det är vi själva som tagit beslutet. Vi hade genomfört
projektet ändå, men kanske under andra former. Koncerngruppen
har bevakat, men inget mer.

(Styrgruppsmedlem)

Figur 7.18 Hur delar av MBOs styrgrupp upplevde »är – situationen« och hur man vill

att det »borde vara«, ur intervjuver från 2000.
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I övrigt sades det dock i styrgruppen att projektet varit »påtvingat« från
koncernledningen och att det lett till bristande stöd och intresse från egna
ledningen. Då delar av styrgruppen var en del av »ledningen« kritiserade de
faktiskt sig själva. Man gav sig själv kritik för att man haft svårt att priorite-
ra MBO-arbetet och därmed haft få styrgruppsmöten samt för att man haft
svårt att fatta beslut och sedan följa dem. De flesta intervjuade tyckte att fö-
retaget tänkte för kortsiktigt, en person i styrgruppen såg istället att företa-
get kanske tänkt för långsiktigt och därmed undvikit att låta t ex kvalitets-
projektet »Delta Best Partner« vara en del i MBO-projektet. Styrgrupp-
smedlemmarna var överens om att det var bra att driva en omorganisation
som denna i projektform, men att man då måste ha ett samarbete mellan
projektgruppen och de som berörs av förändringen, dvs operativ personal.
Möjligheterna fanns genom projektgruppens referensgrupp, men använ-
des aldrig. Samarbetet verkade även brista mellan styrgruppen och pro-
jektgruppen, vilket påpekades då projektgruppen efterfrågat stöd och krav
på resultat från styrgruppen, men inte fått det. En förutsättning för att
MBO-projektet skulle lyckas kan vara ett bra samarbete inte bara mellan
projektgruppen och de som berörs, som styrgruppen tar upp, utan även ett
fungerande samarbete mellan styrgruppen och projektgruppen. Styrgrup-
pen kunde inte se att omorganisationen från affärsenhet till traditionell
produktverkstad påverkat projektets genomförande.

Tre projektgruppsmedlemmar upplevde till skillnad från styrgruppen
en stor motgång när provområdet omorganiserades tillbaka från affärsen-
het till traditionell verkstad, förutsättningarna ändrades och många kände
att verksamheten utvecklades åt »fel håll«:

Fokus blev mer produktionsinriktad istället för att vara bredare där
även Marknad&Inköp ingick. MBO blev med andra ord mer inrik-
tat på ledarskap specifikt i produktion och kompetensutveckling
specifikt i produktion. Även de gränslösa tankegångarna fick ett an-
nat fokus, man tänkte bara gränslöst i det fackliga perspektivet istäl-
let för både i ett fackligt och ett funktionsrelaterat perspektiv såsom
gränslöst arbete mellan t ex inköp och produktion.

(Projektgruppsmedlem)
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Dock ansåg en av dessa tre personer, att eftersom man inte kunde påvisa
några vinster i den tvärfunktionella organisationen Hus&Spool, var det för-
modligen bäst att omorganisationen genomfördes. 

Annat som påverkat genomförandet var bristande efterfråga på pro-
jektet i verksamheten samt avsaknaden av en genomarbetad strategi för
genomförandet. En del av projektmedlemmarna ansåg att projektet varit
efterfrågat i affärsområdets ledning, men inte från Personalavdelningen.
Andra menade att efterfrågan varit begränsad högre upp i organisationen,
då det är svårt att ge prioritet till ett projekt som man inte kan räkna vin-
ster på. En av projektmedlemmarna ansåg också, att efterfrågan var större
hos Metall än hos övriga fackförbund och att efterfrågan var större hos
fackförbunden än hos företaget. Projektgruppen hade en splittrad upp-
fattning om projektets strategier. Svaren varierade mellan »arbetssättet i
sig själv finns i projektet – projekt som strategi«, »informera de berörda,
annars vet jag inte om vi hade någon strategi«, »inte haft någon riktig stra-
tegi« och »analyser enligt ledningsverktyg för att få struktur och valet av
spelare i projektet«. 

Produktverkstadscheferna ansåg att den låga prioritet som projektet
haft samt dess dåliga förankring i företaget haft stor påverkan på projek-
tets genomförande. En av projektledarna tryckte på att den bristande do-
kumentationen av organisationsutveckling påverkat projektet i negativ
riktning. »Verksamhetssystemet« är en dokumentation vari verksamhe-
ten beskrivs, hur det är och utvecklingen, området »organisationsutveck-
ling« är dock inte en del av verksamhetssystemet. Detta kan enligt pro-
jektledaren ha gett en bild av att det var ett ointressant område, med andra
ord kan det ha fått implikationen att även MBO-projektet var ointressant.
Vidare menade denne att re-organisationen från affärsenheter till traditio-
nell organisation varit ett stort hinder för förändring. Den nygamla organi-
sationen gav inte möjlighet till vare sig horisontellt eller vertikalt samar-
bete, vilket var kärnfrågan i MBO-projektet.

Tydligt är att MBO-projektet inte varit prioriterat och att den direkta
följden blivit resursbrist. Om den bristande dialogen mellan skiftledare,
VU-ledare, andra berörda och projektgrupp är en följd av resursbrist eller
dålig projekthantering är svårt att avgöra, förmodligen är det en kombina-
tion. Projektdirektivet var öppet och gav utrymme för nya lösningar, vilket
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kan ha lett till att projektet varit svårt att utvärdera. Namnet på projektet
kan ses som en värderingsgrund, men inget av begreppen medarbetar-
organisation, medarbetare eller medarbetarskap var definierade i projektdi-
rektivet, vilket kan ha försvårat utvecklingsarbetet.

Låg prioritet sågs av de flesta som den grundläggande orsaken till var-
för MBO-projektet fick svårigheter att genomföra sina idéer och nå sina
mål. Den låga prioriteten fick sedan som följd att såväl projektledare och
projektgruppsmedlemmar byttes ut vilket i sin tur ledde till diskontinuitet
i projektet och avsaknad av gemensam strategi. En del av de intervjuade
upplevde också att VACs ledning och verksamhet i övrigt endast visade
lite krav på resultat vilket kan vara orsaken till den låga prioritet projektet
fick. Styrgruppen var inte heller överens om vilken roll koncerngruppen
hade och dess relation till MBO-projektet. En annan orsak som ofta
nämndes var att när projektgruppens arbete startade ökade produktionen
och många i provområdet fick hård arbetsbelastning. Detta är projekt-
gruppens, styrgruppens och provområdets bild av vad som påverkade
MBO-projektets genomförande, i nästa kapitel diskuteras MBO-projek-
tets förutsättningar, incitament och genomförande ur ett teoretiskt per-
spektiv. 
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en arbetsdelningsprincip som fick sin vetenskapliga formule-
ring redan av Adam Smith under senare 1700-talet kom att
renodlas och systematiseras bl a genom Fredrick Taylors in-
satser drygt 100 år senare. En central förutsättning i Taylors

arbete var den vertikala arbetsdelningen, dvs en förenkling av det operati-
va arbetet genom avskiljandet av dess intellektuella innehåll och ett förve-
tenskapligande av det praktiska yrkeskunnandet, av framför allt tekniska
experter. Därmed lades embryot för den kraftfulla tillväxten av en byrå-
kratisk överstruktur som idag präglar varje industriell verksamhet där
avancerat specialistkunnande utvecklas och varifrån styrningen av pro-
duktionen utgår och som VAC idag försöker frångå.

Syftet med denna studie var att följa, utvärdera och analysera MBO-pro-
jektet på VAC. För VAC var målet att skapa en organisationsform som »sä-
krar verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft«. Projektgruppen skulle
»utveckla ett arbetssätt där man tillvaratar alla medarbetares befintliga och
potentiella kompetenser«, »i syfte att alltid klara organisationens samtliga
arbetsuppgifter samt flödespåverkande beslut«. Målet med forskningen var
att skapa förståelse för den vertikala arbetsintegrationen och dess effekter
för de anställda och för företaget samt identifiera hinder och stöd för en så-
dan utveckling. Här diskuteras både företagets och forskningens mål ur ett
arbetsvetenskapligt synsätt med hjälp av litteraturen.

REVOLUTIONEN SOM KOM AV SIG 159

Diskussion – ett steg på vägen | 8

D

Revolutionen som kom av sig  03-03-05  11.54  Sida 159



8.1 En medarbetarorganisation
VACs intentioner med MBO-projektet var således att skapa en organisa-
tion som säkrar verksamhetens långsiktiga mål och tillvaratar alla medar-
betares kompetenser. Man valde att kalla den nya organisationsvisionen
för »medarbetarorganisation«. MBO-projektet var medlet för att nå visio-
nen. Då MBO-projektet inte föll väl ut kan VAC inte fungera som ett ex-
empel på hur en vertikalt integrerad organisation kan se ut. Intervjuerna
och samtalen med de olika grupperna har dock givit en bild av vad en
medarbetarorganisation kan vara. Visserligen var svaren skiftande kring
vad en medarbetarorganisation är, men bilden är homogen och de inter-
vjuade är positiva till visionen. Ingen persons åsikter skilde sig radikalt från
övriga rörande vad en medarbetarorganisation är eller vad eller vem den
är bra för. Snarare kan alla synpunkter ingå i en karaktäristik av en medar-
betarorganisation:

En medarbetarorganisation är en effektiv organisation där:

A. Alla behandlas lika 
B. Existerande gränser mellan arbetare och tjänstemän är borttagna dvs ar-

betet utförs och beslut tas av den eller de personer som är mest lämpade 
C. Arbetet utförs i tvärfunktionella lag
D. Alla arbetar för produktionens bästa
E. Medarbetare har »styransvar« 
F. Arbetet upplevs positivt av de anställda
G. Det är tillåtet att göra fel
H. Personalen ges möjlighet till personlig utveckling
I. »Öppettiderna« mot kund är flexibla 

Punkterna A till E och I återspeglar principen om vertikal integration och
flexibilitet, punkterna F till G syftar till att skapa en bättra social arbets-
miljö, alla är således i linje med VACs mål. Punkten I är dock specifik för
VAC avseende deras amerikanska kunder. Denna bild av en medarbetar-
organisation jämförs nedan med VACs organisatoriska utgångspunkt in-
nan MBO-projektets start samt med alternativa organisationslösningar
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enligt teorin i syfte att placera VACs medarbetarorganisation på den
organisationsteoretiska kartan. 

8.1.1 Vertikal arbetsdelning och byråkrati 

Byråkrati är industrisamhällets dominerande organisationsprincip som
växte fram kring förra sekelskiftet ur den vertikala arbetsdelningen. Denna
industriella byråkrati präglade fortfarande VAC då MBO-projektet starta-
de 1997. I USA kan sägas att arbetsdelningen växte fram ur behovet av att
organisera stora grupper av anställda utan närmare erfarenhet av industri-
ellt arbete. Det praktiska arbetet var avskilt från det intellektuella, uppgif-
terna var funktionsspecialiserade och fysiskt bundna till en arbetsplats.
Därmed blev arbetet enformigt, individualiserat och med få utmaningar
och möjligheter att utvecklas. Det bakomliggande antagandet var att
människan ansågs vara »lat« och »ovillig« till arbete. I denna studie ligger
gränsdragningen mellan arbetare och tjänstemän, dvs vertikal arbetsdel-
ning i fokus, se figur 8.1. 
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Här är gränsdragningen
mellan arbetare och
tjänstemän i fokus

Byråkrati
Vertikal styrning som 
genomsyrar hela organisationen

Vertikal arbetsdelning
uppdelningen mellan praktiskt
och intellektuellt arbete

Figur 8.1. Byråkrati och arbetsdelning.

Eftersom jobben i en vertikalt arbetsdelad organisation är starkt speciali-
serade behövs likformig ledning från toppen till botten av organisationen,
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dvs »bureaucracy has a clear chain of command from the top to the
bottom of the organization« (Berry & Houston, 1993: sida 497). Som
nämnts tidigare innebär den vertikala arbetsdelningen att kunskap om t ex
arbetsuppgifter och styrning förläggs till högre nivåer i en hierarkisk orga-
nisation. Det innebär i sin tur att det operativa arbetet blir mer utarmat
och att makt och kompetens flyttas från verkstadsgolvet till kontoret, dvs
en i ordets egentliga bemärkelse av byråkratisering sker. Problemen med
föreliggande gränsdragning mellan arbetare och tjänstemän är på VAC
tänkt att lösas genom en medarbetarorganisation – dvs vertikal integra-
tion.

Det finns åtskilliga definitioner av byråkratibegreppet. Till vardags an-
vänds ofta ordet för att förklara att något är långsamt, klumpigt och till-
krånglat, enligt Bonniers lexikon från 1966 är byråkrati: »[…] (ofta i kland-
rande mening: formellt pedanteri, mästrande av allmänheten).« En inne-
börd som också stämmer överens med den interna synen som VAC har på
byråkrati. Albrow, enligt Abrahamsson (1975) menar att det inte går att
finna några gemensamma nämnare i de olika byråkratibegreppen och en-
ligt Abrahamsson själv (2000) är begreppen svårförenliga, men trots det
går det att finna några gemensamma drag som tex att de behandlar frågor
som rör organisationers administrativa system.

Klassikern Webers byråkratibegrepp grundar sig på makten över andra
och de »andras« underordnande till »makten«, dvs styrningen samt admi-
nistrationen av kollektiva aktiviteter enligt t ex Mouzelius (1967/1975)
och Abrahamsson (2000). Bennis (1966) kan sägas ha förenklat och ut-
vecklat Webers sätt att se på byråkrati och har identifierat sex karaktäristiska:

• Arbetsdelning baserad på funktionell specialisering 
• En väldefinierad makthierarki 
• Ett regelsystem för de anställdas rättigheter och skyldigheter
• Arbetssituationen hanteras genom ett system av procedurer
• Opersonliga interpersonella relationer 
• Befordran och urval sker på basis av »teknisk« kompetens 

Är byråkrati per definition dåligt? Enligt Heckscher (1994) finns det bra
och dåligt skötta byråkratier. Organisationer med ett starkt styrsystem
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som sätter mål och reglerar belöningar för att uppnå dessa samt delar upp
arbetet efter noggrann undersökning av vad som krävs i verksamheten
kan vara goda. Till exempel kan de snabbt reagera på krav som ställts från
ledningen.

Vertikal arbetsdelning ses som självklart av de flesta, samtidigt som be-
greppet byråkrati i allmänhet ses som något negativt – en paradox. Ett ex-
empel på att man ser vertikal arbetsdelning som negativt, men ändå själv-
klart är då några chefer tillfrågades om de organiserar sig efter Taylors
principer och svarade nej, emedan de principer de sade sig organisera sig
efter, de facto är ett arv av Scientific Management.  De förnekade Taylor,
men använde hans principer i praktiken (!) (Lindberg, kommande arbete).
Peaucelle (2000) menar också att vertikal arbetsdelning ses som något
självklart då många ingenjörer organiserar verkstäder efter Taylors princi-
per utan att ha läst hans dokument. 

Den långtgående uppdelningen av arbetet är ett arv från Taylors Scien-
tific Management, där han systematiserade arbetet för att öka produktivi-
teten. Trots den ökade produktiviteten under första hälften av 1900-talet
blev kritiken mot byråkratin kraftfull efter andra världskriget. De negativa
effekterna tenderar att överväga enligt författarna Parkinsson och Crozier
på 1950- och 60-talen till Heckscher på 1990-talet (Parkinson, 1957/
1990; Crozier, 1969; Heckscher, ibid.). Heckscher ser ett fundamentalt
problem i byråkratiska organisationer. Den anställda är endast ansvarig för
det jobb denne utför, dvs om något går fel kan denne alltid säga att »det är
inte mitt jobb« och skulle den anställda nu vilja ändra på det kan denne få
höra »det är inte ditt jobb«. Detta har enligt Heckscher flera negativa kon-
sekvenser. De anställdas fulla kapacitet och intelligens används inte, det är
svårt att genomföra förändringar, möjligheten till anpassning blir låg och
det »byråkratiska ledarskapet« går i mångt och mycket ut på att försöka
förstå »how things really work around here«, dvs förstå hur saker och ting
verkligen fungerar här. Detta eftersom byråkratier är uppbyggda av ett for-
mellt regelverk, men använder sig av ett informellt system för att fungera
(ibid: sida 22). 

Enligt Parkinson, den klassiske kritikern av byråkratin, är en byråkratisk
organisation en karriärorganisation, vari man arbetar sig uppåt för att få
status och makt. Han säger i sin första lag att »En tjänsteman vill öka anta-
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let underordnade, inte antalet rivaler.« (Parkinson, 1957/1990: sida 14).
Målet med arbetet är således inte att göra det bästa för organisationen utan
det bästa för sig själv, vilket nödvändigtvis inte är det bästa för organisationen.
Crozier (ibid.) tar i sitt grundläggande verk The bureaucratic phenomenon
upp några negativa kännetecken för byråkratin:

• Centraliserat styre leder till att beslutsfattande inte alltid utförs av den
som innehar den rätta kompetensen utan av den som bokstavligen ta-
lat sitter på högre position i företaget (ofta högre upp i huset). Det
innebär ofta att den som har tillräcklig information inte har rätt att fat-
ta beslutet och att den som har rätt att fatta beslutet inte har tillräcklig
information. 

• Grupper tävlar om att behålla sina privilegier jämfört med andra i en
föränderlig värld. Ingen vill släppa på sina privilegier, därför är man på
vakt för att bevaka sina positioner. De privilegierade kan inte heller se
att de gynnas och därför inte heller se att den ickeprivilegierade miss-
gynnas, vilket kan vara negativt ur ett förändringsperspektiv – dvs det
finns inga problem som behöver lösas.

• En byråkratisk organisation är en organisation som inte kan lära sig av
sina misstag. Istället för att fel leder till att regler tas bort leder de sna-
rare till ännu mer precisa och mer kompletta regler än tidigare. 

Dessa tre punkter har alla relevans för MBO-projektet, den första och tre-
dje punkten är frågor om kompetens och lärande och det VAC vill frångå
och den andra punkten är ett hinder för den förändringen, dvs ledningen
ser inte att det finns några problem som behöver lösas. 

Byråkrati kan kritiseras som ett oflexibelt, asocialt och opersonligt styr-
system, men den är inte heller ämnad att vara flexibel. Den är tänkt att vara
förutsägbar och att tillse att de rutiner som fastställts hålls. Kravet på flexi-
bilitet framhölls av Crozier redan 1967. Han menade att alla organisatio-
ner kontinuerligt måste anpassa sig till någon form av förändringar, dvs
organisationen måste vara flexibel. Vidare menade han att om andra egen-
skaper, såsom flexibilitet, önskas måste det byråkratiska styrsystemet över-
ges till förmån för andra mindre standardiserade arbetsformer. Intressant
nog menade han att detta bör fungera då människan som helhet är bättre
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förstådd än tidigare och därför kan genomföra sitt arbete utan t ex standar-
diserade regler och rutiner, ett synsätt som VAC ger uttryck för med MBO-
projektet.

[…] human behavior is now better understood and therefore more
predictable. Because of this, a modern organization does not need
the same amount of conformity to get as good results as did earlier
organizations. The modern organization can tolerate more devian-
ce, restrict its requirements to a more specialized field, and demand
only temporary commitments.

(Crozier, ibid.: sida184)

Sedan kritiken av Taylors vertikala arbetsdelning blivit stark och kraven
på flexibilitet från marknaden ökat har flera alternativa organisationslös-
ningar vuxit fram i syfte att öka flexibiliteten. I nästa del behandlas sk post-
Tayloristiska och post-byråkratiska organisationsformer.

8.1.2 Medarbetarorganisation kontra alternativa organisationslösningar

Pruijt (1997) och Peaucelle (2000) skriver om den »post-tayloristiska«
organisationsformen. Peaucelle (2000) menar att en post-Tayloristisk or-
ganisation är en Tayloristisk organisation i ny form. En post-Tayloristisk
organisation har inte övergett den Tayloristiska organisationens mål utan
snarare utökat dem. Peaucelle menar också att det vid studier av faktiska
organisationer ofta visar sig att målen är desamma, men metoderna/
medlen för att uppnå dem är nya, eller alternativt att metoderna/medlen
är desamma, men målen nya. Mål och metoder hos Tayloristiska & post-
Tayloristiska organisationer presenteras i tabell 8.1, dessa kan ses som
rena varianter emedan de i »verkligheten« kan vara en kombination av va-
randra.
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Peaucelles definition av en post-Tayloristisk organisation kan jämföras
med den organisatoriska utgångspunkt VAC hade vid MBO-projektets
start. Enligt koncernprojektets projektdirektiv hade tiden före MBO-pro-
jektet med fokus på »flödesstrukturering och kompetensutveckling med
åtföljande delegering av ansvar och befogenheter« resulterat i:

– ledtidsreduktion,
– bättre kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft,
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Tayloristiska organisationers mål

Effektivitet eller »mänsklig produktivitet« 
Massproduktion, tillväxt i produktion inne-
bar också tillväxt i personalstyrkan

Post-Tayloristiska organisationers
mål

Effektivitet, dvs »mänsklig produktivitet«
Flexibilitet
Deadline, dvs hålla utsatta tider 
Kvalitet, dvs reduktion av defekter
Variation, dvs en variation av produkter

Metoder/medel för att nå målen

Vertikal arbetsdelning (fackliga avgräns-
ningar)
Vetenskaplig organisering eller arbete
Formaliserade arbetsprocesser
Tidsrationalisering (MTM)
Outbildad verkstadspersonal
Mekanisering
Produktionslinjer
Höga löner 

Metoder/medel för att nå målen

Mångfald i arbetskraften
Självstyrande grupper
Dokumenterade formella arbetsprocesser
t ex ISO 9000
Kvalitetscirklar
»Total quality Management« (TQM)
»Just in Time« (JIT) 
»Business process re-engineering« (BPR)
Datorisering, automatisering
Call centers (möjliggör snabb kundrespons
till låga kostnader)
Projektledning, »Time to Market«
»Nätverkande«
»Knowledge Management«
»Delayed Differentiation«

Tabell 8.1 Mål och metoder hos Tayloristiska & post-Tayloristiska organisationer.

(Efter Peaucelle, 2000: sida 457-458)
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– ökat engagemang och helhetssyn samt 
– intressantare arbetsuppgifter och färre arbetsskador

Peaucelles bild av en post-Tayloristisk organisation ger alltså uttryck för
samma anda som VACs organisatoriska utgångspunkt. Målen är snarlika,
det enda mål som saknas i VACs utgångspunkt är flexibilitet, vilket emel-
lertid är en av kärnpunkterna i en medarbetarorganisation. Metoder och
medel för att uppnå dem kan enligt Peaucelle variera, vilket de också gör
vid en jämförelse av hans bild och VACs utgångspunkt. 

Pruijts definition av en post-Tayloristisk organisation kan också jämfö-
ras med VACs organisatoriska utgångspunkt. Enligt Pruijt har den post-
Tayloristiska organisationen lämnat den strikta uppdelningen mellan in-
tellektuellt och manuellt arbete, men framförallt anammat ett mer humant
arbetssätt. Humanistisk inställning till personalen har sedan länge varit en
viktig del i Volvos filosofi. Den strikta uppdelningen mellan intellektuellt
och praktiskt arbete kan sägas delvis ha lämnats genom den självstyrande
gruppen. Den strikta uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän fanns
dock fortfarande kvar, men skulle hävas genom MBO-projektet. Man kan
alltså påstå att en medarbetarorganisation enligt VAC också är i linje med
Pruijts post-Tayloristiska organisation. 

Kärnpunkten i en post-byråkratisk organisation är enligt Heckscher
(ibid.) att alla tar ansvar, inte bara för sin del utan för helheten. Ett synsätt i
linje med McGregors optimistiska människosyn Teori Y som han formu-
lerade redan på 1960-talet. Dvs människan ser arbete lika naturligt som
lek och vila, samt att man gärna tar eget ansvar och därmed verkar för att
verksamhetens mål uppnås. Det innebär bl a att de mellanmänskliga rela-
tionerna inte längre kan bygga på vertikal arbetsdelning utan måste byggas
på arbetsuppgiften som ska genomföras eller problemet som ska lösas, för
att människans behov skall tillgodoses. Följande punkter är karaktäristiska
för en enligt Heckscher idealisk post-byråkratisk organisation.

1. Konsensus uppnås genom institutionaliserade dialoger. I en byråkra-
tisk organisation däremot uppnås konsensus genom att ingen ifråga-
sätter vare sig ledning, regler eller traditioner.

2. Dialoger bygger på individers förmåga att influera eller övertala snara-
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re än maktutövning. Förmågan att influera bygger på en rad olika fak-
torer, kunskap om ämnet, engagemanget för gemensamma mål och
sedan tidigare styrkt kunskap om effektiva arbetssätt.

3. Inflytande bygger på en känsla av tillit, att alla söker jämlik behandling
och inte är egoistiska för att maximera sin personliga vinning. Den
största källan till att känna tillit är ömsesidigt beroende, dvs fram-
gången beror på allas sammantagna prestationer. 

4. Organisatoriska mål är viktiga och förstås av alla vilket har stor bety-
delse för integration av verksamheten. Det ger också de anställda möj-
lighet att ta egna snabba beslut.

5. För att länka samman individens bidrag till organisationens övergri-
pande mål är informationsflödet öppet. Det möjliggör också för indi-
viden att bryta sig fri från existerande grupperingar och gränsdrag-
ningar. 

6. För att kunna ta kloka beslut som gagnar organisationens mål bör det
finnas principer, ej regler. Skillnaden är att principen ger de anställda
en bakomliggande förklaring till varför saker och ting bör göras och
kräver därmed eftertänksamhet till skillnad från regler som berättar
hur man ska göra och att det skall göras.

7. Beslutsfattande processer förnyas ständigt (vid behov) då olika upp-
gifter och problem kräver olika beslutsvägar. 

8. I en postbyråkratisk organisation formas (nya) kontakter löpande vid
behov i ett ständigt föränderligt nätverk efter principen »veta vem
man skall kontakta« med ett visst problem. 

9. Om detta system som bygger på inflytande ska fungera krävs en ovan-
lig och grundlig öppenhet mot varandra, dvs ärliga och jämlika utvär-
deringar om medarbetarnas styrkor och svagheter.

10. Relativt öppna gränser, såväl inom företaget som mot andra företag.
Tex kan öppnare gränser leda till högre tolerans gentemot nykom-
lingar, men även anställda som väljer att sluta. 

11. De anställdas olikheter uppskattas och tillvaratas, ett sätt är att redu-
cera formaliserade regler och därmed öka flexibiliteten för jämlik be-
handling.

12. En post-byråkratisk organisation är en ständigt föränderlig organisa-
tion och har därför en mer flexibel syn på tid än en byråkratisk organi-
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sation som bygger på »det rätta sättet och en i förväg bestämd hand-
lingsprocedur. 

Heckschers karaktäristiska av en ideal post-byråkratisk organisation säger
ingenting om hur en eventuell struktur skall se ut, den betonar snarare ar-
betsprocesser. Donnellon och Scully (1994) påpekar att lagarbete är en
viktig integrerande faktor i post-byråkratiska organisationer och skulle
kunna läggas till som en strukturrelaterad punkt 13. Värt att notera är att
icke-hierarki inte nämns som ett karakteristikum för en post-byråkratisk
organisation, vilket i och för sig kan ha sin orsak av den processorientera-
de karaktäristiken.

Nedan görs ett försök att relatera bilden av VACs medarbetarorganisa-
tion med Heckschers post-byråkratiska organisation. 

Tabell 8.2 VACs medarbetarorganisations kontra Heckschers post-byråkratiska orga-
nisation.

Definitionen av VACs medarbetarorganisation Heckschers 

postbyråkratiska 

karaktäristiska 

(se sida 167-168)   

A. Alla behandlas lika 3, 11  

B. Existerande gränser mellan arbetare och tjänstemän är 4, 5, 8, 11

borttagna dvs arbetet utförs och beslut tas av den eller 

de personer som är mest lämpade 

C. Arbetet utförs i tvärfunktionella lag (13)  

D. Alla arbetar för produktionens bästa

E. Medarbetarna har styransvar 3, 4  

F. Arbetet upplevs positivt av de anställda   

G. Det är tillåtet att göra fel   

H. Möjlighet till personlig utveckling   

I. »Öppettiderna« är flexibla (12)  

Heckschers karaktäristiska av en post-byråkratisk organisation och VACs
bild av en medarbetarorganisation befinner sig på olika nivåer. Heckscher
beskriver ett mer djuplodande förhållningssätt medan VACs bild är mer
praktisk inriktad, dvs strukturell. En stor och viktig skillnad är dock att
VACs bild innehar sociala mål så som att arbetet ska upplevas positivt av
de anställda. Punkterna F. Arbetet upplevs positivt av de anställda, G. Till-
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åtet att göra fel och H. Möjlighet till personlig utveckling är således inte en
uttalad karaktäristika i Heckschers postbyråkratiska organisation, så även
punkterna C. Arbetet utförs i tvärfunktionella lag, D. Alla arbetar för pro-
duktionens bästa. Donnellon och Scully ansåg dock att arbetet skall utföras
i team (13), men inte nödvändigtvis i tvärfunktionella team. Följande ka-
raktäristiska har MBO-projektet inte tryckt på:

1. Konsensus uppnås genom institutionaliserade dialoger. 
6. För att kunna ta kloka beslut som gagnar organisationens mål bör det

finnas »principer«, ej »regler«.
9. En ovanlig och grundlig öppenhet mot varandra krävs.

Visserligen förekom diskussioner om regler och principer i MBOs pro-
jektgrupp, men meningarna gick isär om vad som var bäst för en medar-
betarorganisation. En person var för regler och hade i övrigt även en tra-
ditionell syn på organisationen, t ex att det egna företaget skulle anpassa
sig helt efter uppdragsgivaren och »hur man alltid gjort«. En annan person
var emot regler och var även visionär i andra frågor inom MBO-projektet.
Denna punkt tas inte upp i karaktäristiken här då det endast var en diskus-
sion mellan två personer som inte delades av övriga medlemmar i projekt-
gruppen. Punkt 12 står inom parantes då projektgruppen visserligen dis-
kuterade flexibel syn på tid, men fokus var då främst på företagets »öppet-
tider«. Projektgruppen ansåg att de borde vara mer flexibla i förhållande
till de amerikanska kundernas »öppettider« med tanke på tidsskillnader-
na. 

Utvecklingen av Taylors idéer kan ses som två parallella spår, dels den
byråkratiska utvecklingen i syfte att skapa inre effektivitet och dels den ver-
tikala arbetsdelningen i syfte att främja produktiviteten. Efter andra världs-
kriget blev kritiken av byråkratin och den vertikala arbetsdelningen massiv,
dels då omvärlden blev mer komplex och ställde andra krav på flexibilitet
och dels då anställda ställde fler och högre krav på arbetet. I organisations-
teorin har det växt fram idéer om ideala post-Tayloristiska och post-byrå-
kratiska organisationer, vilka VAC sedermera med hjälp av MBO-projek-
tet använt för att finna nya arbetsorganisatoriska strukturer, se figur 8.2. 
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En post-byråkratisk organisation har inte bara positiva effekter. Crozier
hade visserligen ingen vision för en ny organisationslösning, men menade
att problem även kan uppstå i en icke-byråkratisk organisation. Han me-
nar att samarbete innebär att medverka i beslutsfattande. Frågan man bör
ställa sig är om alla människor vill vara med och bestämma. Om alla vill är
det idealiskt att öppna upp för totalt samarbete, i annat fall inte. Enligt
Crozier finns det två sidor av myntet »samarbete«. Å ena sidan vill män-
niskan ha medbestämmande för påverka sin tillvaro. Å andra sidan inne-
bär detta samarbete att man blir kontrollerad av sina medarbetare. Det är
alltså lättare att inte vara med och fatta beslut, då andra inte har möjlighet
att lasta en för något man gjort. Som en följd av detta ställer de flesta män-
niskor krav på att få något tillbaka, t ex belöning i form av högre lön eller
bonus. Men den mest betydelsefulla orsaken till att man väljer att vara del-
aktig eller ej är graden av förtroende och öppenheten i de mellanmänskli-
ga relationerna menar Crozier. Dessa två aspekter är dock viktiga i en
postbyråkratisk organisation och fler skulle kanske då välja att vara delak-
tiga. En författare som går längre än Crozier är Mouzelius (1967/1975),
han frågade sig om det går att bedriva en verksamhet med dess fel och
brister, som alltid finns, utan byråkrati och rationella avpersonifierade re-
gler. Detta var dock cirka 20 år tidigare än Heckscher beskrev sin syn på
en idealisk post-byråkratisk organisation och idag ses vertikal integration
som ett sätt att lösa många av problemen. 
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Heckscher har förutom den idealiska post-byråkratiska organisationen
identifierat tre falska varianter:

• »Uppsnyggade byråkratier« – som egentligen inte har övergivit de by-
råkratiska principerna utan ändrat om i de befintliga strukturerna och
t ex gjort avdelningar mer självgående. Organisationer agerar dock
fortfarande inom de byråkratiska ramarna. Orden »de-bureaucratisa-
tion« och »empowerment« används ofta vid dessa förändringar från
byråkrati.

• »Den stängda verksamheten« – som bygger på en stark företagskultur.
Den starka företagskulturen gör ofta verksamheten än mer rigid och
svårhanterlig vad gäller förändringar då den i grunden bygger på män-
niskors värderingar och informella mellanmänskliga relationer t ex att
man sviker om man lämnar företaget. 

• »Marknadsmodellen« – liknar på ett sätt de uppsnyggade byråkratier-
na, den stora skillnaden är att målen som sätts upp, ej sätts uppifrån
utan individuellt inom t ex de olika avdelningarna beroende på just den
avdelningens omständigheter. Problemet här blir att man mister hel-
hetssynen och istället fokuserar endast på sin enskilda del, vilket också
kan uppstå i en icke-hierarkisk organisation. 

Att VAC med sina idéer om en medarbetarorganisation verkar stödja en
vertikal integration och vara på väg mot en postbyråkratisk organisation
kan styrkas genom litteraturen. VACs idéer kring en medarbetarorganisa-
tion stämmer till viss del överens med Heckschers definition av en post-
byråkratisk organisation, men också delvis med vad han kallar för en
»uppsnyggad byråkrati«. Det sistnämnda kan ha sin orsak i att det finns
stora svårigheter med radikala förändringar, speciellt att gå från en byrå-
krati. En medarbetarorganisation enligt VAC stämmer som beskrivits
ovan delvis överens med flera alternativa organisationstyper. En samman-
fattning av ovanstående skulle vara att VACs organisatoriska utgångs-
punkt innan MBO-projektet startade kan jämföras och nästan likställas
med en post-Tayloristisk organisation enligt Peaucelle och Pruijt. Visio-
nen om en medarbetarorganisation kan till stora delar liknas vid en post-
byråkratisk organisation enligt Heckscher, med undantaget att MBO-
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projektet också arbetar för individens bästa.
Byråkrati fungerar bäst i stabila och förutsägbara förhållanden (t ex Ber-

ry & Houston, 1993), idag ställer omvärlden emellertid andra krav såsom
förmåga till snabba förändringar och flexibilitet, vilket verkar kräva andra
former av ledning.

8.1.3 I linje med omvärlden och andra förändringsincitament

Ahrenfelt (1995) talar i likhet med Laughlin (1991) om att det krävs ytt-
re tryck på en organisation för att en radikal förändring skall uppnås, t ex i
form av ökad konkurrens eller ny teknologi. Yttre förändringsfaktorer var
färre under första hälften av 1900-talet jämfört med idag. Idag utsätts fö-
retag ständigt för yttre krafter och som på något sätt måste bemötas för bi-
behållen existens. Taylor ansåg att det tar ca 3-4 år att genomföra en radi-
kal förändring och t ex Gyllenhammar 1977, konstaterade vid Kalmarfa-
brikens omstrukturering att förändringar tar tid och initialt är det vanligt
att effektiviteten går ned till en början. Med andra ord krävs tålamod då
det är förknippat med stora risker.

Att se organisationsförändringar som radikala skiften utan historisk för-
ankring ses av Pettigrew enligt Alexanderson och Trossmark (1997) som
en förenkling där komplexiteten inte fångas. Pettigrew menar, efter en om-
fattande genomgång av forskningsområdet kring organisationsförändring-
ar, att förändringarna snarare är kontinuitetsskapande, dvs utvecklingen
bygger på tidigare förändringar. Utan kunskap om VACs historia kan
MBO ses som ett radikalt förändringsprojekt, men som tidigare sagts kan
det också ses som en naturlig följd i en långvarig organisationsutveckling
på VAC för att dels skapa det »goda arbetet«, men också att effektivisera
verksamheten. Men organisatoriska förändringar beror nödvändigtvis inte
bara på viljan att effektivisera, utan kan också ha sitt ursprung i andra driv-
krafter (t ex DiMaggio & Powell, 1983; Czarniawska & Joerges, 1996). 

Vilka problem ska MBO lösa? är kanske den viktigaste frågan för projek-
tet, men den har av såväl projektmedlemmar och styrgrupp lämnats obe-
svarad – eller aldrig ens ställts. Då projektet har handskats med små resur-
ser som sedan enligt många lett till att det ej fallit väl ut, kan man fråga vil-
ka incitamenten var. Nilsson (1992: sida 13) menar att:
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Kraven på flexibilitet gäller inte bara operatörerna i arbetslagen
utan i stort sätt alla som är verksamma i produktionen. Det är ett av
motiven till att allt fler arbetsgivare försöker utplåna gränserna mel-
lan arbetare och tjänstemän, vilket i sin tur lett fram till krav på upp-
rättande av medarbetaravtal, dvs de eftersträvar att alla anställda i
ett företag skall ha samma anställningsvillkor och tillhöra ett och
samma avtalsområde. 

Var den egentliga övertygelsen att omorganisationen skulle lyckas och att
en medarbetarorganisation skulle leda till ökad effektivitet, högre trivsel
hos medarbetarna, färre dagliga problem och bättre ledarskap? Eller togs
beslutet för att t ex skapa legitimitet i såväl det egna företaget, koncernen
och/eller omvärlden eller för att skapa likformighet i linje med omvärl-
den – dvs inte vara sämre än andra!?

Alexanderson och Trossmark (ibid.) refererar till Fligstein, som menar
att organisationer söker stabilitet i förhållande till sin omgivning. Då om-
världen förändrar sig måste de enskilda organisationerna ändra sig med
den för att bibehålla stabilitet. Isomorfism kan vara ett sätt att förändra sig
gentemot sin omgivning. Det finns enligt DiMaggio och Powell två typer
av isomorfism: konkurrensbetonad och institutionell. Den första bygger på
en fri marknad och öppen konkurrens, den förklarar delar av organisa-
tionsförändringar, men inte allt. Organisationer konkurrerar om mer än
kunder och resurser. Även politisk och institutionell legitimitet står på
agendan, vilken är den andra formen av isomorfism, dvs den institutionel-
la isomorfismen. Det finns enligt DiMaggio och Powell tre typer av institu-
tionell isomorfism: 1) tvingande isomorfism som bygger på politiska beslut,
men också informellt tryck från andra organisationer, vilka de är beroende
av och/eller av kulturella förväntningar från samhället vari verksamheten
är aktiv, 2) imiterande isomorfism eller mimetisk, enligt Johansson (2002),
som en effekt av osäkerhet. Istället för att lägga kraft på problemlösning
härmar man andra organisationer som verkar vara framgångsrika och 3)
normativ isomorfism som styrs av professionen, genom att anställa personal
med professionell utbildning och att dessa behåller kontakten genom nät-
verk och på så vis upprätthåller och utvecklar gemensam kunskap och kul-
tur. (Kursivt: författarens översättning.) DiMaggio och Powell menar vida-
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re att dessa tre typer inte har något direkt samband med organisatorisk ef-
fektivitet. Alexanderson och Trossmark menar att isomorfism kan handla
om såväl successiv anpassning som radikala skiften.

Volvo Personvagnar har under många år varit känt för att ligga långt
fram i utvecklingen av arbetsorganisationen och produktion (se t ex Fors-
lin, 1990; Engström & Medbo, 1995 och Sandberg, 1995). Företaget har
många gånger varit det goda exemplet. AB Volvo skulle därmed kunna
uppleva en press från såväl samhället, näringslivet och det politiska Sverige
av att fortsätta i den goda andan av utveckling. VAC i sin tur har också en-
ligt egen bedömning utfört ett antal lyckade omorganisationer under 1980
och första hälften av 1990-talet, t ex vann de som nämnts Utmärkelsen
Svensk Kvalitet 1996. Kände ledningen på VAC en press att fortsätta ut-
veckla sin organisation för att legitimera sig hos såväl Volvo koncernen
som det politiska Sverige? Eller vill företaget, eftersom de är en unik del av
AB Volvo, legitimera sin existens genom att vara med ? I båda dessa fall kan
viljan att vara med i koncernprojektet varit större än att viljan att faktiskt
förändra organisationen, vilket i sådana fall kan ha varit orsask till den låga
prioritet som MBO-projektet har haft. De flesta personerna i projektgrup-
pen sade att det inte haft någon betydelse att MBO varit en del av ett kon-
cernprojekt, utom en person som menade att det gett projektet status.
MBOs styrgrupp och projektgrupp skulle ha kunnat legitimera projektet
gentemot ledningen genom att påpeka att projektet var del av ett större
koncernprojekt och därmed ökat prioriteten. 

Med MBO-projektets bild av provområdets organisationsutveckling (se
figur 6.2, sida 79) ses MBO-projektet som en naturlig följd av ett långsiktigt
förändringsarbete, dvs snarare mer av samma sak än ett radikalt brott. Det
är dock stora skillnader mellan VACs tidigare organisationsvisioner och
den som MBO-projektet arbetade för. Om MBO-projektet hade lyckats
hade det inneburit en industriell revolution där arbetarna och tjänstemän-
nen inte längre var åtskilda utan arbetade ihop som medarbetare i en med-
arbetarorganisation utan dagens yrkesmässiga gränser.

8.2 MBO-projektet
MBO-projektet skulle utveckla nya arbetssätt och möjligheter med en ny
arbetsorganisation. Det var alltså inte ett projekt som skulle införa en re-
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dan färdig modell. Detta innebar att projektgruppen fick testa sig fram,
hade möjlighet att ta in idéer från sina medarbetare samt finna lösningar
som stämde överens med provområdets behov. Det var tänkt att vara ett
lärande projekt. 

Som nämnts infördes skiftledare och VU-ledare av MBO-projektet för
att tillgodose personalens önskemål, såsom utökat ledarskap. Dessutom
arbetade några få metallanslutna 100% med tjänstemannauppgifter. För-
utom dessa åtgärder är några, vad författaren valt att kalla för »symbol-
handlingar«, vidtagna. Dessa handlingar kan verka vara av mindre betydel-
se, men ger uttryck för en vertikalt integrerad organisation och medarbe-
tarskap. Om åtgärderna genomförts med syfte att visa ett ställningstagande
i förändringsarbetet är de symbolhandlingar från första stund. Om de där-
emot genomförts för att tillmötesgå de anställda kan de först senare ses
som symbolhandlingar. I provområdet nämndes endast en handling med
syfte att ta ställning för en medarbetarorganisation: produktverkstadsche-
fen i en av produktverkstäderna begränsade tjänstemännens gemensamma
kaffepauser med syfte att behandla alla anställda lika. I koncerngruppspro-
tokollet från 980615 nämns dock ytterligare två beslut: »ökad tillgång till
intranet« och »ökad PC-täthet« som »[…] i syfte att utjämna skillnaderna
mellan arbetare och tjänstemän.« – alltså handlingar med det primära syf-
tet att vara symbolhandlingar. Om det enda syftet var att utjämna skillna-
derna är detta en stor ekonomisk satsning som är genomförd!

Andra åtgärder, som enligt de intervjuade är resultat av MBO-projektet
och vilka författaren betraktar som symbolhandlingar: 

– Gratis kaffe till all personal
– All personal står med i telefonkatalogen, inte bara tjänstemännen som

tidigare
– Alla har memoadresser, inte bara tjänstemännen som tidigare

Alla dessa åtgärder uttrycker lika-behandling av de anställda, dvs en
grundtanke i MBO-projektet, men innebär förbättringar endast för arbe-
tarna. För tjänstemännen uttrycker de i flera fall försämring.

»Gratis kaffe till alla« infördes efter påtryckningar från verkstadsarbetar-
na och kom starkt att förknippas med MBO-projektet. Flera av de intervju-
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ade, från såväl provområdet som personer i styrgruppen sade lite nedsät-
tande att »Gratis kaffe, annars ingenting.« var resultatet av MBO-projektet.
Uttalandet kan tolkas på flera sätt, t ex 1) Att man inte såg handlingens be-
tydelse i förändringsarbetet och därmed inte såg det som en symbolhand-
ling. 2) Att man uppskattade symbolhandlingen, men inte vågade uttrycka
det och istället ironiserade över den. 3) Att man var ointresserad av MBO-
projektet, speciellt om man inte såg betydelsen av projektet. 4) Att man
hade bristande tilltro till MBO-projektet och dess kapacitet att genomföra
en förändring. 5) Att man inte trodde på idén som MBO-projektet repre-
senterade.

Symbolhandlingarna inom MBO-projektet är kanske de viktigaste och
de som visar på ett nytt tankesätt, men då de intervjuade inte verkar se det
så, är det inte självklart att de haft betydelse för medarbetarorganisationen.
»Gratis kaffe till alla« är en liten sak, men har ett stort symbolvärde, skiftle-
darna som är en stor förändring har däremot ett litet symbolvärde! De ska-
pade inte den effekt man önskat, arbetarna förväntade sig fortfarande att
chefen var den som brydde sig om att fråga »hur arbetet går« och »hur man
mår«. En fundering hos de intervjuade i samband med diskussioner om
skiftledarbefattningen var chef kontra ledare. Varför har chefen så stor
makt till skillnad från skiftledarna? Någon frågade sig: » chef – vad är det,
hur påverkar det människor?«. Chefen är dock inget fenomen, det är en na-
turlig följd av den hierarkiska organisation, som vi är uppfostrade att arbeta
i. Hierarki och byråkrati – den som står över en själv i hierarkin har mer
makt och därmed större inflytande. Problematiken är besläktad med per-
sonalpolitisk segregation, där de kollektivanställda är en anonym grupp
som i princip är utbytbar medan tjänstemännen har en personlig befattning
(Forslin 1990). Därmed följer en »unik identitet« för tjänstemännen, som
förstärks av ett personligt bidrag till organisationens framgång. Därmed får
de också en särskild stigmatisering så som förmånen tjänstebil eller indivi-
duell klädsel. Arbetaren är däremot kvalitativt särbehandlad tjänsteman-
nen och blir därmed också kränkt. På VAC fick t ex arbetarna och tjänste-
männen tidigare inte äta i samma matsal och de hade tom olikfärgade mat-
kuponger. Med denna bakgrund blir det lättare att förstå symbolhandling-
en »gratis kaffe till alla«, som särskilt laddad. 
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En av produktverkstadscheferna sade sig vilja ha skiftchefer istället för
ledare, då chefen har mer att säga till om och för att undvika att skiftledaren
blir en budbärare mellan arbetarna och chefen. Att tillsätta skiftchefer skul-
le emellertid innebära ytterligare ett chefssteg och bygga på byråkratin
istället för att skapa förutsättningar för vertikal integration. Andra menade
att skiftledarna skall underlätta PV-chefens arbete, så att denne skulle få
mer tid till att »vara chef«. Att vara chef innebär enligt några av de anställ-
da att man sätter de anställdas löner, ger bonus, håller kompetensutveck-
lingssamtal och »att ens ord är lag«. Efter att skiftledarna arbetat ett år för-
väntade sig medarbetarna fortfarande att chefen skulle »vara synlig« och
den som gav uppmuntran, att chefen var den som diskuterade målsätt-
ningar och beslut med personalen samt lyssnade om man hade något vik-
tigt att säga. Efter ett års tid hade PV-chefen emellertid fortfarande inte i
någon större utsträckning fått mer tid över till personalfrågor. Det är fortfa-
rande vertikal arbetsdelning och inte medarbetarskap i de mentala ramar-
na. Detta leder till brister i hanteringen av personalfrågor och reducerad
effektivitet. Man måste ändra sitt sätt att tänka och agera för att finna en ny
organisatorisk struktur med ökad effektivitet och större möjligheter till
personlig utveckling. 

Det kan verka som att tillsättningen av skiftledare var dömd att miss-
lyckas och att det enda bidraget skulle vara en utökning av de hierarkiska
nivåerna. Utfallet beror dock till stor del på syftet med skiftledarna och hur
väl alla berörda var informerade. Om syftet med skiftledarna är att ta de
skall ta över delar av gruppens arbete och således ansvar leder det till ökad
vertikal arbetsdelning. Är syftet istället att föra ner ansvar uppifrån som le-
darskap- och personalfrågor hade förutsättningarna för vertikal integration
istället ökat! I fallet med MBO-projektet verkar syftet med skiftledarna vara
oklart då det t ex visat sig att skiftledarna och PV-cheferna hade olika för-
väntningar på befattningen. 

Ett annat hinder för utveckling mot en medarbetarorganisation var
medarbetarnas upplevelse av kunden GEs (Generel Electric) krav på att
vid behov få tala med den formelle chefen. Det utgör inte bara ett hinder för
fortsatt organisationsutveckling, utan också ett hinder för att arbeta effek-
tivt enligt de intervjuade. Det ansågs vara resursslöseri när personer med
ansvar och befogenheter, men utan chefsbefattning, inte gavs möjligheten
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att agera självständigt. Produktverkstadschefen gjorde ett belysande utta-
lande, då denne sade att »det är viktigt att vi förstår våra kunders kultur«.
Det verkar dock inte som att MBO-projektgruppen varit medveten om
detta, då det inte förts några diskussioner om problematiken. Därmed kan
det ha varit svårare att genomföra MBO-projektet, visserligen i enlighet
med koncernens intresse, men som inte nödvändigtvis underlättat den
dagliga verksamheten med dess kundrelaterade krav. Trots motsägelsefull-
heten om GEs krav och medarbetarorganisationen ställde de intervjuade
inom provområdet upp på förändringen!

Vad som inte framkom i intervjuerna var att MBO-projektet skapat ny
kunskap för projektmedlemmarna som individer. Projektarbetet har t ex
givit större insikt i VACs organisation, värderingar och avtal. Genom dis-
kussioner om en medarbetarorganisation har även projektgruppen arbetat
fram idéer om tänkbara organisationslösningar och arbetssätt. Då detta
inte nämndes i intervjuerna, har man förmodligen inte heller diskuterat hur
den nya kunskapen skall tas tillvara. Ett sätt hade varit att dokumentera
den i den projektrapport som styrgruppen efterfrågade. Vid de sista inter-
vjuerna genomförda 2000 var den efterfrågade rapporten emellertid inte
skriven. Inte heller har projektgruppen gjort någon uppföljning av de åt-
gärder man genomfört, vilket skiftledarna och VU-ledarna beklagade sig
över. Den enda utvärdering som är gjord är de intervjuer och enkätunder-
sökningar utförda av författaren i samråd med projektgruppen. Projektdi-
rektivet menar att företaget skall dra lärdomar av MBO-projektet, men då
ingen gemensam dokumentation av projektet har skapats är förutsättning-
arna för organisatoriskt lärande dåliga. 

Tidigare jämfördes Heckschers »uppsnyggade byråkratier«, alltså de
organisationer som inte har övergivit de byråkratiska principerna utan
endast ändrat om i de befintliga strukturerna, med idéerna om VACs
medarbetarorganisation. Med tanke på MBO-projektets utfall skulle
även företagets försök att skapa en medarbetarorganisation kunna liknas
vid Heckschers »uppsnyggade byråkratier«. MBO-projektet tillsatte t ex
skiftledare, men ändrade inte organisationens sätt att tänka vilket innebar
att man fortfarande agerade inom de byråkratiska ramarna. Den »upp-
snyggade byråkratin« ses också av Heckscher som ett fall av »de-bureau-
cratisation« eller på svenska, »avbyråkratisering«. 
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8.2.1 Från byråkrati till icke-byråkrati 

Det försök till förändring som VAC bedrivit genom MBO-projektet kan
således liknas vid Heckschers fall av »avbyråkratisering«. Att gå från en
byråkratisk organisation till en icke byråkratisk organisation är i sig en
problematisk förändring då en byråkrati lätt hamnar i en »ond cirkel«. Fel
som uppstår i en byråkratisk organisation snarare förstärker byråkratin än
omvärderar den. Oförmåga till att lära av missagen i en byråkratisk orga-
nisation kan relateras till tre lärandetyper, se Pawlowsky hos Forslin och
Fredholm, 1995. De fördelar sig på olika organisationsnivåer och präglar
nivåerna i olika grad, enligt figur 8.3. 
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Enligt Forslin och Fredholm (ibid) finns förutsättningarna för helhet och
överblick på den strategiska nivån, varför också prioriteringar och kurs-
ändringar görs därifrån genom att avläsa omvärlden. På den taktiska ni-
vån jämförs den operativa nivåns prestationer mot planer, budgetar etc.
Om utfallet ligger utanför normen ges direktiv för ändrat beteende – dvs
avvikelsekorrigering. Då typ 1-lärandet är placerat på den taktiska nivån
finns inga möjligheter till lärande på den operativa nivån. På den operati-
va nivån förväntas inget lärande när man väl lärt sig sin uppgift vilket le-
der till s k inlärd hjälplöshet. Ytterligare en typ av lärande, typ 3-lärande
bygger på problemlösning. Forslin och Fredholm menar att det knappast

Figur 8.3. Lärandetyper i byråkratiska industriella organisationer. (Efter Forslin &

Fredholm, ibid.: sida 15)
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finns någon plats för den typen av lärande i de existerande organisations-
formerna.

I en byråkratisk organisation där det inte sker typ 3-lärande genererar fe-
len bara mer kontroll och fler regler – dvs typ 1-lärande, organisationen lär
inte av sina misstag. »[…] a bureaucratic organization is an organization
that cannot correct its behaviour by learning from its errors.« (Crozier,
ibid: sida 187) Detta kallar Crozier för »the vicious circle«. »Den onda cir-
keln« har enligt Crozier fyra grundförutsättningar, som i sig utgör enskilda
onda cirklar. Crozier diskuterar visserligen bara byråkratin som helhet och
inte specifikt vertikal arbetsdelning, men som nämnts är den en del av by-
råkratin.

1)Utvecklingen av opersonifierade regler: standardisering av jobben innebär
att man förutsätter att det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete oav-
sett vem som utför det. Detta innebär att beslutsprocessen om vem
som skall få utföra ett jobb icke utgår från individen utan från fastställ-
da regler. 

2) Centralisering av beslutsfattande: I en byråkratisk organisation är mak-
ten för beslutsfattande placerad på den »politiskt« korrekta platsen , ett
starkt komplement till förutsättning 1). Om man strikt vill hålla sig till
att vara opersonlig är det viktigt att de beslut som inte elimineras av
systemets regler, fattas av personer på en hierarkisk nivå som är skyd-
dad från krav av dem som berörs av besluten.

3) Isolering av en grupp människor och samtidigt starkt grupptryck på den
enskilda individen: Starka gränsdragningar mellan olika hierarkiska ni-
våer, vilka hindrar människor från de olika nivåerna att samtala och
samarbeta med varandra. När grupper av människor är helt isolerade
från andra grupper blir det interna grupptrycket starkare på individen,
än om det funnits andra grupper som också påverkade. Detta kan t ex
leda till att gruppen tvingar fram en viss arbetstakt för hela gruppen,
som kan vara lägre än vad man egentligen är kapabel till, t ex för att lura
sina chefer om sin möjliga effektivitet. Ett problem som även Taylor
brottades med på sin tid! Chansen till utveckling är generellt lägre i en
byråkratisk organisation, då den anställde är beroende av sin grupps
framgångar och sin status i gruppen, medan i en icke byråkratisk orga-
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nisation beror chanserna på den anställdes möjlighet att få samarbeta i
andra grupper och att hon/han har förmågan att förstå högre mål. 

4) Utvecklingen av parallella maktrelationer runt områden av osäkerhet: 
Eftersom det inte går att undvika alla källor av osäkerhet trots centrali-
sering och regler utvecklas något som Crozier kallar för parallella mak-
trelationer. Dessa maktrelationer utgörs ofta av expertfunktioner, t ex
staber, som oberoende av sina hierarkiska positioner ofta får en stor
makt i byråkratiska organisationer. Paradoxalt nog växer den parallel-
la makten i direkt proportion till sin sällsynthet. Makten leder i sin tur
till privilegier och den »enda« lösningen till att reducera personliga pri-
vilegier är att återigen opersonliggöra och centralisera organisationen.

De fyra grundförutsättningarna för den »onda cirkeln« speglar typ 1-lä-
randet. I och med de standardiserade reglerna förekommer inga feed-
back-loopar, vilka är en förutsättning för ett verksamhetsintegrerat läran-
de, dvs typ 3-lärande. Byråkratin begränsas av sina egna begränsningar och
därmed stärks byråkratin i en ond cirkel som nämnts. Ökningen av byrå-
kratiska regler reducerar spänningar som skapas av för nära styrning, men
samtidigt ger den ökade frustrationen och de dåliga prestationerna i den
byråkratiska organisationen ett krav på nära styrning- återigen, en cirkel. 

Är det då möjligt att ta sig ur den onda cirkeln och skapa en icke byrå-
kratisk organisation? Enligt Crozier är makt och ledning det stora proble-
met. Det underliggande mönstret i den onda cirkeln är standardisering och
bristen av mänskliga relationer som leder till bristande kommunikation
med omgivningen och andra grupper. För att komma undan de problem
som detta leder till söker enskilda individer och enskilda grupper mer makt
i organisationen, istället för att söka nya organisationsformer. Detta leder,
som nämnts, till ökad grad av opersonlighet och centralisering. Enligt Cro-
zier går det dock att frångå byråkratin, men det måste ske genom top-
down incitament och ej genom successiva mindre förändringar och förän-
dringen måste omfatta hela organisationen. Succesiva förändringar så som
att ta bort enskilda privilegier tenderar som nämnts, att leda till ökad cen-
tralisering. Kriser och tryck utifrån kan påverka en byråkrati, dels genom
att öka kontrollen och centraliseringen, men kan också ha motsatt effekt.
Om krisen leder till att nya temporära konstellationer av människor bildas
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och att personligt makthavande sätts före regler kan det leda till förän-
dringar från byråkrati till något annat, menar Crozier. 

Byråkratier karaktäriseras av typ 1-lärande och blir därmed fast i onda cir-
klar. För att bryta byråkratins onda cirklar krävs enligt Crozier en förändring
som omfattar hela organisationen. En sådan förändring jämförs här med
Watzlawick, Weakland och Fishs (1978) förändring av andra ordningen
och kräver minst ett typ 2-lärande. I följande del behandlas Watzlawick et
als. begreppspar förändring av första respektive andra ordningen i syfte att nå
djupare insikt om MBO-projektets försök till organisationsförändring. 

8.2.2 Förändring av första respektive andra ordningen

Watzlawick, Weakland och Fish gör en distinktion mellan förändring av
första respektive andra ordningen. Det har sitt ursprung i matematik och
gruppteori, där förändringar kan ske inom ett system, men ändå inte för-
ändra det eller göra ett »skutt« och skapa en metaförändring, dvs en för-
ändring till en högre logisk hierarkisk nivå. En förändring av första ord-
ningen äger rum i ett system, t ex en organisation, men systemet självt blir
oförändrat. T ex kan man flytta om i produktionen eller tillsätta skiftleda-
re, men hur systemet tänker, identifierar eller löser problem är oförändrat.
En förändring av andra ordningen betyder att hela systemet ändras, där-
för ändras också dess sätt att tänka och agera. Istället för att göra nya
strukturer av gamla skapas nya och således hittas både nya problem och
nya sätt att lösa dem. Förhållanden som har varit problem flera år kanske
inte längre ens är problem. Ofta är det lösningen i sig som utgör problemet,
dvs vi letar på fel ställe. Ett klassiskt skämt är historien om den berusade
som letar efter sina borttappade nycklar under gatubelysningen, för att det
är ljust där, istället för på platsen där denne tappade dem. Att vi »letar på
fel ställe« beror oftast på att vi är fast i mentala ramar, som gör det svårt att
se hur det skulle kunna vara på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. 

Istället för att ifrågasätta förändringar måste människorna i organisatio-
nen (i detta fall) börja ifrågasätta sitt beteende och mentala ramverk. Ah-
renfelt (1995) en nutida författare som bygger sina resonemang utifrån
Watzlawick et al. uttrycker sig kraftfullt och menar att för att lyckas med en
förändring av andra ordningen krävs att människorna i en organisation an-
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stränger sig och visar mer mod, för det är inte alltid lätt att ifrågasätta sig
själv och sina fundamentala sanningar. I denna studie har det visat sig att
personal på de högre nivåerna i företaget ofta anser att endast arbetarna be-
rörs av MBO-projektet, inte de själva, men en förändring av andra ord-
ningen berör alla i ett system! 

Lösningar på första ordningens förändring bygger oftast på sunt förnuft
och mer av samma slag, medan lösningar av andra ordningen av annat slag.
De är »[…] till sitt väsen […] överraskande och paradoxala.« och verkar
vara »mot allt sunt förnuft«. Lösningen på en andra ordningens förändring
hittar man, som exemplet ovan visar, utanför de mentala ramar vari man ti-
digare försökt hitta lösningarna. Problemen som ska lösas ska också lösas
här och nu och frågan varför? ska bytas ut mot vad?, enligt Watzlawick et
al. Vad-frågan är viktig då den förändrar verkningarna och inte de förmen-
ta orsakerna till situationen. En förändring av andra ordningen brukar ock-
så komma som en överraskning för de i systemet, men endast då den be-
traktas utifrån en förändring av första ordningen eftersom den då skall vara
av sunt förnuft och inte mot allt förnuft. Då en förändring av andra ordning-
en endast kan ske genom tillförsel av något utifrån, blir förändringen i alla
fall tillsynes gåtfull och nyckfull, dock är det den enda typ av lösning som
fungerar (Watzlawick et al., ibid.).

Crozier (ibid.) menar att organisationer som vill frångå byråkrati, dvs en
förändring av andra ordningen behöver bli utsatt för hårt tryck från om-
världen. Det kan vara tryck som ny teknologi eller skärpt konkurrenssitua-
tion. Ahrenfelt (ibid.) talar om »lidandets tryck«, när förändringstrycket
kommer utifrån ger det systemet en känsla av kaos och hjälplöshet. Detta
tryck sätter krav på individen eller systemet och startar en process byggd
på rädsla och känslor att man måste anpassa sig för att överleva. Om MBO-
projektet är tänkt att vara en förändring av andra ordningen är uppgiften
nästan hopplös då man inte haft någon form av starkt tryck utifrån. 

I en allmän föreställning om projektgruppens sätt att tänka har de flesta
varit fast i ett tankemönster. En projektmedlem har dock försökt att gå
utanför de mentala ramarna, vilket blev tydligt under ett projektgruppsmö-
te, som handlade om projektformen och om hur omorganisationen från af-
färsenheter till traditionella avdelningar påverkade MBO-projektet. Spelar
det någon roll om den nuvarande organisationen är centraliserad eller de-
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centraliserad om en medarbetarorganisation ska realiseras? Projektmed-
lemmen menade att det viktiga är att vara visionär, att inte prata centralise-
rat eller decentraliserat utan att hitta på något nytt och helt. Eller med an-
dra ord, inte vara fast i de etablerade ramarna. En annan projektmedlem får
illustrera att vara fast i ett tankemönster:

Det är ju byråkrati, det kan vi inte ändra på så har det alltid varit, det
är så i flygbranschen. Besluten kommer från USA.

(Projektmedlem)

En annan projektmedlem svarade och sade:

Sätts kraven i USA eller sätts de i våra huvuden?
(Projektmedlem)

Citaten ovan visar att människans mentala ramar är relaterade till förän-
dringar av andra ordningen. Om dialogen ovan hade uppmärksammats
och hade den kanske kunnat förändra MBO-projektets utfall eller i alla fall
ändrat på projektgruppens arbetssätt. 

Trots entusiasm och höga ambitioner hos projektmedlemmarna har
MBO-projektet varit kantat av svårigheter och projektet avslutades till sist
utan att ha nått sitt mål om en medarbetarorganisation. Då man inte nådde
den önskade medarbetarorganisationen kan inga slutsatser heller dras om
vad en tillämpning av vertikal arbetsintegration innebär för de anställda
och för företaget. Däremot kan studien peka på vilka svårigheter och stöd
som finns för en vertikal arbetsorganisationsform samt ge råd till liknande
förändringsprojekt. I denna studie är en av slutsatserna att vertikal integra-
tion upplevs som en (i alla fall sägs vara en) vinna-vinna lösning av alla,
men alla yrkesgrupper är dock inte lika övertygade. Alla ser »metallarna«
som klara vinnare då de anses få större möjligheter att utvecklas i sina arbe-
ten, emedan SIF-anslutna upplever sig hotade av förändringen, men de är
ändock positivt inställda. Att alla skall behandlas lika ses som en självklar-
het och vertikal integration har sitt fulla stöd däri. Då ingen säger nej till
förändringen bör man därför tala om att det är hinder snarare än motstånd
som utgör flera av svårigheterna med förändringen.
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8.2.3 Svårigheter av första respektive andra ordningen

Utifrån studien av MBOs försök att frångå en byråkratisk organisation har
fyra typer av svårigheter identifierats: hinder av första ordningen och hinder
av andra ordningen (Palm, 2000) samt motstånd av första ordningen och
motstånd av andra ordningen. Hinder av första ordningen är praktiska,
som t ex avsaknad av ekonomiska eller personella resurser. Hinder av an-
dra ordningen är i första hand omedvetna och utgörs av etablerade före-
ställningar i ett socialt system och mentala blockeringar inom människan.
McGregor skrev redan 1960 att viss karaktäristik i det organisatoriska li-
vet är så »fullständigt etablerat« att man inte kan föreställa sig att det kan
vara på ett annorlunda sätt. Motstånd av första ordningen är medvetna
och tar sig uttryck i uttalade protester. Motstånd av andra ordningen kan
vara omedvetna och medvetna och tar sig uttryck i hinder av första ord-
ningen som t ex att ledningen är mot en förändring och tilldelar därmed
inte tillräckliga resurser. Begreppsparet står i relation till Watzlawick, We-
akland och Fishs distinktion mellan första och andra ordningens förän-
dring, enligt tabell 8.3.

Tabell 8.3 Relationen mellan förändringar och svårigheter av första respektive andra

ordningen
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Svårigheter  Svårigheter 1:a ordningen Svårigheter 2:a ordningen
Hinder  Motstånd Hinder Motstånd 

Förändringar

Förändring 1:a Tex Ingen Tex De som Tex Dolt

ordningen förankring i berörs av motstånd

ledningen förändringen mot förändring.

säger nej till

förändringen.

Förändring 2:a Tex Ingen Tex De som Tex Identitet Tex Dolt

ordningen förankring i berörs av – gapet mellan motstånd mot 

ledningen förändringen självbild och förändring,

säger nej till verklighet t ex om TA

förändringen. är för stort inte vill bli

av med sina

privilegier.
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Vid förändringar av första ordningen förkommer inga hinder av andra ord-
ningen. Om det finns motstånd av andra ordningen finns det även hinder
av första ordningen. Om hinder och motstånd av första ordningen inte
finns vid en förändring av första ordningen finns alla möjligheter att förän-
dringen lyckas. Om hinder av första ordningen inte finns vid en förändring
av andra ordningen finns förutsättningar för att hinder av andra ordningen
och motstånd av första ordningen skall kunna bearbetas. 

Exempel på hinder av första ordningen i MBO-projektet:
– Ofta pågår det alldeles för många förändringsprojekt samtidigt, vilket

leder till dubbelarbete, svårigheter att ha en överblick av pågående ar-
beten samt att motstridiga signaler ges till de anställda. I och med det-
ta förlorar de anställda förståelse för och tillit till förändringar.

– Personer som jobbar i projekt är ofta desamma och förlorar därmed
gradvis kontakten med verkligheten i produktionen. Detta kan också
leda till att kompetensen stannar kvar i projekten istället för att delas av
verksamheten och företaget som helhet.

– En konsekvens av att många förändringsprojekt visat få konkreta för-
bättringar speciellt för arbetarna på verkstadsgolvet, leder till att
många tappar förtroendet för förändringar och att deras eget engage-
mang i förändringsprocesser minskar.

– De berörda får ej vara delaktiga. Först när projekten har uppnått färdi-
ga lösningsförslag förs dessa ut till de berörda. Det är en svår process
då t ex produktverkstadschefer har svårt att ändra sina arbetssätt eller
förmedla uppgifter, vars framställning hon eller han inte varit delaktiga
i. Som chef eller ledare vill du inte ta emot order om hur saker bör gö-
ras, då du anser att du själv har bästa kunskapen över den speciella
uppgiften. Det är också än svårare att ta emot lösningar och »order«
från någon som är på samma eller lägre hierarkisk nivå som man själv. 

– Det är svårare att frigöra resurser för projekt som inte har distinkta och
mätbara mål dvs en förändring av andra ordningen än t ex kvalitets-
och produktivitets projekt som är exempel på första ordningens förän-
dringar. 

– Det ges ej möjlighet att stänga en produktverkstad eller ett produk-
tionsflöde för att fokusera resurserna på organisatorisk förändring. I
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första hand måste den pågående produktionen, dess operativa pro-
blem samt kundens krav och reaktioner prioriteras. Om ett partner-
skap utvecklas mellan företaget och kunden som underlättar svåra för-
ändringsarbeten och är till gagn för båda skulle det kunna vara möjligt
att få kunden att förstå betydelsen av förändringar. Därmed skulle kun-
den temporärt acceptera sämre service för att i längden övervinna pro-
blem och förluster. Men svårigheten i att utveckla ett partnerskap är att
det är en lång kedja av partner som påverkas. Vid ombyggnader i verk-
städer använder man sig av s k ändringstillfällen, vilket innebär att sto-
ra buffertar byggs upp för att sedan kunna avbryta produktionen för en
kortare tid. 

– MBO-projektet var dåligt förankrat i såväl ledningen som övriga VAC.
Inte heller användes Volvo Filosofi som ett stöd eller verktyg i projekt-
arbetet, trots att det i denna explicit framgår att med hjälp av Volvo Fi-
losofi ska medarbetarna och ledarna nå målen att vara konkurrenskraf-
tiga, världsledande samt uthålligt lönsamma, dvs även VACs mål. Pro-
jektgruppen hade som strategi att utgå från ett »blankt papper« och
skapa någonting helt nytt utifrån målet att göra det bästa möjliga för
medarbetaren och företaget genom vad de såg som en medarbetaror-
ganisation. Detta har visat sig vara svårt, då målet med projektet upp-
fattats olika av olika aktörer både inom och utanför projektgruppen.
Hade Volvo Filosofi kunnat utgöra en grund att stå på, dels för utarbe-
tande av mål och handlingsplaner, men också som ett informations-
verktyg till övriga anställda inom provområdet ? Då Volvo Filosofi
verkar representera mer av samma sak – dvs en förändring av första
ordningen är dess betydelse för projektets genomförande tveksamt då
den representerar en andra ordningens förändring. I Volvo Filosofi ut-
trycks också explicit att belöningsformer skall användas som en styr-
mekanism, vilket talar för Teori X snarare än Teori Y. Volvo Filosofi
skulle dock kunnat vara ett verktyg för projektgruppen att förankra
projektet och skapa legitimitet i verksamheten, då man hade kunnat
påvisa likheter mellan Volvo Filosofi och MBO-projektet. Med en så-
dan förankring skulle projektet kanske kunnat få högre prioritet och
därmed mer resurser.
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– Om incitamenten till förändringen är otydliga eller inte motiverar till
förändring kan de vara ett hinder. 

Om företagets ledning verkligen önskade denna förändring, bör en del av
dessa hinder av första ordningen inte ha varit aktuella. Om t ex ekonomis-
ka och personella resurser funnits skulle förutsättningarna för en förän-
dring av andra ordningen ökat. 

Exempel på hinder av andra ordningen i MBO-projektet:
– Oberoende av om de som arbetar med en förändring är mer kompe-

tenta inom det aktuella området än ledningen måste förändringen vara
förankrad där. Makten finns högre upp i organisationen och makten
styr, därför måste en förändring som denna förankras där för att få re-
surser och legitimitet. Är detta typiskt för byråkratiska organisationer?
Ja, troligen!

– Vid organisationsförändringar kan företagsledningens legitimitet vara
en resurs, men samtidigt kan en lednings icke legitimitet vara ett stort
hinder för förändring. (Karlsson, 1991). I MBO-projektet hade kon-
cerngruppen som uppdragsgivare (som här kan ses som en del av led-
ningen) ej tillräcklig legitimitet för att skapa resurser. 

– En byråkratisk organisation har sitt speciella karriärsystem, genom de
hierarkiska nivåerna, vilket är en motivationsfaktor för många. Det kan
vara ett problem, om man inte kan skapa en alternativ karriärväg vid en
organisatorisk förändring. Redan Thorsrud och Emery skrev 1969 att
det är viktigt för den anställda att arbetet kan förenas med en önskvärd
framtid, då menar de inte enbart förhoppningen om att göra karriär
utan att kunna utvecklas på annat sätt. 

– »Om byggnaden […] signalerar att ’detta är en byråkratisk, regelstyrd,
hierarkiskt ordnad organisation’ är det i så fall ett hinder för att den nya
organisationen ska få riktigt genomslag? Troligtvis ja!« (Söderberg,
1992: sida 14). I detta fall gör den också det, chefen sitter högre upp i
byggnaden och kontoret är större och »finare«, än övrigas kontor. Med
andra ord upprätthåller byggnaden en byråkratisk struktur och det blir
därmed svårt att tänka i andra banor.   

– Den byråkratiska organisationen kan ses som en linjär organisation i
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ett strategiperspektiv (Karlsson, 1991). Det innebär att strategin för
förändring är en väl integrerad och sekventiell planeringsprocedur,
vars mål och strategier är formulerade för företaget som helhet och se-
dan bryts ned i mer specifika frågor för allt lägre hierarkiska nivåer. Det
innebär också att ledningen ges allt ansvar för förändringsplanerna
samtidigt som de därmed förväntas ha stor möjlighet att påverka. Om
man vill gå ifrån den byråkratiska organisationsformen, men gör det på
byråkratisk, dvs linjär väg, utgör det ett hinder av andra ordningen.  

– Det saknas tid för reflektion och acceptansen för att begå fel är låg. Tex
Forslin och Fredholm (1995) talar om vikten av att lära av erfarenhet
och om tiden för reflektion är liten leder det till att man gör om samma
sak om än möjligen bättre, dvs typ 1-lärande, istället för att lära sig ny
kunskap och ändra mentala strukturer.  

– Många av idéerna i detta försök att uppnå en medarbetarorganisation
är byggda på önskelistor. Dessa önskningar är ofta svåra att uppnå om
inte förutsättningarna ändras först. Om man t ex frågar vad bra ledar-
skap är, får man en lång lista av adjektiv, som ingen har kapacitet eller
möjlighet att uppfylla. Man kan inte ändra sig själv alltför mycket, istäl-
let måste vi ändra vårt sätt att se på ledarskap, t ex ifrågasätta vårt tan-
kesätt om att en chef istället för delat chefsskap utgör den ultimata le-
darmodellen. 

– Identiteten – dvs om gapet mellan självbilden och verkligheten är för
stor kan det leda till stagnation. 

– Finns det ett dolt hinder mot medarbetarorganisation? Ja, om den by-
råkratiska idéen fortfarande ses som det enda sättet att arbeta och or-
ganisera arbetet på.

– Många på VAC ansåg att deras starka företagskultur var ett hinder för
organisationsförändringar. Om man lyckas ändra företagskulturen har
man förmodligen lyckats med en förändring av andra ordningen, se
även figur 6.5 sida 92. 

– Lindgren (1999) skriver om »fundamentala ramar« som existerar mel-
lan män och kvinnor. Interaktioner mellan män och kvinnor reprodu-
cerar ordningen mellan dem. Deras agerande är fångat i »fundamenta-
la ramar«, som i sin tur är fångade i en materiell och fysisk värld, vilket
gör det svårare att uppnå förändringar av andra ordningen även om vi
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försöker. Samma teori kan appliceras på gränsdragningarna mellan
tjänstemän och arbetare. Även om organisationer tenderar att bli mer
icke-byråkratiska och existerande positioner störs uppstår fortfarande
interaktioner mellan människor, dvs tjänstemän och arbetare inom
våra fundamentala ramar. Om det vore möjligt att finna en neutral
plats där de fundamentala ramarna inte finns skulle en förändring av
andra ordningen förmodligen underlättas.

Hinder av andra ordningen visar på svårigheterna med en förändring av
samma ordning. Hindren utgör i många fall lösningen, dvs är själva föränd-
ringen. De är djupgående och handlar om individers tankemönster och
agerande samt etablerade föreställningar i ett socialt system. 

I MBO-projektet har författaren inte funnit några exempel på motstånd
av första ordningen.

Exempel på motstånd av andra ordningen i MBO-projektet:
– Finns det ett motstånd mot medarbetarorganisation? Ja, om den byrå-

kratiska idéen fortfarande ses som det bästa sättet att arbeta och orga-
nisera arbetet på. 

– Tjänstemän vill inte förlora sina privilegier.
– Produktionsnära tjänstemän är rädda för att förlora sina arbetsuppgifter.
– De centrala fackförbunden vill inte bli av med sin kärnkompetens eller

möjligtvis sitt existensberättigande, vilket skulle hända om fler och fler
företag skapar sina egna lokala avtal.

Motstånd av första ordningen tar sig uttryck i explicita protester medan
motstånd av andra ordningen tar sig uttryck i hinder av första ordningen –
dvs förändringar hindras i det dolda genom t ex minskade resurser.

En förändring av andra ordningen är oberoende en lyckad förändring av
första ordningen. Däremot blir en förändring av andra ordningen påver-
kad av såväl hinder av första respektive andra ordningen. De verkliga hin-
dren för vertikal integrering är därmed av karaktären motstånd av andra
ordningen och hinder av andra ordningen, men bara så länge som proble-
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men försöker lösas genom kunskap om historien. Genom att lyfta blicken
bortom de givna ramarna och istället fokusera på vad man vill uppnå är
möjligheterna att lyckas större. Givetvis står företag under ständigt hård
press att leverera i tid och med kvalitet, men utveckling är ändock nöd-
vändig. Då är vad-frågan relevant, eftersom lösningar på andra gradens
förändringar endast ses som ologiska om man ställer varför-frågan. 

Att tänka postmodernt är i första hand att tänka rörligt, att tänka
utanför etablerade doktriner och ideologier och att förmå sig själv
att tänka utanför de redan etablerade strukturerna. Att bryta mot de
givna tankebanorna och att föra in nya begrepp i organisationsteo-
rin kommer av nödvändighet av vissa att uppfattas som en brist på
respekt för traditionen, men, för att använda George Bernard
Shaws resonemang, så är det bara personer som inte anpassar sig till
den rådande ordningen utan som anpassar världen efter vad man
vill uppnå som förmår förändra världen.

(Styhre, 2002: sida 192)  

För att förstå organisationsförändringar är det numera generellt accepte-
rat att det måste ske genom att studera processen i sin kontextuella miljö
(Laughlin, 1991). Laughlin menar också att processen bör studeras på tre
olika nivåer i organisationen: Subsystem, Designarketyper och Tolk-
ningsbara scheman. Subsystemen utgörs av t ex människor, byggnader el-
ler maskiner och beteenden hos eller kring dem. De två mindre konkreta
nivåerna ger struktur, styrning, mening och betydelse till de konkreta ele-
menten. De är båda skapade av organisationens dåvarande och/eller nu-
varande medverkande. Av de fyra typer av svårigheter som presenterats
ovan kan främst hinder av första respektive andra ordningen finnas i
Laughlins tre olika organisationsnivåer. De kan ses som en glidande skala
där hinder av första ordningen främst kan kopplas till Subsystemen och
hinder av andra ordningen främst till de Tolkningsbara schemana. I ett yt-
terligare steg kan förändringar av första ordningen också kopplas till Sub-
systemen och förändringar av andra ordningen till Tolkningsbara sche-
man, allt enligt figur 8.6. 
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Organisationer anses av naturen vara förändringsresistenta vilket inne-
bär att det krävs yttre tryck för att uppnå en förändring (Laughlin, ibid.) el-
ler enligt Ahrenfelt (1995), en förändring av andra ordningen. När väl det
yttre trycket har gjort sitt kan förändringen ta olika vägar (Laughlin, ibid.).
Beroende på förändringens art påverkas alltså de olika nivåerna i olika ut-
sträckningar och det blir alltså viktigt att studera alla tre nivåer för att förstå
en organisationsförändring.

Svårigheter av första respektive andra ordningen finns förmodligen i de
flesta fall av radikala förändringsarbeten. Vad som utgör svårigheterna av
andra ordningen har sin grund t ex i det specifika företagets värdegrundade
utgångspunkt i relation till den förändring som söks. I MBO-projektet står
de mentala strukturerna att bl a söka i VACs sediment, mytbildning – dvs
identitet - mötet mellan självbild och verklighet samt traditioner.
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Figur 8.6 En organisationsmodell. (Laughlin, 1991: sida 211) (Fri översättning och

modifiering av författaren.) 
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8.3 VACs värdegrundade utgångspunkt 
VAC verkar inom den byråkratiska organisationstraditionen som också är
den man vill lämna genom MBO-projektet. Den medarbetarorganisation
som anses av de intervjuade på VAC vara bra för både företaget och de an-
ställda kan ses som en s k post-byråkratisk organisation. Här nedan disku-
teras de för MBO-projeketet viktiga delar av VACs värdegrundade ut-
gångspunkt.

Ju längre tid av industriell verksamhet desto djupare spår sätts i männis-
kans sätt att tänka kring organiserandet av verksamheter. Taylorismen är
ett exempel på en typisk organisationsdoktrin som avsatt sediment i sättet
att handla och tänka. Enligt Danielsson (1983) är »sediment« avlagringar
från lyckade tidigare lösningar, som blivit kvar inom organisationen. Ett se-
diment som lever kvar som en effekt av Taylors människosyn är t ex kom-
pensation för hård styrning och kontroll i arbetet i form av möjlighet till be-
fordran. Thorsrud och Emery (ibid.: sida 24) skriver:

Som kompensation för en stark kontroll och förhållandevis begrän-
sade arbetsuppgifter på företagsorganisationens lägsta nivå har
man ofta försökt stimulera de anställda att göra en god arbetsinsats
genom upplärning och möjligheter till befordran.

Genom MBO-projektet skulle visserligen större möjligheter till lärande
och utveckling ges, men karriärsystemet skulle frångås i och med att grän-
sen mellan arbetare och tjänstemän skulle tas bort. Då företaget inte erbjöd
andra sätt att göra karriär utgjorde sedimentet om befordran ett hinder för
projektet (Palm, ibid.). 

När det förflutna konstrueras i nuet skapas enligt Eriksen (1996) myter.
Men myten är i detta sammanhang inte en medveten handling för att lura
omgivningen utan utgör det förflutna. Vidare kallar Eriksen myternas exi-
stensform för tradition, då det är den som konstruerar kontinuiteten mellan
nuet och det förflutna. Myten kan med andra ord beskrivas som en »före-
ställning« emedan traditionen utgör »handlingen« kring myten. Eriksen
menar att mytskapande är något vi inte kan leva utan, det ger individen
dess identitet. Således ses det som något positivt. När omvärlden blir mer
och mer föränderlig, menar Eriksen att myterna ger människorna kontinu-
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itet och något fast i tillvaron. I fallet med VAC verkar det dock som att my-
terna skulle kunna utgöra ett hinder av andra ordningen för fortsatt utveck-
ling, då identiteten inte längre utgörs av en »verklig« bild, utan av en upp-
fattning om tidigare framgångar. När gapet mellan det verkliga och själv-
bilden, som skapats i övergången mellan det förflutna och nuet blir för stor
verkar risken vara stor att man till sist stagnerar. Ett exempel kan utgöras av
att de företag som vinner USK allmänt »varnas« för risken att stagnera och
anse sig själva som bäst och därmed bli ifrånsprungna av andra »hungriga-
re« företag. Vid en jämförelse av MBO-projektets bild (Se figur 6.2, sida
79) av provområdets tidigare, nuvarande och kommande organisationsut-
veckling och uppfattningar från de anställda inom provområdet, verkar bil-
den om det förflutna utgöra en myt. 

Det finns en bild av att förhållandena i svenskt arbetsliv var utomordent-
liga i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och byggde på ett välut-
vecklat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, företrädda av star-
ka fackliga parter. Lennerlöf (1991) konstaterade således att medarbetar-
organisation är ett led i den arbetsorganisatoriska utveckling som beteen-
devetenskaplig forskning eller arbetslivsforskning bidragit till och han an-
såg att Sverige jämfört med andra länder ligger långt fram. MBO-projekt-
gruppen har beskrivit medarbetarorganisationen som en följd av den långt-
gående organisationsutvecklingen som bygger på figuren 6.2 (sida 79),
men eftersom figuren kanske uttrycker en myt, kan MBO-projektet vara ett
offer för en inhemsk självgodhet och därmed utgör myten om framgångar-
na ett hinder för utveckling. 

Eriksen kallar myternas existensform för tradition och enligt Alexander-
son och Trossmark (1997) etableras, legitimeras och vidmakthålls tradi-
tionen genom upprepningar av vissa handlingsmönster, samt reproduk-
tion av ett synliggjort konkret innehåll. De menar också (ibid.: sida 30) att
»tolkningar och rekonstruktioner av det förflutna handlar om att delar av
det förflutna, uppfattade som relevanta, förs in i nuet.« Traditioner skapas
inte för att få ordning på det förflutna, utan snarare för att kunna förhålla sig
till framtiden (Alexanderson & Trossmark, ibid.). Hur förändringar tidiga-
re genomförts på VAC är en viktig del i företagets handlingsmönster vid
förändringar. 

Kunskapen om tidigare förändringar/förändringsförsök kan vara till
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hjälp om man lär av sina misstag, men kan också utgöra ett hinder för för-
ändring om uppfattningen om förändringsverksamheten är av negativ ka-
raktär, som i vissa fall på VAC. Som framgått menar de anställda att företa-
get har genomfört många förändringar. Under MBO-projektet framkom
visserligen att många upplevde att VAC haft många projekt igång samti-
digt, men vilka inte avslutats ordentligt samt att företaget har ett kortsiktigt
tänkande på den operativa nivån. Detta framkom både i intervjuer och i in-
formella samtal med anställda på företaget. Många arbetare var skeptiska
till flera av de projekt som startades, man sade att »[…] det startas så många
projekt, utan att man någonsin får se några resultat«. I projektgruppen upp-
levde man att projektområdet »kompetensutveckling« redan bedrevs i an-
dra projekt på företaget, utan samband.

VAC är proffs på att starta upp nya projekt, när man gör det så sät-
ter man en person X i ett projekt A. Sedan startar man ett till pro-
jekt, B, om man ser att det projektet har små beröringspunkter med
projekt A så då tillsätter man samma person X även i detta projekt.
Så startar man ytterligare ett projekt, C, och till och med där kan
man nog tänka sig att hitta beröringspunkter med övriga projekt, el-
ler ett av de övriga. Så varför inte!? Vi sätter samma person X i det
projektet också – eftersom han redan kan mycket om detta! Detta
leder bl a till att då denna person X slutar så försvinner mycket kun-
skap och kompetens med denne och det finns färre chanser till ny-
tänkande då det är samma personer med i flera projekt. Det man
egentligen borde göra är att ställa sig frågan om vi verkligen skall
bedriva alla dessa projekt om de ändå har beröringspunkter!?

(Styrgruppsmedlem)

Personen ovan gör flera viktiga konklusioner om VACs handlande: dels
att kunskapen blir personbunden och därmed blir personen inte utbytbar,
dels att kreativiteten hämmas då samma personer är med överallt samt att
man inte bör bedriva flera projekt med beröringspunkter oberoende av
varandra. 

Att företaget domineras på den operativa och strategiska nivån av det
kortsiktiga, illustreras av den låga prioritet som MBO-projektet har haft
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jämfört med andra projekt, s k brandkårsutryckningar eller förändringar av
första ordningen, så som »Delta II« eller »Delta Best Partner«. En styr-
gruppsmedlem exemplifierar företagets kortsiktighet:

[X] tillsattes som projektledare på 100% och två veckor senare
hade han fått ett nytt arbete. Det visar på vilken dålig planering vi
har här på VAC.

(Styrgruppsmedlem)

Låg prioritet som följd av kortsiktig planering har lett till resursbrist, dvs
ett hinder av första ordningen. De anställda inom provområdet hade lite
tilltro till företagets förmåga att utveckla organisationen, vilket kan ha på-
verkat MBO-projektet negativt. Men då de inte varit delaktiga är det tvek-
samt om det haft den påverkan, snarare kan MBO-projektet ytterligare bi-
dragit till att förstärka de anställdas negativa bild av förändringsverksam-
het på företaget. Att MBO-projektet ej gjort några uppföljningar av vare
sig VU-ledarna eller skiftledarna kan ytterligare ha bidragit till en låg till-
tro.  

Ur såväl ett förändringsperspektiv som ett personalperspektiv är både
VU-ledarnas som skiftledarnas intervjusvar viktiga för hela företaget. I VU-
ledarnas fall var två av tre missnöjda med sina roller. Om förändringsarbe-
te och missnöje från personalen inte följs upp riskerar företaget att förlora
förtroende, engagemang och lojalitet. VU-ledarna såg själva att de tillfört
avdelningarna mycket, men på sikt räcker inte detta, för att de ska vara till-
fredsställda. Då krävs uppmuntran och efterfrågan på resultat. MBOs pro-
jektgrupp anser själva att de saknat uppmuntran och efterfrågan från kon-
cerngruppen och sett det som en orsak till varför projektet varit svårt att
prioritera.

Historien hjälper visserligen till att förstå, men frågan är om den fungerar
som en förändringskraft. Alexanderson och Trossmark menar att histori-
ens betydelse för nuvarande lösningar bör tydliggöras för att underlätta
förändringar i ljuset av dagens krav. Watzlawick et al. menar däremot att
frågan varför?, dvs en historisk förklaring snarare hindrar än främjar en
förändring av andra ordningen eftersom man håller sin inom de etablerade
mentala ramarna. Därför bör frågan varför? bytas ut till vad? så att nya tan-
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kesätt och lösningar möjliggörs! Är det då möjligt att skapa en medarbe-
tarorganisation?

8.4 Från Flödestänkande till medarbetarorganisation – en möjlig
utveckling?
Enligt Heckscher (ibid.) är definitionen av en post-byråkratisk organisa-
tion ny och hade när hans bok skrevs 1994, inte funnit några exempel på
en idealisk sådan. Det närmaste man kommit är organisationer som ska-
pat »medverkande system«. Trots att det gått nästan 10 år sedan Heck-
scher skrev detta och trots impulser från de nya IT-företagen framstår
inga kända fall av lyckade förändringar till enligt Heckschers definition av
post-byråkratiska industriella organisationer. 

I Sverige har det gjorts ett antal studier av »gränslöst arbete« t ex Nilsson,
1988; Nilsson och Sandberg, 1988; Allvin, Aronsson, Hagström, Johans-
son, Lundberg och Skärstrand, 1998; Berg, 1998; Allvin, Wiklund, Hä-
renstam och Aronsson, 1999, men ingen av dem bryter radikalt med den
byråkratiska traditionen. Nilsson (1988) och Nilsson och Sandbergs
(1988) studier handlar om arbetets nya gränser i industrin, som en följd av
teknikförändring. En förändring som främst bygger på automation i pro-
duktionen, en förändring som VAC genomförde under 1980-talet och kan
ses som en början på en avbyråkratisering. Allvin et al. intervjuade i sin stu-
die personer med utpräglade gränslösa arbetsvillkor i tid, rum och arbets-
organisatoriskt. Studien riktade sig inte mot företaget som helhet utan mot
enskilda yrkeskategorier och personer som utförde gränslöst arbete. Studi-
erna visar på ett antal negativa konsekvenser av gränslöshet. I likhet med
de produktionsnära tjänstemännen som är avskilda sina likar (Hovmark,
ibid.) stagnerar kunskapsutvecklingen för de personer med gränslösa ar-
betsvillkor i tid, rum och arbetsorganisation. 

Bergs (ibid.) studie av ett försök till omorganisation på en avdelning i en
industriell verksamhet har likheter med MBO-projektet. Man ville riva
»väggen« mellan tjänstemännen och arbetarna, skapa självstyrande grup-
per och se till att besluten fattas så nära den berörda arbetaren eller tjänste-
mannen som möjligt. Till skillnad från MBO-projektet initierade ledning-
en projektet kraftfullt och man förväntade sig delvis ekonomiska fördelar,
men också en breddad kompetens inom företaget. Arbetet inleddes med
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föreläsningar av konsulter, om teorier bakom organisationsförändringar
samt dessas konsekvenser. Målet var enligt Berg att »avtaylorisera« verk-
samheten, dvs minska funktionsuppdelningen och därmed öka effektivite-
ten. Målsättningen var full arbetsrotation i de självstyrande grupperna,
men efter två års förändringsarbete hade varken arbetare eller tjänstemän
tagit över varandras arbetsuppgifter. De som verkligen hade märkt en för-
ändring var de »planerare« som skulle samordna verksamheten, denne
hade fått arbetsuppgifter som var både existerande arbetar- och tjänstem-
annauppgifter. I likhet med MBO-projektet var det främst en av VU-ledar-
na och några av skiftledarna som sett en »gränslösande« utveckling i arbe-
tet. I likhet med MBOs skiftledare, som skulle ta den operativa chefsrollen,
förväntades fortfarande att chefen »ska komma ner till verkstaden och tala
om hur det ska vara« (Berg, ibid:sida 125), man nöjde sig alltså inte med
planerarens eller i MBOs fall skiftledarens närvaro. Inte heller detta försök
till gränslös organisation lyckades, efter två år var avdelningen fortfarande
i utformningsfasen. Berg ser bl a följande punkter som trögheter till förän-
dring; olika »habitus«1, personalen har varit anställd länge på företaget (i
genomsnitt 20 år), vilket innebär att en tydlig tjänstemanna- och arbetar-
kultur har formats, »arvet« av Taylor med funktionsuppdelning och det lö-
pande bandet och ett uttalat motstånd från såväl tjänstemannasidan som
LO-kollektivet. Hon frågar sig också om »det överhuvudtaget är realistiskt
att tro att, med den befintliga tjänstestrukturen, få fullständig arbetsrota-
tion i grupperna?« (Berg, ibid.: sida 128). Citatet tyder på ett tankesätt om
en »uppstädad byråkrati« snarare än ett försök till att nå en post-byråkra-
tisk organisation, då man förutsatt att den befintliga tjänstestrukturen skul-
le bibehållas. I övrigt kan Bergs identifierade trögheter till förändringen
klassas som hinder av andra ordningen och motstånd av första ordningen. 

Ingen av studierna ovan kan sägas vara fall av Heckschers idealiska post-
byråkratiska organisationsform då det t ex endast gäller ett fåtal personer i
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organisationerna. Frågan om det är möjligt och önskvärt att uppnå en
postbyråkratisk organisation kvarstår fortfarande. Tittar man på organisa-
tionsutvecklingen kan man tydligt se att de gamla organisationsteorierna
förhåller sig till teori X och de nya (från slutet av 1900-talet) till teori Y.
Motivation i form av personlig utveckling och eget ansvar är en förutsätt-
ning för att Teori Y skall fungera. Vad händer idag när vi får förhållandevis
fria tyglar, men inte blir motiverade, snarare omotiverade av att det finns
för lite resurser vad gäller tid, pengar, personal? Man kan misstänka att våra
industrier som anpassar sig efter den nya friare och flexiblare, men resurs-
snåla organisationsteorin kommer att kollapsa och se sig tvungna att gå till-
baka till centralt styre och byråkratisk ledarstruktur då vi inte har resurser
nog att motivera vår personal.

Verksamheten bär fortfarande på sediment av det tidiga 1900-talets
människosyn, är den integrerbar med nutidens krav på flexibla organisatio-
ner? McGregor menade redan på 1960-talet att den inte är det. Han me-
nade att för att lyckas förändra strukturer och ledarskap krävs att vår syn på
människan ändras, dvs förkastande av Teori X som är en statisk syn på
människan, till förmån för en mer dynamisk Teori Y. Sedimenten från det
tidiga 1900-talet innebär också ett motstånd av andra ordningen då man
försöker skapa en flexibel organisation utifrån teorin om att människan
måste styras. Det innebär att vi gör mer av samma sak istället för saker av
ett annat slag. MBO-projektet tyder på att det inte går att skapa en flexibel
organisation då vi fortfarande bär på sediment av det tidiga 1900-talets
människosyn som hindrar oss från att handla på nya sätt. 

Watzlawick et al. utgår från individen, men menar att teorierna om för-
sta och andra ordningens förändringar även kan appliceras på sociala sys-
tem. För att göra den förflyttningen bör man dock klargöra att skillnader
finns. Ett socialt system, som ett företag, underordnar sig stora krav från
omvärlden. Om man inte håller leverans och kvalitetskrav riskerar man att
förlora uppdrag och kunder, emedan en individ inte sätter lika stora risker
på spel. Men trots risker måste företag förändras och utvecklas och Watz-
lawick (et als.) Vad? är kanske rätt fråga att ställa vid förändringar av andra
ordningen även i sociala system? Om en tänkt förändring av andra ord-
ningen verkligen ses som en förändring av andra ordningen upplevs lös-
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ningarna inte som oförnuftiga eller ologiska och därmed kan de prioriteras
högre än om de blott ses som förändring av första ordningen.

8.5 Reflektioner kring metod
Man kan här fundera över metodvalen som är gjorda. I studien valdes att
kombinera enkäter med kvalitativa metoder som t ex intervjuer och mö-
tesdeltagande i syfte att studera MBO-projektet och hur dess förändring-
ar påverkat de anställda och företaget. I efterhand anser författaren att va-
let av metoder och arbetsinsatsen för respektive metod har varit rätt i för-
hållande till forskningsfrågorna som ställts emedan fler frågor kring och
om MBO-projektet kunde ha belysts. Frågor om Verksamhetsutvecklings-
ledarna borde ha ställts i både enkätundersökning I och II i syfte att utvär-
dera deras påverkan på de anställdas upplevelse av arbetet inom respekti-
ve produktverkstad. Vidare borde författaren i ett mycket tidigare skede
reflekterat över problematiken med studiet av förändringar och skapan-
det av en medarbetarorganisation för att på så vis än bättre ha belyst svå-
righeterna med förändringarna som MBO-projektet tog sig an, dels för
forskningens skull och dels för projektets skull. Arbetet har ändock fångat
såväl VU-ledarnas arbete som svårigheterna med MBO-projektet som
helhet.

En svårighet som kommit i och med det omfattande empirimaterialet är
att analysen av den stora mängden data och välja ut det som är »viktigt« att
presentera. Det arbetet har skett gradvis under hela studien. Dels genom
den egna analysen av empirin, men också genom diskussion med handle-
dare och andra forskarkolleger inom Industriell arbetsvetenskap. Som
nämnts skulle förmodligen du med dina erfarenheter dra andra slutsatser
och därmed presentera andra delar av det empiriska materialet än vad för-
fattaren här har gjort.
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olvo Aero Corporation bedrev MBO-projektet för att öka flex-
ibiliteten mellan arbetare och tjänstemän samt för att öka möj-
ligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling. VACs vilja
att förändra var stor då man såg många fördelar med en med-

arbetarorganisation. Organisationsförändringen, som innebär en föränd-
ring av andra ordningen enligt författaren, fullföljdes emellertid inte. Trots
detta kan man med tanke på den positiva bild som företagets anställda har
givit av en tänkt medarbetarorganisation och den kritik som litteraturen
ger av vertikalt arbetsdelade organisationer säga att arbetet mot en med-
arbetarorganisation är mödan värd. Hur en flexibel, vertikalt integrerad
och för alla stimulerande industriell verksamhet skall se ut har dock ännu
inte fått sin lösning, men VAC har med MBO-projektet kommit en bit på
väg, där punkt I nedan skall ses som specifik för VAC:

En medarbetarorganisation är en effektiv organisation där:

A. Alla behandlas lika 
B. Existerande gränser mellan arbetare och tjänstemän är borttagna dvs

arbetet utförs och beslut tas av den eller de personer som är mest läm-
pade 

C. Arbetet utförs i tvärfunktionella lag
D. Alla arbetar för produktionens bästa
E. Medarbetare har »styransvar« 
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F. Arbetet upplevs positivt av de anställda
G. Det är tillåtet att göra fel
H. Personalen ges möjlighet till personlig utveckling
I. »Öppettiderna« mot kund är flexibla

Att MBO-projektets mål inte uppnåddes kan förstås mot bakgrund av fyra
typer av svårigheter som identifierats i studien:

– hinder av första ordningen 
– hinder av andra ordningen 
– motstånd av första ordningen 
– motstånd av andra ordningen

Dessa typer av svårigheter föreligger förmodligen i de flesta fall av radika-
la förändringsarbeten, som kompletterande fortsatta studier får bekräfta.
Med hjälp av föreställningen om svårigheterna och tabellen 8.3 »Relatio-
nen mellan förändringar och svårigheter av första respektive andra ordning-
en« kan man vid andra ordningens förändringar: 

– medvetandegöra eventuella svårigheter som kan komma att uppstå
– medvetandegöra faktiska svårigheter
– prioritera vilka frågor som bör diskuteras 
– prioritera vilka svårigheter som bör elimineras 

Praktikerna behöver redskap i form av kompletterande perspektiv för att
tänka på organisationer på ett nytt sätt samt verktyg för att fullfölja förän-
dringar av andra ordningen. Därför bör fler studier av radikala förän-
dringsprojekt genomföras för att testa föreställningen om svårigheterna
av första respektive andra ordningen och deras relation. Baserat på resul-
taten ses motstånd och hinder av andra ordningen som de största svårig-
heterna, därav följer några rekommendationer vid liknande förändrings-
projekt:

– Ifrågasätt det vedertagna genom att ställa vad-frågan istället för varför-
frågan då den möjliggör nya tankesätt och lösningar.
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– Alla berörs av en förändring av andra ordningen, eftersträva därför en
vinna-vinna lösning och se till att målet med förändringen upplevs
som bättre än det man frångår.

– Medlen skall helga målen, se därför till att metoden för förändringen
speglar målbilden.

Att bryta med axiomet vertikal arbetsdelning är svårt, liksom det för Tay-
lor var svårt att införa den!
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Appendix I:
Workshop med koncerngrupp augusti 1998

En önskvärd organisation:

Övergripande mål 
Kundnytta
Att organisationen är ändamålsenlig i förhållande till företagets affärs-
idé och olika (affärs) mål! HARMONI MEDEL OCH MÅL!
Samhällsansvar
Info-kanaler måste fungera bra på ekonomiska frågor mm. ”total eko-
nomi”

1.Ansvar och befogenheter
Organisationen har klart fastställda mål, som i stort sett alla är överens
om
Allt större grad av integration FoU. Konstruktion i tillverkningspro-
cessen
Gruppen som arbetar ihop skall ha god kännedom av arbetsinnehållet
Större frihetsgrader
Organisationen skall innebära möjligheter till ”karriär”
Tydlig plats i organisationen
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Ansvar och befogenheter
Tydliga roller med större ansvar
Organisationen skall upplevas rättvis av de anställda
Möjlighet att styra sitt eget arbete på mikronivå

2.Målstyrt lagarbete med få hierarkier
Ingen eller få hierarkier
Mycket av arbete bedrivs i grupp
Lagom storlek
Att organisationen är platt

3.Öppen och ärlig  kommunikation
Förmåga att kommunicera utåt
Mycket och förstålig kommunikation
Samarbetsförmåga
Respekt och hänsyn mellan människor i organisationen 
Nödvändig information skall finnas tillgänglig för alla
Förmåga till empati

4.Organisationen kännetecknas av humanism och lika behandling
Goda utvecklingsmöjligheter för alla
Lärande för alla
Alla deltar i skapandet och utvecklingen av verksamheten utifrån sin
kompetens
Organisationen värdesätter unga och gamla
Är anpassad för både kvinnor och män
Att sammansättningen av de anställda motsvarar det som finns i sam-
hället i övrigt när det gäller ras, ålder, kön, och religion.
Organisationen skall dra nytta av individens mångfald
Alla skall känna ansvar och få ta ansvar

5.Präglas av lärande och utveckling
Organisationen präglas av vilja att dela med sig av sina erfarenheter
Individer som lär och lär ut
Alla bidrar till utveckling efter sin förmåga
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Organisationen har förmåga till reflektion
Förmåga att ständigt ompröva efter nya förutsättningar
Organisationen uppfattar kriser som naturligt och löser dem
Vilja att lära
Organisationen uppskattar andras framgångar och drar nytta av dem
Organisationen är proffs på att ta vara på möjligheterna som IT
Organisationen hämtar råd och lär av andra men undviker stereotypa
lösningar
Organisationen kännetecknas av stor delaktighet individer emellan
»Tokiga« idéer tillåts och uppmuntras
Kontinuerlig långsiktig kompetensutveckling
Ledarskap med rätt kompetens
Kunskapskraven skall vara en utmaning för varje medarbetare
Det ständiga lärandet som en naturlig del i arbetet
UTVECKLING. T ex de anställdas kompetens-, löne- och karriärut-
veckling. T ex företagets affärs-, lönsamhets- och produktutveckling.
Rätt kompetens
Organisationen skall erbjuda så många som möjligt att göra »karriär«
enbart grundad på personliga förutsättningar och ambition
Medskapande; läras och lära av varandra
Utveckling för alla, både kvinnor och män
Utveckling utefter företagets behov och den enskildas önskemål
Gott ledarskap

6.Flexibilitet 
Ständigt öppen organisation
FLEXIBILITET. T ex arbetstider, distansarbete, idéer och initiativ
Förändringshastighet
Anpassningsförmåga
Styra sin arbetstid- fritid själv
Facklig organisationstillhörighet skall inte vara ett hinder för utveck-
ling i arbetet
Förmåga att ompröva beslut
Att organisationen är flexibel
Hög kompetens
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Tillåtet att göra fel
Organisationen tar vara på olikheter
Organisationen skall vara lärande
Organisationen har både generalister och djupa specialister
Flexibel utifrån kundernas, anställdas och ägares växlande behov
Frihet att handla självständigt inom ramen för affärsidéerna
Möjlighet att odramatiskt byta roll
Individer med unika kompetenser
Stor lyhördhet för nya idéer och infallsvinklar
Flexibla och tänkande medarbetare
Organisationen präglas av flexibilitet och anpassningsförmåga
Organisationen uppfattas som ett föredöme för andra
Tid för utveckling, samarbete
Förmåga att lösa konflikter

7.Organisationen är nyfiken och omvärldsorienterad
8.Högre grad av standardisering
9.Önskvärd för vem?

10.Sociala värderingar
Dom anställda skall ha stort inflytande
Organisationen skall präglas av öppenhet
Frånvaro av mobbing/trakasserier mot enskilda anställda
Blandning i åldrarna
Människor tar hänsyn till varandra i denna typ av organisation
Respekt för varandras olikheter
Alla behandlas lika
Lika behandling; de anställda skall så långt som möjligt behandlas lika
Blandning kvinnor, män
Alla skall ha en plats i organisationen t ex gammal som ung

11.Tydliga mål och värderingar
Organisationen är öppen rak och härlig
Att arbetet ger livskvalitet och innehåll
Om möjligt: Långsiktighet framför kortsiktighet
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Att organisationen är samstämmig, enig beträffande kvalitet på pro-
dukter som leverans
Deltagarna skull förstå syftet med organisationen
Företagets affärsidé bildar ramen eller spelplanen
Organisation kännetecknas av tydliga ansvar och roller
Tydliga ansvarsfördelningar
Tydliga mål och strategier
Organisationen skall ha tydliga värderingar
Rollerna i organisationen är tydliga
Organisationen har tydliga mål

12.Lön och belöningssystem uppfattas som rimliga och rättvisa
(för alla)

Medarbetarna upplever lönesättning och belöningar som rättvisa alla
skapar värde i sitt arbete. (Inte bara jag själv sätter värde i mitt arbete)
Medarbetarna upplever lönesättning och belöningar som rättvisa
Goda belöningssystem
Möjlighet att föra fram förslag som kan innebära förbättringar på ma-
kronivå
Arbetet skall ha en »länk« till kapitalet (ägandet) för varje enskild med-
arbetare
Förekommande av företagets lönepolitik. Den enskilda anställda ska
veta vad och HUR han/hon ska göra för att få högre lön.

13.Klokt ledarskap
Mogna livserfarna ledare
Ledarna skall vara föregångsmän

14.Medskapande
Motiverande, engagerande och entusiasmerande (glada) anställda
Tryck organisation
Långsiktighet i relationen företag – medarbetare
Förtroende
Lagarbete
Medarbetarkänsla
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Stolthet och engagemang
Delaktighet i utveckling

15.Organisationen präglas av humor,arbetsglädje och välbefin-
nande

Organisationen präglas av arbetsglädje
Positiva diskussioner utan prestige
Organisationen har förmåga att vila upp sig på rätt sätt
Organisationen präglas av hälsa och välbefinnande
Organisationen gläds åt sin framgång med blir inte övermodig
Generell positivism

16.Organisationen kännetecknas av framgång
Organisationen är resultatorienterad 
Att lönsamheten är bra för en långsiktig verksamhet
Effektivitet i såväl planering som produktion

Appendix II:
Vad är Medarbetarskap?

Brainstorm-övning inom projektdelen för »Organisation & medarbetar-
skap« med syfte att svara på frågan »Vad är medarbetarskap«, april 1999.
Författaren har förenklat materialet genom att ta bort upprepningar.

1 Vad är Medarbetarskap
– medskapande medarbetare

1.1Teamkänsla 
• Vi-relation
• Vilja och engagemang för att utveckla sin grupp
• Att inte kritisera medarbetare inför andra
• Känsla av samhörighet – att identifiera sig med Företaget/Orga-
nisationen

Hur skapar man teamkänsla?
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Genom tydliga mål och uppföljning
Utvärdering av gruppen
Tydliga mål och bra uppföljning
Genom att ge alla i gruppen tydliga mål

Genom att ha gemensam bild av nuläget
Genom att ge alla samma information
Genom tydliga roller och möjlighet att pröva andras
Genom att veta att man har en funktion/ett värde i gruppen
Genom att vårda relationer inom gruppen

Genom att få »beroende« av varandra
Genom att förstå vad man vinner på att arbeta i team
Genom att känna att man tillhör något tillsammans
Genom att få inbördes relationer
Genom att intressera sig för sina medmänniskor

Genom att ha aktiviteter ihop utanför arbetet
Genom att träffas och lära känna gruppdeltagarna

Genom att inse allas lika värde
Genom att acceptera olikheter
Genom att visa varandra och andras åsikter respekt
Genom att intressera sig för sina medmänniskor

Genom att skapa en känsla av framgång
Lyfta fram goda exempel
Premiera framgång
Genom att uppnå resultat ihop

Genom utbildning och träning
Gemensam reflektion
Problembaserade gruppövningar
Utbildning i hur team fungerar, t ex olika faser i ett teams utveckling
Genom att få alla att ta ansvar för gruppen

1.2 Prestigelöst samarbete 
• Företagsgemensamt samarbete
• Lojalitet mot gruppens beslut och gemensamma mål
• Tydliga roller och avgränsningar för arbetet
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Hur uppnår man ett presigelöst samarbete?

Genom vilja att lära och lära ut
Genom att vilja samarbeta
Genom kompetensutveckling
Genom att visa respekt för andra

Genom att minimera »skitsnacket«
Genom öppenhet
Genom att ha en förståelse för andra
Genom att respektera andras åsikter
Genom att inte nedvärdera någon annans arbetsuppgifter

Genom organisations och samarbetsformer som stöder ett prestigelöst samarbete
Genom välutvecklade samarbetsformer (över avdelningsgränser)
Genom nätverksorienterad organisation och arbetssätt
Genom att lösa upp organisatoriska hinder t ex byråkrati
Genom att avdramatisera karriärvägar

Genom bra självinsikt och ett starkt självförtroende
Genom att kommunicera sina svagheter till andra
Genom att inse sina begränsningar
Genom att frångå sina principer

Genom att premiera samarbete
Genom att känna till och arbeta för gemensamma mål

Genom tydliga gemensamma mål
Genom att arbeta för att uppnå gemensamma mål

Genom arbetsrotation
Genom ökad intern rörlighet

Genom teamkänsla i hela företaget
Genom en stark vilja att uppnå bästa resultat (på företagsnivå)

Genom ett tryggt och öppet arbetsklimat
Genom att skapa förutsättningar för att få misslyckas eller »inte
veta«
Genom att be om hjälp vid behov

1.3 Självinsikt 
• Att jobba med sin personliga utveckling kontinuerligt
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• Att se möjligheter istället för problem
• Att ge sig tid att reflektera
• Att lära känna sig själv
• Att se på sig själv med humor
• Att vara trygg att vara sig själv

Hur når man förstärkt självinsikt?

Genom att lära mer om min personlighet
Lära känna vilken »typ« av människa man är
Genom att få göra några personlighetstester-beskrivningar om hur
man är
Gå igenom relevanta tester
Läsa litteratur och analysera sig själv
Utbildning och tankemodeller

Genom att reflektera
Genom stresshantering

Träna avslappning
Meditera

Genom att vara lyhörd
Lyssna på sina medmänniskor

Genom att ta konsekvenserna av vem man är
Genom att ta ansvar för sitt eget liv
Ta ansvar för sina handlingar
Stå för sina åsikter
Inte skylla negativa resultat på någon annan
Känna och visa att du har ett värde

Genom att erkänna sina begränsningar
Genom att ta till sig omdömen från andra

Beröm – att veta sina starka sidor
Lära sig ta positiv och negativ kritik

Genom att se och lära av andra
Benchmarking/benchlearning
Genom att se att andra har samma problem som jag
Lära av andras framgångar och misstag
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Se andra i olika situationer
Genom att utmana sig själv

Genom att träna på det jag har svårt för
Genom att se resultatet av sina handlingar och beslut
Genom att lära känna och förstå kroppens signaler
Genom att tillåtas misslyckas

Genom att få göra min egna misstag
Lyckas/misslyckas

Genom att se det från motpartens sida 
Pröva på andra roller
Perspektivbyte
Att tvingas att möta olika personligheter

1.4 Ansvar
• Vilja att ta ansvar för sin arbetssituation
• Ta ansvar och utöva befogenheter
• Varför gör jag inte det här
• Att fråga sig »Varför gör jag detta«

Hur når man utökat ansvarstagande?

Genom belöningar
Genom att få förutsättningar – Insikt, Träning, Belöning
Lön
Uppmuntran – premiera ansvarstagande

Genom att ta till sig nya arbetsuppgifter
Genom anpassad arbetsbelastning

Anpassa arbetsbelastning för personer med ansvar. Inte för stora
roller

Genom att ge förtroende
Genom en tydligt visad vilja från ledningen
Genom tron på att andra kan
Genom att delegera arbetsuppgifter
Fördela ansvaret på fler

Genom att acceptera givet ansvar
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Genom att vara trygg i omgivningen och tillåtas att misslyckas
Genom tydliggjorda roller

Efterfråga befogenheter
Genom att efterfråga utdelat ansvar – resultat
Befattningsbeskrivningar

Genom att få stöd och råd
Stöd från gruppen för den som tar ansvar

Genom uppmuntran
Höjd status på ansvarstagande roller

Genom lärande/kompetensutveckling
Ledarskapsträning

1.5 Engagemang 
• Ett aktivt förhållningssätt
• Ett allt större deltagande
• Ett engagemang för att deltaga

1.6 Kommunikation 
• Alla utgår från samma information, fakta
• Kommunikationsförmåga
• En skyldighet att ge all information som är tillgänglig
• Att hämta information som behövs i arbetet
• Skyldighet att söka information

Vad för kommunikation stödjer medarbetarskap?

Kommunikation som stödjer företagets mål
Samma information till alla
Information om Omvärld – Nuläge – Framtid (alla nivåer)
Stödja företagets mål
»All« information – Mer information

Mottagaranpassad
Mottagarvänlig
Fånga ditt intresse – Intressera dig
Situationsanpassad
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»nivåanpassad«
Tydlig kommunikationststruktur med tydligt ansvar

Kommunikation som går »rätt« väg
Tydliga kommunikationsvägar
Tydligt ansvar för informationsspridning

Lättillgänglig
Tillgänglig – att veta var information av ett visst slag finns

En vilja att lyssna och söka information
Individuell information

PU-samtal
Information om individuella mål

Rätt egenskaper
Samordnad = ej motsägelsefull
Tydlig information från företagets alla nivåer
Snabb
Öppen och ärlig
Begriplig och fullständig
Relevant (information)
Bygga på respekt för varandra

1.7 Lärande 
• Utveckla egen kompetens
• Lära ut av sina egna kunskaper och erfarenheter
• Atmosfär av lärande – Lära själv – Lära andra
• Ta tillvara andras kompetens

1.8 Förändringsvilja 
• Att ta initiativ till förbättringar
• Att alltid vilja göra ”saker” bättre
• Strukturera sitt arbete

1.9 Målstyrning 
• Tydlig koppling mellan – Mål – Metod/arbetssätt – Roll
• Belöning vid framgång/uppnådda mål
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1.10 Etik och moral
• Vara öppen ärlig och hjälpsam
• Att acceptera olikheter
• Att visa respekt för medarbetare
• Att möta människor, inte använda dem som verktyg för att uppnå
egna syften

1.11 Civil kurage
• Civil kurage att våga tro på sin egen övertygelse
• Att kunna efterfråga och kunna ta emot hjälp
• Att vara modig och våga
• Att kunna säga nej

1.12 Beskrivna arbetssätt
• Standardiserade arbetssätt

1.13 Vårda sig själv
• Sköta sin hälsa

1.14 Att tillåta högt i tak
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