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Sammanfattning 
 
Den grekiske filosofen Herakleitos konstaterade runt 500 år f Kr att förändringen 
är den enda sanna verkligheten och att allt befinner sig i ständig förändring. En 
förändring är ett tillstånd som vi upplever under hela vår livstid, både privat och 
i arbetslivet. Företag måste förändras för att kunna bevara sin konkurrenskraft.  
 
Tanken på förändring skapar dock oro och osäkerhet. Motstånd till förändring 
kan anses som det största enskilda hotet mot ett framgångsrikt införande av en 
strategi på ett företag. Detta motstånd kan visa sig på många olika sätt såsom 
frekventa diskussioner, ökad frånvaro, samarbetssvårigheter och i värsta fall 
sabotage. Företagen behöver därför ha ett klimat som är mottagligt för 
förändringar.  
 
Syftet med detta examensarbete var att vi ville få en ökad förståelse för hur 
företag arbetar med produktionsförbättringar och om de känner av något 
motstånd vid dessa förändringar.  
 
Vi inledde med att skicka ut en kortfattad enkät till 17 industriföretag. Svaren 
skulle ge oss vägledning vid val av företag samt vilka teorier vi skulle förbereda 
inför kommande intervjuer. De företag vi valde ut för att kunna göra likvärdiga 
intervjuer på blev Volvo Construction Equipment AB och Scania CV AB.  
 
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan företagen bör deras förändringar 
vara så lika som möjligt. Bägge företagen anger sin absolut största förändring 
som deras införande av ett eget produktionssystem som är inspirerat av Toyota 
Production Systems. Det som är gemensamt mellan företagens produktions-
system är att de byggs upp av deras egna värderingar, principer och metoder. I 
dessa system ingår att arbeta med Kaizen – Ständiga förbättringar som en 
central metod. I konceptet ingår bland annat standardiserat arbete och taktat 
flöde som bägge är påfrestande för personalen och kan ge upphov till motstånd. 
Ett sätt att hantera detta motstånd är att använda sig av den delaktiga 
förändringsmodellen samt stävja rädslor och osäkerhet.  
 
Under arbetets gång stötte vi på en psykologisk och vetenskaplig teori om 
Förändringens fyra rum. Denna forskning anses vara en mycket användbar och 
lättillgänglig teori om förändring, utveckling och stabilitet och fångade vårt 
intresse. Vi insåg att den s.k. Fyrarummaren är ett kraftfullt hjälpmedel vid alla 
förändringar och vi har därför behandlat denna teori i separata avsnitt.  
 
I det avslutande kapitlet återfinns en resultatdiskussion, våra slutsatser samt en 
föreslagen rekommendation till Volvo och Scania.   
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Summary 
 
The Greek philosopher Herakleitos declared around 500 BC that change is the 
only true reality and that everything exists in a constant change. A change is a 
state that everyone experiences during their whole life, both privately as well as 
at work. Companies must change in order to keep their competitiveness.  
 
The thought of change creates anxiety and insecurity. Resistance to change can 
be considered as the largest single threat against a successful implementation of 
a strategy in a company. This resistance can show itself in many ways such as 
frequent discussions, increased absence, cooperation difficulties and in worst 
case sabotage. Companies therefore need to have a climate that is receptive to 
changes.  
 
The purpose of this thesis was to achieve a higher understanding for how 
companies work with productivity improvements and if they experience any 
resistance when making these changes. 
 
We started with forwarding a brief survey to 17 industrial companies. The 
responses should give us guidance in choosing companies as well as which 
theories to prepare before interviews. The companies we chose in order to 
perform equivalent interviews were decided to be Volvo Construction 
Equipment AB and Scania CV AB.  
 
In order to make a fair comparison between the companies their changes should 
be as similar as possible. Both companies state as their absolute largest change to 
be the implementation of their own production system inspired by Toyota 
Production Systems. The similarity between the companies’ production systems 
is that they are based on their own values, principles and methods. These 
systems include working with Kaizen – Continuous improvements as a central 
method. This concept includes for example standardized work and paced 
workflow which are demanding on the employees and can cause resistance. One 
way to deal with the resistance is to apply the participation change model as well 
as suppress fears and insecurity.   
 
During our work we encountered a psychological and scientific theory about 
Four rooms of change. This particular research is considered to be very useful 
and easily accessible and is about change, development and stability and 
therefore caught our interest. We realized that this theory is a powerful aid of 
assistance during all changes and therefore we have reported this separately.  
 
In the final chapter we discuss our findings, give our conclusions and propose a 
recommendation to Volvo and Scania.  
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Abstract (svenska) 
 
En förändring är ett tillstånd som vi upplever under hela vår livstid, både privat 
och i arbetslivet. Företag måste förändras för att kunna bevara sin konkurrens-
kraft. Motstånd till förändring kan anses som det största enskilda hotet mot ett 
framgångsrikt införande av en strategi på ett företag. Ett sätt att hantera detta 
motstånd är att använda sig av den delaktiga förändringsmodellen samt stävja 
rädslor och osäkerhet.  
 
Syftet med detta examensarbete var att vi ville få en ökad förståelse för hur 
företag arbetar med produktionsförbättringar och om de känner av något 
motstånd vid dessa förändringar. De intervjuade företagen anger som sin absolut 
största förändring deras införande av ett eget produktionssystem med stort fokus 
på Kaizen – Ständiga förbättringar.  
 
Under arbetets gång stötte vi på en psykologisk och vetenskaplig teori om 
Förändringens fyra rum som anses vara ett kraftfullt hjälpmedel vid alla 
förändringar. 
 
 
 
 
Nyckelord; Delaktighet, Förbättring, Förebyggande förändring, Förändring, 
Förändringsmodell, Förändringsmotstånd, Förändringens fyra rum, Kaizen, 
Motstånd, Ständiga förbättringar.   
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Abstract (English) 
 
A change is a state that everyone experiences during their whole life, both 
privately as well as at work. Companies must change in order to keep their 
competitiveness. Resistance to change can be considered as the largest single 
threat against a successful implementation of a strategy in a company. One way 
to deal with the resistance is to apply the participation change model as well as 
suppressing fears and insecurity.   
  
The purpose of this thesis was to achieve a higher understanding for how 
companies work with productivity improvements and if they experience any 
resistance when making these changes. The interviewed companies state as their 
absolute largest change to be the implementation of their own production system 
with big focus on Kaizen – Continuous improvements. 
 
During our work we encountered a psychological and scientific theory about 
Four rooms of change which is considered to be a powerful aid of assistance 
during all changes.  
 
 
 
 
Key words; Change, Change model, Continuous improvements, Four rooms of 
change, Improvement, Kaizen, Participation, Preventive development, 
Resistance, Resistance to change.   
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Förord 
 
Detta examensarbete om 22.5 poäng är skriven vid Institutionen för teknik vid 
Linnéuniversitetet i Växjö under våren 2013. Vårt program heter Företagsingenjör 
- inriktning management och produktion och är på 180 poäng totalt. 
 
Idén om detta examensarbete uppkom när vi läste en kurs i affärsstrategier. Vi har 
även en lång arbetslivserfarenhet och har upplevt förändringsmotstånd på våra 
arbetsplatser. Av ovan anledningar kände vi att vi ville söka mer kunskap inom 
detta område.   
 
Vi vill tacka de intervjuade på Volvo i Braås; personalchefen Annika Gustafsson 
och IF-Metalls klubbordförande Per-Erik Andersson. På Scania i Oskarshamn 
tackar vi verkstadschef täckmåleriet John Larsson som svarade på våra 
intervjufrågor samt personalchef Martin Wictorsson för vägledning.  
 
Ett särskilt tack till Bengt Lindström, Paul Nordström, Hanne Warnander och 
Tomas Oxelman för deras engagerande beskrivningar av teorin Förändringens 
fyra rum.  
 
Även ett stort tack till övriga 10 företag som svarade på vår inledande enkät; 
Balco, Emballator, Hammarplast, Konga Bruk, Ljungby Maskin, Nibe, Rottne 
Industri, Swepart, Växjödisk och Weland.  
 
Utan alla dessa företags engagemang hade vi haft svårt att fullfölja vårt arbete.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Fredrik Lindblad för vägledning och stöd under 
vår undersökning, examinator Tobias Schauerte samt oppositionsgruppen.   
 
 
Stort TACK till alla som har hjälpt oss! 
 
 
Växjö 2013-06-07 
 
 
 
___________________  ____________________ 
Susanne Jönsson  Johanna Klang 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet samt vårt syfte och mål med 
denna undersökning. Vi har även gjort en del avgränsningar i detta arbete 
för att hålla det inom rimliga ramar. 

 

1.1  Bakgrund till förändringsarbete 
 
Den grekiske filosofen Herakleitos konstaterade runt 500 år f Kr att förändringen 
är den enda sanna verkligheten och att allt befinner sig i ständig förändring 
(Angelöw, 1991). Enligt psykiatrikern Ahrenfelt (2001) är förändring ett tillstånd 
som vi upplever under hela vår livstid, både privat och i arbetslivet. Vissa faser 
är lugna medan andra kan vara kaotiska. Eftersom förändring är ett tillstånd 
saknar den en definitiv början, mitt eller slutfas. Samhället förändras kontinu-
erligt och det medför att även företag måste förändras för att kunna bevara sin 
konkurrenskraft genom att utvecklas och förbättras (Angelöw, 1991). För ett 
företag är kunskap om förändringsarbete en strategi för överlevnad (Ahrenfelt, 
2001). 
 
Förändring på företag kan göras i tre olika skeden; förebyggande, reaktiv och 
krisförändring. Forskning vid bl.a. IMD i Lausanne visar hur företag som går bra 
har låg motivation till förändring medan organisationer i kris har en hög motiva-
tion till förändring (Ahrenfelt, 2001). Enligt Peter Lynch (1990) är det mycket 
enkelt att genomföra ett förändringsarbete under kris medan förebyggande 
förändringar möter mer kritik (Lynch, 1990). Kritik har en negativ klang men 
kan i många fall vara av godo eftersom den skapar delaktighet hos medarbetare 
och blir en motivator och informationskälla för förändringsledaren. Att arbeta 
med förebyggande förändringar är att rekommendera eftersom vi då har tid och 
resurser tillgängliga samt äger initiativet och därmed kan prioritera egna mål 
(Ahrenfelt, 2001). 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) kan förändring på ett företag delas i två olika graderingar 
benämnda första samt andra ordningen. Förändring i första ordningen innebär en 
ändring inom systemet t.ex. vid utbyte av en gammal maskin. Förändring i andra 
ordningen innebär en ändring av själva systemet t.ex. ett företag som ersätter 
arbetare med robotar. Beroende på vilken grad av förändring som skall göras 
måste strategin för införandet hanteras olika (Ahrenfelt, 2001). 
 
I dagens samhälle kan som sagt ingen individ eller organisation undvika 
förändring. Bara tanken på förändring skapar oro och osäkerhet. Ofta består oron 
i att förlora pengar eller trygghet och vårt sociala mönster kan komma att på-
verkas. På grund av denna oro har människan svårt att acceptera förändringar, 
små som stora (David, 2011).  
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Fil. Dr i sociologi Bosse Angelöw särskiljer tre huvudtyper av förändrings-
strategier hos företag, den toppstyrda, den representativa och den delaktiga. I 
denna ordning ökar graden av delaktighet och enligt författaren därmed minskas 
graden av motstånd (Angelöw, 1991).  
 
Storlek, hastighet, genomslagskraft och riktning på förändring varierar bland 
företag och över tid. Att skapa ett arbetsklimat där förändringar accepteras som 
en nödvändighet och är fördelaktiga bör vara strategernas mål. Det finns ingen 
mirakelmedicin för detta utan måste få ta sin tid. En grundsten i strategiskt 
tänkande är att i beslutsprocessen involvera de som kommer att påverkas av 
förändringen i ett tidigt stadie. Man bör också se förändring som en fortgående 
process i företagets förbättringsarbete (David, 2011).  
 
Omfattande studier visar att nya strategier hos företag är vanligtvis marknads-
drivna och dikteras av konkurrerande krafter. Dessa förändringsbehov uppstår 
frekvent och därmed blir det mer effektivt att ändra företagets kultur och inte 
strategin i sig. Rekrytering, utbildning, omorganisation, jobbrotation, belöning 
och mentorskap är några sätt att påverka företagskulturen (David, 2011). Ett 
annat sätt att påverka organisationskulturen är att öka individens förståelse för 
den psykologiska påverkan vid förändringsarbete (Janssen, 1996).  
 
På ett industriföretag uppgår ofta produktionsprocessen till över 70 % av 
företagets värde. På grund av detta påverkar de flesta strategiska förändringar 
produktionsenheten och det är därmed av yttersta vikt att nya strategier får bästa 
möjliga genomförande inom detta område (David, 2011). 
 
 

1.2  Problemformulering 
 
Konkurrenssituationen för dagens industriföretag blir alltmer komplex, produkt-
livscyklerna allt kortare, kundernas krav alltmer nyanserade och differentierade. 
Allt detta ställer större krav på en effektiv och ekonomisk produktionsverksamhet 
inom alla aspekter för att skapa en långsiktig lönsamhet. De flesta företag måste 
därför arbeta aktivt och frekvent med förbättringar för att kunna konkurrera. För-
ändringar skapar oftast oro och misstänksamhet bland personalen och påverkar 
därmed vanligtvis både produktiviteten och implementeringen av den nya strate-
gin. Nämnda motstånd måste minimeras för att förändringen skall kunna få bästa 
effekt. Motstånd mot förändring ligger i människans natur och är mycket viktigt 
för företagen att ta hänsyn till (Olhager, 2000). 
 
Motstånd till förändring kan anses som det största enskilda hotet mot ett fram-
gångsrikt införande av en strategi hos ett företag. Motståndet hos de anställda kan 
visa sig som en högre frånvaro, framförande av ogrundade klagomål, samarbets-
svårigheter och i värsta fall rent sabotage av utrustning etc. Det är viktigt att 
poängtera att nämnda motstånd kan uppträda på alla nivåer i företaget. 
Anledningen till dessa problem beror ofta på att individen ej förstår orsaken eller 
nyttan med förändringen. I enklare lägen kan det räcka med att informera 
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personalen. För att framgångsrikt införa strategier måste företaget ha ett klimat 
som är mottagligt för förändringar. Förändring måste ses som en möjlighet och 
inte som ett hot mot personalen (David, 2011).   
 
Ovan problemformulering mynnar ut i tre frågeställningar som vi kommer att 
undersöka; 
 

• Vilka förebyggande förändringar arbetar företag med för att förbättra sin 
produktion?  

 
• Hur arbetar företag med införandet av produktivitetsförbättringar och är 

de mätbara? 
 

• Vad har företagen för åsikt och hur hanterar de motstånd mot förändring? 
 
 

1.3  Syfte och mål  

Vårt syfte är att få en ökad förståelse för hur producerande företag arbetar för att 
förbättra sin produktivitet genom förändringsarbete och om deras framsteg är 
mätbara. Vi ämnar även få en ökad förståelse för vilka åsikter de intervjuade 
företagen har om motstånd till förändring och hur de arbetar med det. 

För att uppnå vårt syfte ska vi undersöka förbättringsarbete och förändrings-
motstånd på de utvalda företagen samt beskriva detta på ett enkelt sätt. 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till ett fåtal företag med egenproduktion och deras 
förändringsarbete. Undersökta förändringar skall dessutom vara i förebyggande 
syfte och av andra ordningen d.v.s. av systemkaraktär.
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2. Metodologi 
I detta kapitel beskrivs teorier för de metoder som används i forsknings-
sammanhang och även våra val av metoder.  

 
 

2.1  Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar till hur forskning bör bedrivas och 
hur man får reda på sanningen – positivism och hermeneutik. Man kan säga att 
dessa två förhållningssätt är radikalt olika för att uppfatta människan, världen, 
vetenskapen och vad man kan betrakta som kunnande. Det är dock nästintill 
omöjligt att strikt hålla sig till ett av förhållningssätten (Patel & Davidson, 2011). 
 
 
2.1.1 Positivism 
 
Positivismen är en filosofisk inriktning som innebär att man försöker att bara 
befatta sig med vetenskap som är så gott som riskfri samt kan bevisas empiriskt. 
Den kunskap som samlas in skall vara verklig och tillgänglig för människans 
sinnen och förnuft. För att det ska bli positivt bör kunskapen vara nyttig och på 
något sätt förbättra samhället, säker genom att den byggs på iakttagelser som är 
logiskt prövbara och exakt genom att de komplexa företeelserna förenklas till 
mindre beståndsdelar (Patel & Davidson, 2011). I boken Praktisk vetenskapsteori 
beskriver Mårtensson (1988) att positivismen är en vetenskapsuppfattning som är 
vida utbredd. Positivismen uppkom efter renässansen efter år 1600. Man hade då 
en nyttosyn på vetenskapen eftersom kunskap skulle ge makt över livsvillkoren. 
En optimistisk syn på vetenskapen gjorde att människornas levnadsförhållande 
blev bättre (Mårtensson, 1988). 
 
 
2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker 
förstå och förklara ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. 
Hermeneutiken var en metod man använde sig av för att tolka bibeltexter under 
1600- och 1700-talet. I dagligt bruk används hermeneutiken för olika 
vetenskapliga kunskapsområden inom human- kultur- och samhällsvetenskap. 
Forskaren närmar sig sitt objekt på ett subjektivt sätt för att få sin egen förståelse. 
Genom att använda sina tankar, känslor och intryck tolkas och förstås 
forskningsobjektet. Man delar upp det undersökta problemet i mindre delar och 
löser dem var för sig. Därefter sammanställs lösningarna för att skapa en bättre 
förståelse för problemet i sin helhet (Patel & Davidson, 2011).  
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2.1.3 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
 
Vi kan se att vi använt oss av det hermeneutiska förhållningssättet, eftersom vi 
använt en vetenskaplig inriktning för att studera och förstå vårt forskningsämne. 
Vi har närmat oss våra respondenter på ett personligt sätt för att få en förståelse. 
Vi har delat upp problemet i mindre delar och sedan samlat ihop det för att få en 
helhet. Den insamlade informationen kan förhoppningsvis vara användbar för 
företagsledning och övriga medarbetare. 
 
 
 

2.2  Vetenskapliga angreppssätt 
 
I det vetenskapliga angreppssättet kan forskaren visa hur man kan relatera teori 
med verkligheten. Detta presenteras nedan i de tre begreppen deduktion, 
induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011).  
 
 
2.2.1 Deduktion 
  
Den hypotetiskt-deduktiva metoden kan vara när verkligheten stämmer med den 
uppställda hypotesen (Mårtensson & Nilstun, 1988). Man kan säga att forskaren 
arbetar med bevis. Ett deduktivt arbetssätt kan beskrivas på så vis att forskaren 
antar den befintliga teorin objektivt. Forskningsprocessen anses bli mindre partisk 
av forskaren då denne inte tar in sin personliga syn på ämnet. Det finns en risk att 
man inte upptäcker nya och intressanta rön när endast befintlig teori används 
(Patel & Davidson, 2011). 
 
 
2.2.2 Induktion  
 
Induktion innebär att det är forskarens egna iakttagelser som är den enda källan 
till kunskap. Kritiken har varit mycket hård mot denna ansats eftersom det inte är 
något annat än det empiriska materialet som visas (Wallén, 1996). Man kan säga 
att forskaren följer upptäckarens väg och ska upptäcka något som kan uttryckas 
till en teori. När forskaren arbetar utan en tidigare känd teori kommer dennes egna 
idéer och föreställningar färga de teorier som produceras (Patel & Davidson, 
2011). 
 
 
2.2.3 Abduktion 
 
Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri och är en kombination av 
deduktion och induktion. Abduktion innebär att man formulerar ett hypotetiskt 
mönster som är taget från något enskilt fall och sedan gör en teoretisk djup-
sammansättning av datainsamlingen. Första steget associeras som induktivt 
medan nästa steg anses som deduktivt eftersom teorin prövas på nya fall. Fördelen 
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med abduktion är att man inte låser sig på samma vis som när man använder sig 
av deduktion eller induktion men det finns en baksida eftersom alla forskare har 
egen erfarenhet och kännedom som kan färga deras resultat (Patel & Davidson, 
2011). 
 
 
2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 
 
I vår studie har vi använt oss av det deduktiva angreppssättet eftersom vi 
samlade in den teori som skulle kunna tänkas vara användbar för vårt arbete. När 
vi samlat in användbar teori skapade vi oss en uppfattning om vilka frågor vi 
sedan skulle kunna ställa till våra respondenter. Efter insamlingen gjorde vi en 
jämförelse med det empiriska vi samlat in för att sedan relatera det till teorin.  
 
 

2.3  Forskningsmetod 
 
Nedan beskrivs hur en forskare kan bearbeta datainsamlingen, på ett kvalitativt 
eller kvantitativt sätt. 
 
 
2.3.1 Kvalitativ metod 
 
När man använder sig av kvalitativa undersökningar skaffar man sig en djupare 
förståelse av ämnet. Det är forskarens tolkningar och uppfattning som står till 
grund. När man använder kvalitativ metod vill man ha ett totalperspektiv och 
fullständig förståelse. Forskaren bygger upp teorier och skapar referensramar för 
att förstå de olika sociala processerna som undersöks. Forskaren kan använda sig 
av en ostrukturerad observation t ex djupintervju där varken frågorna eller svaren 
är fasta. Man intresserar sig för det unika eller det avvikande. Insamlingen som 
görs ligger nära den verklighet man vill undersöka. Det finns en jag - du - 
relation mellan den som undersöker och den undersökte (Holme & Solvang, 
1997).  
 
 
2.3.2 Kvantitativ metod  
 
Vid den kvantitativa metoden omvandlas informationen till siffror och mängder, 
det vill säga till mätbara resultat. Man kan använda sig av systematiska och 
strukturerade observationer t ex enkät med fasta svarsalternativ. När under-
sökaren använder kvantitativ metod vill denne utifrån det urval som gjorts säga 
något om den valda gruppen det gäller. Forskaren intresserar sig för det gemen-
samma, det genomsnittliga eller karakteristiska. Insamlingen som görs skiljer sig 
från de verkliga villkoren man vill undersöka. I denna metod görs en beskrivning 
och förklaring istället för en förståelse som det är i den kvalitativa metoden. Det 
finns en jag – det – relation mellan den som undersöker och den undersökte 
(Holme & Solvang, 1997).  
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2.3.3 Vår forskningsmetod 
 
Den metod vi valde är kvalitativ och den valdes för att vi ville komma så nära en 
fullständig förståelse som var möjligt. Intervjuerna som gjordes var uppbyggda 
på de teorier vi hade studerat in oss på och visste att företagen använde sig av 
eftersom vårt arbete inleddes med ett enkätutskick. Vi använde en intervjumetod 
av djupare karaktär och på så sätt fick vi in svar som låg nära den verklighet vi 
undersökte.  
 
 
 

2.4  Undersökningsmetod 
 
Nedan beskrivs den undersökningsmetod som valts.  
 
 
2.4.1 Fallstudie 
 
En fallstudie gör det möjligt att visa hur de valda teorierna inom ämnesområdet 
tillämpas i verkligheten. Fallstudien ger möjlighet att utforska ämnesområdet ur 
ett djupare perspektiv. Studien kan genomföras i en eller flera organisationer 
som kan vara en grund till jämförande. Fördelen med metoden är att man kan 
studera det som sker under verkliga förhållanden. Forskaren kan också få en 
ganska ingående kunskap om själva förloppet som man valt att studera. Genom 
att göra studien vet man att företeelsen faktiskt finns och att verksamheten och 
processerna fungerar (Wallén, 1996). 
 
 
2.4.2 Vårt val av undersökningsmetod 
 
Vi valde att använda fallstudie eftersom vi vill ta reda på hur situationen är på 
några företag och kunna göra en jämförelse. Syftet var också att vi ska få en mer 
ingående kunskap och djupare förståelse för det vi ämnat undersöka. 
 
 
 

2.5  Datainsamling 
 
Datainsamling kan göras på olika sätt till exempel med hjälp av intervjuer eller 
enkät utskick. Den metod man väljer avgörs av vilken metod som ger bäst svar på 
de frågeställningar man har. Det handlar också om den tid som står till förfogande 
i det enskilda forskningsfallet (Patel & Davidson, 2011). 
 
2.5.1 Primär- och sekundärdata 
 
Datainsamling kan ske under olika förutsättningar. Forskaren kan samla in ny data 
som då blir primärdata eller data som redan finns vilket kallas sekundärdata. Även 
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om man väljer att använda sig av primärdata bör man ändå försöka att använda sig 
av befintlig data. Sekundärdata kan användas som ett bra komplement eller i en 
kombination med primärdata. Fördelen med att använda primärdata är att den är 
färsk och att man kan anpassa datauppgifterna till den givna frågeställningen 
(Dahmström, 2011). 
 
 
2.5.2 Enkäter 
 
Ordet enkät betyder ursprungligen förhör och även rundfråga. Denna rundfråga 
skickas runt till ett urval av personer eller kanske företag som får fylla i ett 
frågeformulär som sedan skall returneras (Dahmström, 2011). Metodologiskt sett 
kan man säga att enkäten är ett specialfall av intervjumetodiken. En enkät är ett 
standardiserat frågeformulär som uppvisas för flera människor parallellt med en 
s.k. kollektiv intervju (Befring, 1994). Vid enkät observation eftersöks ofta 
information som ej konstaterats tidigare. En enkät skickas traditionellt med posten 
men det är nu mer vanligt att lägga ut den elektroniskt s.k. webbenkät 
(Dahmström, 2011). 
 
 
2.5.3 Intervju 
 
En intervju är ett personligt möte mellan den som frågar och den som svarar och 
handlar därmed om en personlig kontakt (Befring, 1994). 
För att få den information man vill ha för att sedan kunna arbeta vidare måste man 
ställa väl genomtänkta frågor, vilket kallas att intervjua. En väl genomförd 
intervju ger tillförlitlighet och resultatet är därmed giltigt och kan vara användbart 
för andra (Lantz, 2007). P-G. Svensson & B. Starrin (1996) kallar intervju för en 
verbal beteendemässig händelse. 
 
Användandet av intervjuer startade i tidningsvärlden på 1860-talet. Ofta väljer 
man mellan två olika tillvägagångssätt, besöksintervju eller telefonintervju. Vid 
den först nämnda metoden besöker man personen i fråga och ställer frågor som är 
i förväg strukturerade och iordningsställda. En telefonintervju blir aldrig så 
inträngande och detaljerad som en besöksintervju. Besöksintervju tar ofta lång tid 
och kan karakteriseras som dyrbar men den är nödvändig för att få en hög kvalitet 
på arbetet (Dahmström, 2011). 
 
 
2.5.4 Icke-standardiserad och standardiserad intervju 
 
Man skiljer på två typer av forskningsintervjuer, kvalitativa och kvantitativa 
intervjuer och de kallas också för icke-standardiserad eller standardiserad intervju. 
En kvalitativ intervju syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Under själva intervjuförfarandet 
använder man i den kvalitativa en så kallad icke-standardiserad intervju. Detta 
betyder att man från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga eller 
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betydelsefulla. För att detta ska fungera måste intervjuaren vara alert och kunna 
utveckla, anpassa och även följer upp vad som kan vara lämpligt för att syftet med 
intervjun ska förstärkas (Svensson & Starrin, 1996). 
 
Docent Annika Lantz (2007) menar att det är mycket viktigt att fundera över hur 
en kvalitativ intervju kan bli just kvalitativ. Det gäller att intervjuaren har goda 
kunskaper om ämnet och ställer de frågor som krävs för att svaren ska bli så 
rättvisa som möjligt. Resultatet från intervjun skall kunna användas av andra 
forskare och beläggs därför med vissa krav. För att uppfylla dessa krav i 
vetenskapliga sammanhang nämner man ofta att: 
 

• metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 
• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 
• det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna 
 

Man bör göra en intervjuplan som kan användas som stöd under intervjun. En 
intervjuplan är en skriftlig uppställning över frågorna som ska ställas och de ska 
vara ordnade i rätt följd. I planen finns det information som intervjuaren ska 
förmedla för att bakgrunden ska vara tydlig vid intervjun (Lantz, 2007). 
 
Den kvantitativa intervjun skiljer sig på så sätt att här har man på förhand 
definierat företeelser, egenskaper eller innebörder. Den kvantitativa 
intervjutraditionen bjuder inte på några överraskningar eftersom man följer de 
frågor och svar som i förväg är formulerade. Detta kallas också för ett 
standardiserat intervjuförfarande (Svensson & Starrin, 1996). I den kvantitativa 
intervjun ska frågorna vara neutrala och de ska inte ”leda” respondenten till de 
positiva eller negativa svarsalternativen. Det är särskilt viktigt när man ska mäta 
attityder och värderingar. Frågorna bör ej vara tolkningsbara och inte heller 
prestigeladdade. För att styra sina respondenter ytterligare kan man dela upp vissa 
frågor i huvudfråga och följdfråga och på så sätt få ett bättre resultat. I en 
standardiserad intervju använder man sig ofta av fasta svarsalternativ i 
kombination av öppna alternativ (Dahmström, 2011).  
 
 
2.5.5 Vårt val av datainsamling och genomförande 
 
Vid vårt val av datainsamling har vi använt oss av sekundärdata, primärdata, 
enkät och icke-standardiserad intervju. 
 
Vid vårt genomförande började vi först och främst med att diskutera vilka företag 
vi tyckte kunde vara intressanta och lämpliga för vår studie. När vi var överens 
delade vi upp företagen jämt mellan varandra. Vid den första kontakten med de 
olika företagen gjorde vi en grundlig telefonintervju för att presentera oss själva, 
vårt examensarbete och dess syfte och mål. Därefter fick de frågan om de var 
intresserade att ta del av vår enkät och senare eventuellt bli intervjuade vid en 
personlig kontakt. 
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Valet av våra teorier är endast sekundärdata men vi har också varit tvungna att 
göra flera telefonintervjuer för att få viss teori korrekt. Vår datasamling för övrigt 
har varit primärdata som kommer från enkäter och intervjuer. 
 
Vi skickade ut en kortfattad enkät till de 17 industriföretag som visat intresse vid 
telefonkontakt. De inkomna enkätsvaren skulle hjälpa oss att välja ut de mest 
intressanta företagen samt ge oss vägledning till vilka teorier vi behövde 
förbereda inför kommande intervjuer. Dessa inledande frågor till företag återfinns 
i bilaga 1.  
 
Vi valde att använda oss av en icke-standardiserad intervjumetod därför att vi 
ville kunna ställa frågor som kunde hjälpa oss förstå vissa införanden och 
beteenden. Det innebär att vi gjorde en intervjuplan som vi skulle använda som 
stöd. Eftersom vi valde en icke-standardiserad intervju var vi tvungna att vara 
mycket pålästa om de olika teorierna för att kunna vara alerta och ställa bra 
följdfrågor för att få så utvecklande och rättvisa svar som möjligt. Våra 
intervjufrågor återfinns i bilaga 2.  
 
 
 

2.6  Urval av enheter 
 
Nedan beskrivs urval samt vårt urvalssätt.  
 
 
2.6.1 Urval 
 
När ett urval ska göras är valet av undersökningspersoner av stor vikt. Skulle 
dessa personer vara ett felaktigt val kan det leda till att hela undersökningen inte 
når sitt syfte. Det är viktigt att man vet att intervjupersonerna har rikligt med 
kunskap om ämnet och är delaktiga i den process man studerar. Om detta görs blir 
inte urvalet slumpmässigt. Urvalet görs systematiskt utifrån de teorier man har 
utgått ifrån när intervjun gjordes. Det är viktigt att den information som man har 
skaffat sig är pålitlig. För att göra ett kvalitativt urval bör kunskapen ha blivit så 
nyanserad som möjligt när undersökningsmetoden användes (Holme & Solvang, 
1997). 
 
 
2.6.2 Vårt urval 
 
I första skedet diskuterade vi vilka tillverkande företag och kontaktpersoner som 
var lämpliga att ha med i vår undersökning. Vi ansåg att personalchefen på 
respektive företag var bäst lämpad att besvara våra frågor inledningsvis eftersom 
ämnet handlar om personalpolitik. I nästa urval handlade det om vilka företag vi 
ville gå vidare med och det blev tillslut endast två företag. I det tredje urvalet 
skulle vi välja ut lämpliga respondenter från företagen för att kunna få in så bra 
och användbar fakta som möjligt för att kunna ge undersökningen en kvalitativ 
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karaktär. Dessa respondenter ansåg vi vara någon person med personalansvar och 
knuten till produktion. 
 
 
 

2.7  Trovärdighet 
 
Trovärdighet och graden av tilltro kan uttryckas som hög eller låg validitet samt 
hög eller låg reliabilitet (Befring, 1994). 
 
 
2.7.1 Validitet  
 
Validitet kan beskrivas som relevansen av datainsamlingen för den givna 
problemformuleringen, alltså hur giltigt mätresultatet är (Befring, 1994). Validitet 
är ett begrepp som ofta används när kvantitativa metoder är aktuella men också 
vid kvalitativa. Begreppet avser hur giltiga resultaten och dess mätinstrument är 
samt även hur undersökningsupplägget har sett ut (Svensson & Starrin, 1996).   
 
 
2.7.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menar man hur pålitlig datainsamlingen är, d.v.s. att 
tillförlitligheten är hög. Det ska vara möjligt att upprepa samma datainsamling 
och då få samma resultat (Svensson & Starrin, 1996).  Denna procedur kallas för 
test-retest-metoden och på så sätt kan man få ett mått på stabiliteten (Befring, 
1994). 
 
För att kunna avgränsa problemområdet och verkligen bara undersöka det som är 
relevant ska intervjuaren försöka teorianknyta problemet. Ofta finns det tidigare 
forskning inom det område som ska studeras och det kan vara till stor hjälp. Ett 
bra sätt är att skapa sig en god översikt över befintlig litteratur för att finna nyttiga 
teorier att använda (Lantz, 2007). 
 
 
2.7.3 Vår trovärdighet 
 
För att få en så hög validitet som möjligt på arbetet använde vi oss av inledande 
enkät samt intervju för vår datainsamling. För att öka trovärdigheten har vi varit 
mycket noggranna med vilka personer som valts till intervjuerna och att de har 
en hög kunskap och är i nära relation till frågorna. Vi såg till att när mötena 
bokades att tiden var väl tilltagen för att slippa tidspress samt översände våra 
frågor i god tid före intervju. Vi har också gjort telefonintervjuer för att ytterli-
gare styrka vår trovärdighet och samla in information för senare användning av 
oss eller om någon vill fortsätta vår undersökning. 
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Vid varje intervju har vi spelat in samtalen för att kunna gå tillbaka om osäkerhet 
skulle infinna sig. Efter intervjuerna har vi diskuterat och renskrivit svaren. 
Därefter har vi skickat svaren till respondenterna för att de ska kunna kommen-
tera och godkänna resultatet. Vi anser att alla dessa insatser har gett oss en hög 
reliabilitet.
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3. Teori 
I detta kapitel redovisas de teorier som är användbara för studien. 
Teorierna redovisas i en för arbetet lämplig ordning med beskrivning av 
olika typer av förändring och modeller för detta samt hur motstånd beaktas. 

 

3.1  Introduktion till förändringsarbete 
 
Förändringsarbete på ett företag kan jämföras med en psykoterapeuts behandling 
av en patient. Förändring måste inträffa för att personen ska kunna finna en ny 
och egen väg genom livet. Patienten måste ta aktiv del i behandlingen för att 
kunna slippa sina besvär. Liknande konstateranden har gjorts vid förändrings-
arbete i en organisation. För att skapa förändring och uppnå mål måste 
medarbetarna vara fullt delaktiga i processen. Detta innebär dock inte att 
medarbetarna bara skall acceptera förändring utan både chefers och övriga 
anställdas motstånd kan vara både kreativt och t.o.m. nödvändigt. Företag 
behöver lära sig inse många fördelar med aktivt motstånd vid förändringsarbete. 
Motstånd kan definieras som frigjord mental energi som visar sig i ett äkta 
engagemang mot en bestämd process (Ahrenfelt, 2001). 
 
 
 

3.2  Förändring av första eller andra ordningen 
 
En förändring av första ordningen innebär en ändring inom systemet, d.v.s. att 
man letar efter möjligheter med hjälp av samma metoder som tidigare. 
Organisatoriskt tankemönster och agerande förändras ej och man letar förnyelse 
av något som redan finns. En förändring av första ordningen är vanligtvis ganska 
enkel att genomföra och skapar inget större motstånd (Ahrenfelt, 2001).  
 
Vid en förändring av andra ordningen ändras hela systemet och detta medför i 
praktiken att det organisatoriska tänkandet och agerandet skall förändras. Ett 
system kan definieras som varje arrangemang eller kombination av delar som 
bildar en enhet. Denna typ av förändring innefattar en internpsykologisk process 
där kognition och emotion är viktiga för att kunna utforma ett nytt tankemönster. 
En förändring kan vara av första och andra ordningen beroende på vilken 
synvinkel man har på ändringen. Som ett exempel på detta kan man fundera på 
en anställd som blir uppsagd. Ur företagets perspektiv är förändringen av första 
ordningen då man endast minskat personalstyrkan. Ur den uppsagdes perspektiv 
är dock förändringen av andra ordningen då personen tappar sin vardag och 
sociala gemenskap. Företagens behov av förändring av andra ordningen ökar och 
är nödvändig för att bolaget skall kunna anpassa sig till den föränderliga 
omvärlden. Vid förändring av andra ordningen påverkas ledarskapet i stor 
utsträckning och chefen måste bli den ledare som kan lotsa de anställda genom 
förändringsfasen. Den diktatoriska chefstypen är inte lika effektiv vid 
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systemförändring. Typen av fråga bolagsledningen måste ställa sig för att kunna 
ta ett beslut om en systemändring är;  
 

Hur kan vi bibehålla eller förbättra vårt resultat och hur kan vi lösa våra 
problem enklare och smartare? (Ahrenfelt, 2001). 

 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
För att kunna jämföra förändringsåtgärder på olika företag behöver man 
undersöka förändringar med liknande påverkan. En förändring av andra 
ordningen påverkar ett helt system och det är därmed den typen av förändring 
som är svårast att införa och intressantast att jämföra. Därmed ämnar vi 
undersöka vilka förändringar av andra graden de intervjuade företagen har infört.  
 
 
 

3.3  Att arbeta med förändring i förebyggande skede 
 
Bo Ahrenfelt (2001) är läkare och psykiater och har i många år arbetat som 
förändringskonsult åt företag. Enligt Ahrenfelt (2001) kan man dela in en 
organisations förändringspositioner i kris, reaktiv och förebyggande förändring. 
Det är vanligtvis mycket enkelt att aktivera starka medkrafter när ett företag 
måste införa förändringar p.g.a. en krissituation (Ahrenfelt, 2001). En reaktiv 
förändring innebär att organisationen reagerar på något som redan hänt t.ex. en 
ny konkurrent på marknaden eller nedgång i försäljningsvolym (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). En förebyggande förändring möts ofta av mycket kritik och 
motstånd. Det är av yttersta vikt att se denna kritik som en god, drivande, 
nödvändig och innehållsrik motivation. Förändringsmotståndet skapar samtidigt 
delaktighet bland medarbetarna och är informativt (Ahrenfelt, 2001).  
 
Varför är det viktigt att arbeta med förebyggande förändring?  
 
De mest grundläggande anledningarna till att arbeta i förebyggande syfte är; 

• Organisationen har tid att förbereda sig väl vilket ökar möjligheten att 
göra rätt saker och på rätt sätt. 

• Organisationen har tagit initiativet och kan därmed prioritera egna mål. 
• Organisationen har mer resurser tillgängliga och/eller mer tid att skaffa 

resurser. 
• Organisationen kan själva prioritera efter egna behov.  
• Organisationens agerande utgår från eget rationellt tankemönster.  
• Organisationen har tid att justera fel i strategin och kan därmed förbättra 

och modifera åtgärder under processens gång. 
• Syftar till att organisationen skall överleva och utvecklas över tid. 
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Förebyggande förändring är alltid det svåraste men samtidigt det mest givande 
om det sköts på rätt sätt (Ahrenfelt, 2001).  
 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
Att införa en förändring i förebyggande syfte är oftast svårast men samtidigt den 
typen av förändring som vanligtvis är bäst planerad och har potential att ge de 
bästa resultaten. För att förenkla frågeställningen kombineras denna delteori med 
föregående. Därmed ämnar vi undersöka vilka är de viktigaste förebyggande 
förändringar av andra graden de intervjuade företagen har infört. Vi skall också 
undersöka hur dessa förändringar har införts och om företagen har kunnat se 
några mätbara förbättringar kopplat till dessa. En förändring kan endast ses som 
en förbättring om företaget kunnat mäta ett förbättrat resultat. 
 
 
 

3.4  Kaizen - Ständiga förbättringar 
 
Kaizen kommer från Japan och betyder förbättringar i små steg och denna 
rörelse etablerades efter andra världskriget. Utanför Japan har begreppet en mer 
omfattande och djupare innebörd. Toyota production system (TPS) fick sitt 
genombrott i omvärlden 1990. Forskarna på Massachusetts Institute of 
Technology hade kommit fram till att TPS var ett mycket mer effektivt sätt än 
den traditionella massproduktionen och därför myntades ordet Lean production 
som betyder på svenska smärt och smidig produktion (Segerstedt, 2008). 
Kaizen innebär ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete som berör 
och involverar alla funktioner i företaget. Målet är att minimera slöseri, det som 
inte är av något värde ska elimineras och detta mål har både TPS och Lean 
gemensamt (Nilsson, 1999).  
 
Att arbeta med ständiga förbättringar är viktigt eftersom den som slutar att bli 
bättre slutar snart att vara bra. Symbolen för ständiga förbättringar är PDSA- 
cykeln (Plan-Do-Study-Act). Först ska varje aktivitet planeras, sedan 
genomföras, därefter studeras och slutligen ska slutsatser dras om vad som är 
viktigt att tänka på inför nästa aktivitet. För att hålla förbättringsarbetet igång 
måste man hela tiden gå runt denna cykel varv efter varv (Bergman & Klefsjö, 
2007).  
 
Kaizen är ett vitt begrepp som innefattar många delaktiviteter varav några av de 
mest frekvent använda beskrivs nedan; 
 
 
3.4.1 Visualisering  
 
Daglig styrning är en del i visualiseringen och är mycket konkret och omfattar 
samtliga berörda. Huvudsyftet är att styra befintliga resurser till den plats där de 
för tillfället skapar mest nytta för helheten. I daglig styrning är dagliga korta 
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möten ett vanligt inslag. Daglig styrning utgör en del av leanfilosofin med fokus 
på enkelhet och effektivitet. Att kunna kommunicera och nå fram med det rätta 
budskapet är ett välkänt problem och det finns en rad psykologiska förhållanden 
varför det är så. Det finns skillnader i kompetens och makt vilket ofta försvårar 
dialogen. När man visualiserar sin arbetsplats blir det enklare för personalen att 
kunna vara mer delaktiga och förstå de komplicerade processerna. Man får igång 
en aktiv diskussion och en ökad förståelse kring sitt gemensamma arbete och de 
förändringar som eventuellt ska införas (Nilsson, 1999).  
 
 
3.4.2  Standardisering 
 
Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 
medverkan. Standardisering innebär att alla utför arbetsuppgiften så som man 
har kommit överens om att bästa lösningen är på uppgiften. Arbetsutförandet kan 
förändras men det är inte förrän en bättre lösning har uppkommit. Så länge före-
taget är medvetet om att det är den bästa standarden som är funnen idag men 
som kan förbättras imorgon kan företaget utveckla sig och överleva (Segerstedt, 
2008). 
 
 
3.4.3  Förslagsverksamhet 
 
Förslagsverksamhet innebär att personalen kan lämna förslag till förbättringar i 
den dagliga produktionen. Det kan vara alla möjliga förslag som att spara 
material, lösa upp flaskhalsar, effektivisera monteringsmetoder, förbättra eller 
tillverka handverktyg som gör arbetet snabbare att utföra och att förbättra 
ergonomin. Syftet med detta är att höja kvalitén men också att höja produkti-
viteten hos de berörda. Det är vanligt att man har någon slags låda som förslagen 
läggs i och därefter lämnas förslagen till en kommitté som tar beslut om 
förslagen ska förverkligas. I kommittén sitter ofta produktionschefen, arbets-
ledare och kanske verkstadschefen. Förslagen brukar vara många och de som 
förverkligas belönas individuellt efter hur betydelsefull den blivit för kvalitén 
och produktiviteten (Nilsson, 1999). 
 
 
3.4.4 5S 
 
5S är en del av Kaizenkonceptet och är till för att uppnå goda resultat och se till 
att varje medarbetares arbetsplats ska fungera optimalt. Med denna metod vill 
man uppnå högre effektivitet med ordning och reda. Modellen är inte enbart 
framtagen för industrin utan man kan mer eller mindre använda 5S överallt. 
Namnet 5S är en akronym från fem japanska ord. Nedan beskrivs kortfattat vad 
som görs:  

• Sortera - Seiri, bara de verktyg och material som används på 
arbetsplatsen skall finnas.  
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• Systematisera - Seiton, märk upp den givna platsen för de verktyg som 
är nödvändiga och de ska vara lätttillgängliga. 

• Städa - Seiso, regelbunden städning ska ske efter varje skiftbyte. Större 
rengöring ska ske efter schema, exempelvis varje eller varannan vecka. 

• Standardisera - Seiketsu, de dagliga rutinerna ska vara dokumenterade 
och man ska använda att-göra-listor för daglig vård av maskiner och 
arbetsställen. 

• Skapa vana - Shitsuke, innebär att ordningen hålls. Varje månad görs en 
rundvandring av t.ex. produktionschef och personal från annan avdelning 
för inspektion. Att alltid förbättra steg för steg (Segerstedt, 2008).  
 

3.4.5 Taktat flöde 
 
Ett taktat flöde innebär att en monteringslinje balanseras så att varje stations-
moment tar lika lång tid att utföra. Om ett problem eller fel skulle uppstå vid en 
station trycker operatören in en knapp och störningen meddelas via ett över-
gripande system så att alla i linan kan se meddelandet. I ett taktat flödet känner 
systemet av efterfrågan genom flödet och företaget vet hela tiden hur de ligger 
till och det blir enklare att upptäcka eventuella avvikelser som är basen i 
förbättringsarbete. Överproduktion undviks då man endast producerar efter 
behov (Segerstedt, 2008). Taktat flöde är ett sätt att tydliggöra för alla 
involverade vad som förväntas av dem. De viktigaste förutsättningarna är 
förståelse i organisationen, standardiserat arbetssätt samt ett utjämnat och 
välbalanserat flöde (Olhager, 2000). 
 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
Målet med ovan beskrivna strategier är vanligtvis att på något sätt kunna öka 
företagets produktivitet/kvalitet. Dessa strategier är erkänt framgångsrika om de 
införs och mottages på ett bra sätt. I dagens större företag innefattas många av 
dessa strategier i ett övergripande produktionssystem. Därmed är det viktigt för 
oss att utreda vilka av dessa strategier de intervjuade företagen infört och hur 
processen för införandet såg ut. För att förenkla frågeställningen kombineras 
även denna delteori med de två föregående. 
 
 
 

3.5  Förändringsmodeller  
 
Enligt filosofie dr i sociologi samt under många år föreläsare och forskare vid 
Växjö universitet Bosse Angelöw, kan tre typer av förändringsmodeller urskiljas. 
De olika modellerna är den toppstyrda, den representativa och den delaktiga 
modellen. De olika modellerna förklaras nedan.  
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3.5.1 Den toppstyrda förändringsmodellen – Typ I 

 
Denna modell som ofta kallas Top-down bygger på att 
organisationsledningen initierar problemet och styr merparten av 
förändringsarbetet. Ofta anlitas en konsult för att konkritisera och definiera 
en lösning. Ett handlingsprogram arbetas fram för att genomföra 
förändringen. Modellen förutsätter att organisationsledningen har de 
objektivt bästa lösningarna på kort sikt. För att driva igenom en snabb 
förändring bör så få personer vara involverade innan det konkreta 
handlingsförslaget presenteras. Toppstyrda förändringsmodeller möter ofta 
motstånd på grund av att de anställda ej har varit involverade i framtagning 
av handlingsprogram (Angelöw, 1991). Konsekvenserna av denna modell 
kan visa sig i följande problem; 
 
• Förändringsprojekt leder till kvarstående missnöje, långvariga konflikter 

och försämrat samarbete. 
• Personal upplever att företaget inte tar hänsyn till deras personliga 

erfarenheter.  
• Anledningen till konflikt utreds ej utan skylls på individuella problem.  
• Införandet av förändring följs upp dåligt och därmed ser man ej hur 

framgångsrik förändringen varit.  
• Stödjande åtgärder sätts ofta in efter det att problem uppstått och är 

därmed ej planerat (Olsson, 1985).  
 

3.5.2 Den representativa förändringsmodellen – Typ II 

 
Denna modell bygger på att företrädare för berörda grupper bildar en 
projektgrupp för att bestämma idéer, planera och genomföra förändring. De 
anställda informeras fortlöpande om avans i projektet. Problemet med denna 
modell är att de anställda som är berörda ej blir involverade förutom vid 
eventuella enkäter eller intervjuer. Resultatet kan ta två vägar, antingen 
accepteras föreslaget av de anställda eller rinner projektet ut i sanden (Angelöw, 
1991).   
 

3.5.3 Den delaktiga förändringsmodellen – Typ III 

 
Denna modell kallas ibland Bottom-up och bygger på att alla berörda deltar i 
förändringsarbetet. Förändringar planeras, genomförs och följs upp av de 
anställda som är berörda av förändringen. Många personer måste därmed vara 
delaktiga och modellen är tidskrävande men samtidigt kan förändringsarbetet bli 
en naturlig och positiv del av arbetet (Angelöw, 1991).  
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Ett klassiskt experiment för att jämföra de tre modellerna 

Ett experiment utfördes av psykologen Kurt Lewin redan under 1940-talet på ett 
klädföretag i USA. Experimentet gick ut på att testa de tre olika förändrings-
modellerna och jämföra resultatet. Det undersökta företagets problem var en 
våldsam produktionsnedgång, minskad effektivitet och missnöje bland de 
anställda. De anställda delades in i tre olika grupper med likvärdig kompetens. 
Varje grupp fick information om de förestående förändringarna i enlighet med de 
olika modellerna. Grupp I informerades om vilka ändringar som skulle göras och 
varför, och det var på detta sätt företaget genomfört förändringar historiskt. 
Grupp II ombads välja representanter som skulle tillsammans med ledningen 
diskutera och fatta beslut om de nya arbetsmetoderna. Representanterna 
återförde information och mottog kommentarer från de övriga i gruppen. I grupp 
III deltog alla anställda i diskussioner med ledningen och i beslutsprocessen.   
 
Resultatet av försöken kan summeras enligt nedan. 

• Produktionen i grupp I sjönk 35 % efter införd förändring och 
förbättrades inte den första månaden. Arbetsmoralen försämrades och 
påtaglig fientlighet mot företaget uppstod. Två veckor efter 
omläggningen hade nio procent av de berörda maskinskötarna sagt 
upp sig. Många klagomål framfördes också trots att det ändrade 
villkoret var mer fördelaktigt för de anställda än på andra företag.  

• Anställda i grupp II lärde sig de förändrade metoderna snabbt, hade 
en hög arbetsmoral och produktionstakten återgick till normal nivå 
inom två veckor från införandet av förändringen. Efter en månad var 
produktionsnivån högre än den varit före omläggningen. 
Arbetsklimatet var vänligt och ingen av de anställda slutade.  

• Grupp III tog kommandot direkt och redan andra dagen efter 
införandet var produktionstakten tillbaka på ursprunglig nivå. 
Produktionsnivån fortsatte stiga i jämn takt tills den var 14 % högre 
än någonsin uppmätts tidigare. Arbetsmoralen i grupp III var mycket 
hög och känslan av lagspelare infann sig. 

 
Forskarens slutsatser var att återhämtningen till normal eller t.o.m. en högre 
produktionsnivå stod i direkt proportion till graden av delaktighet. Ju större 
delaktighet de anställda hade i beslut desto framgångsrikare var förändringen. En 
annan slutsats var att ju mindre delaktighet personalen hade desto mer fientlighet 
mot företaget kände de samt i vissa fall så missnöjda att de sa upp sig (Hall, 
1990). 
 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
Enligt teorin är den delaktiga förändringsmodellen den mest fördelaktiga för alla 
parter i ett företag. Ett tydligt exempel på detta är det klassiska experimentet där 
resultatet blev absolut bäst med den delaktiga förändringsmodellen. Den 
delaktiga förändringsmodellen är tidskrävande och många personer måste 
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deltaga och ha åsikter. Därmed är det intressant att ta reda på de intervjuade 
företagens åsikt och praktiska arbetssätt enligt modellerna. 

 
 
 

3.6  Verktyg som stödjer det goda förändringsarbetet  
 
 
Förändringar förknippas oftast med något negativt men det behövs förändringar 
för att människor ska kunna förnya, utveckla sig och söka nya utmaningar. Det är 
inte förrän man står inför en förändring som individen verkligen ställs inför valet. 
Vad ska jag göra för att inte förlora min trygghet? Det är ofta då de berörda får en 
chans att utvecklas personligen och yrkesmässigt (Jacobsen, 2005). Man behöver 
inte se förändring som ett hot utan snarare som en utmaning. Förändringar som 
gagnar människans egen situation är ofta välkomna. För att företag på ett mer 
smärtfritt sätt ska kunna förvekliga sina förändringsstrategier är det bra om 
förändringsarbetet bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information 
och ömsesidig tillit. Det finns flera verktyg som man kan använda, några av dessa 
beskrivs nedan (Angelöw, 1991). 
 
 
3.6.1 Delaktighet 
 
Det goda förändringsarbetet bygger på att de anställda är så delaktiga som 
möjligt i en förändringsprocess. De ska vara aktivt engagerade från början. 
Denna initiala involvering gör att man får vara med och formulera problemen 
och diskutera förslag samt att vara med och bestämma takten i förändrings-
processen. Utanförskap leder ofta till motstånd mot förändring och till lågt 
engagemang. När människan får vara delaktig kan den stress som ofta 
uppkommer vid förändringar hållas nere, därför att personen då har möjlighet att 
påverka sin situation (ibid).  
 
 
3.6.2 Information och kunskap 
 
Information är en mycket viktig del i förändringsarbetet. Informationen måste 
vara riklig och direkt. När informationen är bristfällig skapas rykten väldigt 
snabbt. Ryktesspridningen kan vara ett fenomen för en grupp anställda att skapa 
samhörighet. Den inre spänning som de känner kan släppa något och 
informationen som sprids kan också vara rolig, chockerande och väcka 
nyfikenhet. För att minska motståndet är det bra att ge de anställda kunskaperna 
om förändringen. Dessa kunskaper kan då spridas och kommuniceras ut i hela 
organisationen och de kan börja tillämpas och utnyttjas (ibid). 
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3.6.3 Organisationskultur 
 
Organisationskulturen har stor betydelse i förändringsarbetet. Denna kultur 
handlar om existerande normer och värderingar, man brukar säga det sitter i 
väggarna. Förnyelseinitiativet som ledningen ska driva igenom bör stå i en 
samklang med organisationskulturen annars kan det bli svårt att driva igenom 
(ibid). 
 
 
3.6.4 Incitament 
 
Incitament kan vara ett effektivt sätt att stimulera och lättare kunna driva sina 
medarbetare för att få igenom förändringen (Bakka m.fl. 2006). Ofta delas 
belöningsformerna upp i tre former, individuella, gruppbelöning och belöningar 
som tillfaller hela organisationen. Tanken är medarbetarna ska känna en morot 
att prestera lite extra. För att undvika allt för stor konkurrens och ovilja för 
samarbete, kan det vara till fördel att använda sig av belöning i gruppform för att 
stimulera samarbetet effektivt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Incitament kan 
också vara av inre karaktär det menas att man får belöning i att den anställde 
känner tillfredställelse eller en stolthet i sitt utförande. Det kan vara att man får 
mer ansvar och mer information därmed en ökad kunskap. Dessa inre belöningar 
kan vara utvecklande då människan växer i sin roll och därmed får en erfarenhet 
(Nilsson, 1999). 
 
 
3.6.5 Trygghet 
 
Det är viktigt för i stort sett alla människor att känna trygghet. När en förändring 
sker skapas otrygghet och ovisshet på vägen. För att försöka hålla nere otrygg-
heten kan företaget göra de anställda delaktiga i förändringen och se till att de får 
rikligt med information. I en undersökning som gjorts visade det sig att 
anställningen är den viktigaste funktionen hos ett arbete. Är det möjligt att hålla 
sig från uppsägningar vid en förändring ökar detta tryggheten (Angelöw, 1991). 
 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
Enligt denna teori finns det många olika sätt att motivera sin personal. De 
motiveringsverktyg som vi valt ut är de som känns mest aktuella att diskutera 
med företagen. Därmed är det primära att undersöka hur viktiga de olika 
verktygen anses vara på företagen. Dessa verktyg har en koppling till den 
representativa modellen men främst till den delaktiga förändringsmodellen som 
beskrivs i den föregående teorin.  
 
 
 
 



Teori  
 

 

Susanne Jönsson & Johanna Klang 
 

22  

3.7  Motstånd till förändring 
 
Varför möts ofta förändringar med motstånd? Jo, därför att motstånd är en 
naturlig försvarsmekanism som vi människor har. När en förändring presenteras 
blir vi osäkra eftersom det välkända plötsligt går mot det okända. Detta beteende 
förstärks ofta när människan inte kan vara med och påverka förändringen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Det kan finnas många orsaker till förändringsmotstånd varav några beskrivs 
nedan: 
 
Fruktan för det okända 
Man går från ett säkert tillstånd till något som man inte har kontroll över, alltså 
en osäkerhet. Det är tryggt när man vet vad man har och otryggt när man inte vet 
vad man får. Man förlorar sin trygghet och svävar i det okända (ibid). 
 
Behov av säkerhet 
Man är orolig för vilken roll man får efter förändringen. Ofta finns det ett s.k. 
psykologiskt kontrakt vilket betyder att det finns oskrivna förväntningar mellan 
den anställde och företaget. När en förändring sker och kontraktet bryts skapas 
ofta ett motstånd från individen och denne kan också känna sig lurad (ibid). 
 
Förlust av identitet 
Det den anställde har byggt upp under en lång tid blir plötsligt meningslöst när 
en förändring sker. Ofta har personen skapat en identitet i sina arbetsuppgifter. 
Man känner att en del av sin identitet har gått förlorad (ibid).  
 
Dålig timing 
När förändringen sker måste man samtidigt hålla igång de gamla aktiviteterna 
parallellt. Detta kräver extra resurser av befintlig personal och många tycker att 
förändringsprocessen blir tyngre än vad den behöver vara (ibid). 
 
Man är rädd för det okända 
Förändringen innebär att man går från ett känt tillstånd till ett okänt. Kontakten 
med kollegor som man arbetat med länge och denna gemenskap som man känner 
måste brytas. Detta kan betyda att man ska samarbeta med personer som man 
inte alls trivs med. Motståndet blir stort när man inte längre får behålla sitt trygga 
sociala band (ibid).  
 
Hot mot personlig förlust 
En förändring kan få ekonomiska konsekvenser för individen. Det kan vara när 
jobbet försvinner och den anställde blir arbetslös. Motståndet blir en naturlig 
reaktion när plötsligt tillståndet går från säkert till osäkert (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). 
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Sammanfattning till vår analysmodell 
Det finns många olika orsaker till förändringsmotstånd och de flesta har sitt 
ursprung från någon typ av personlig rädsla. Det är intressant att ta reda på 
företagets åsikter om vilka rädslor som är viktigast att förhindra och varför. Vi 
bör också ta reda på om företaget känt av förändringsmotstånd vid införandet av 
någon av tidigare nämnda förändringsstrategier.  
 
 
 

3.8  Förändringens fyra rum® 
 
Förändringens fyra rum® anses av många vara en av världens mest praktiskt 
användbara psykologiska teorier och är en teori om förändring, utveckling och 
stabilitet. Grundfilosofin är evig förnyelse och hur densamma kan hanteras och 
förstås av såväl enskilda individer, grupper eller organisationer. Begreppen 
Förändringens fyra rum och Fyrarummaren är liksom Four Rooms of Change 
registrerade varumärken i stora delar av världen 
(www.forandringensfyrarum.se).   
 
 
3.8.1 Introduktion till Förändringens Fyra Rum®  
 
Förändringens fyra rum kallas ofta Fyrarummaren och är resultatet från Claes 
Janssens forskning under 70-talet vid Stockholms universitet. Janssen utforskade 
viljan respektive oviljan att censurera. Forskningen handlade också om viljan 
eller oviljan att öka självförståelsen – sin egen och andras samt upplevelsen av 
tillhörighet respektive utanförskap och konsekvenserna därav – individuellt och 
organisatoriskt. Efter 11 års forskning avslutades arbetet med en doktorsav-
handling med titeln Personlig dialektik – om självcensur, outsiderupplevelser 
och integration (Janssen, 1996).  
 
Fyrarummaren är en vetenskaplig teori som baseras på två fundamentala 
byggstenar. Den ena byggstenen är de psykologiska rummen och rörelsen och 
övergångarna mellan dem. Dessa fyra rum är Nöjdhet, Censur, Förvirring och 
Inspiration. I all förändring förflyttas personen från en Nöjdhet som har gått 
förlorad, till en Censur som försvarar det gamla, vidare till en Förvirring där man 
till slut ger upp motståndet och hamnar därefter i ett Inspiratoriskt skede där vi 
ser möjligheterna (Janssen, 1996). Nedan bild visar de fyra olika sinnestillstånd 
som alla individer vandrar mellan enligt denna teori.  
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[Figur 1: Illustration över förändringens fyra rum] 
 
Fyrarummarens andra byggsten baseras på att alla människor kan delas in i två 
hypotetiska karaktärer och dessa kan hamna i konflikt med varandra. Den ena 
preferensen är en person som söker nöjdhet och därmed har ett behov av censur, 
denna person kan benämnas som nej-svarare. Den andra preferensen är en person 
som söker inspiration och därmed ofta hamnar i ett skede av förvirring, benämns 
ja-svarare. Enligt Janssens forskning kan fördelningen mellan ja- och nejsvarare 
placeras in enligt nedan normalfördelningskurva. Det psykologiska test som 
Jansen utvecklade i samband med forskningen, Outsiderskalan, används idag i 
samband med utvecklingsarbete i alla typer av organisationer och sociala system 
varvid resultaten upprepas med samma exakthet (Janssen, 1996).   
 

 
[Figur 2: Illustration normalfördelningskurva över ja- och nejsvarare] 
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3.8.2 Fyrarummarens användningsområden i organisationer 
 
Fyrarummarens mål är att öka förståelsen för olika människor och deras fyra 
psykologiska rum och kan därför användas vid alla möjliga tillfällen och i alla 
typer av grupper. Syftet är också att avdramatisera skeden såsom förvirring och 
censur och därmed skapa en möjlighet till en ökad delaktighet. Ett av de analys-
instrument som Janssen utvecklat och som ingår i konceptet Fyrarummaren är 
Organisationsbarometern. Med dess hjälp kan man mäta graden av Nöjdhet, 
Censur, Förvirring och Inspiration i vilket socialt system och vilken organisation, 
som helst. Detta instrument har visat sig vara mycket framgångsrikt för att analy-
sera varför implementering av en ny strategi ej varit lyckosam på ett företag. Då 
införandet av Lean har blivit ett frekvent problem hos många företag har 
organisationsbarometern kunnat hjälpa företaget nå en ökad grad av nöjdhet och 
därmed förbättra effektiviteten av lean-verktyget. Med hjälp av teorin och 
konceptet Förändringens fyra rum ges både anställda och ledning möjlighet till 
mycket bättre förståelse för och samsyn vad gäller företagets behov av föränd-
ring och hur man själv kan bidra i och hantera de processer som förändrings-
arbetet utlöser. Ett exempel på företagsavtal är IKEA som använt Fyrarummaren 
i de flesta delar av sin verksamhet sedan år 1996. Teorin används numera i hela 
IKEA-koncernen och med väldigt lyckade resultat 
(www.forandringensfyrarum.se).  
 
 
Sammanfattning till vår analysmodell 
Den psykologiska teorin om Förändringens fyra rum handlar om att öka 
förståelsen mellan individer och deras olika psykologiska rum. Dess syfte är 
också att bearbeta motstånd i form av censur eller förvirring och öka individer-
nas känsla av nöjdhet eller inspiration genom delaktighet. Teorin anses vara 
mycket användbar vid förändringsarbete och därmed är det viktigt för oss att ta 
reda på hur de intervjuade företagen arbetar med Fyrarummaren. Vi ämnar också 
samla in andra insikter/kunskaper om denna teori. Med anledning av detta 
kommer vi att intervjua ytterligare några användare som har en djupare 
kännedom om ämnet. 
 
 
 

3.9  Analysmodell 
 
I detta avsnitt sammanfattas våra övergripande frågeställningar som behöver 
besvaras för att därefter kunna analyseras i jämförelse med de redovisade 
teorierna. 
 

• Vilka är de viktigaste förebyggande förändringar av andra ordningen som 
företagen gjort för att förbättra sin produktionsprocess? 

• Hur införs förändringar och har företaget kunna se några mätbara 
förbättringar av dessa? 
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• Hur ser företaget på de tre beskrivna förändringsmodellerna och hur 
arbetar de med förändring både teoretiskt och praktiskt? 

• Hur ser företaget på de olika motiveringsverktygen? 
• Företagets åsikt om vilka rädslor för förändring hos personalen som är 

viktigast att förhindra och varför? 
• Vid införandet av någon/några av nämnda förändringsstrategier har 

företaget känt av något motstånd från personalen? Om ja, i vilken 
omfattning och på vilket sätt märktes motståndet? 

• Hur ser företaget på förändringsmotstånd, finns det både positiva och 
negativa aspekter? 

• Har företaget hört talas om Förändringens fyra rum och har någon 
kunskap/åsikt om nämnda teori?
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4. Empiri och analys  
 
I detta kapitel presenteras de företag vi undersökt samt den empiriska 
information som samlats in. Varje empiridel avslutas med en delanalys.  
 

 
4.1  Introduktion till empiri  
 
Efter utvärdering av de inledande enkätsvaren vi fick in valde vi att gå vidare 
med Volvo i Braås samt Scania i Oskarshamn. Våra argument för urvalet var att 
de har en likartad produktion, ingår bägge i världsledande koncerner samt har 
egenutvecklade produktionssystem som innefattar många olika leankoncept. Alla 
intervjuade parter har fått godkänna det insamlade materialet.   
 
 
 

4.2  Företagspresentation 
 
I detta avsnitt presenteras de två utvalda företagen mycket kortfattat.  
 
 

Volvo Construction Equipment AB 

Volvo Construction Equipment i Braås, är världens ledande tillverkare av 
ramstyrda dumprar. Dessa fordon är utvecklade av Volvokoncernen. I Braås-
fabriken arbetar man från idé till färdig dumper. Tillverkningen, som består av 
bland annat plåtbearbetning, komponentsvetsning, maskinbearbetning, blästring 
och måleri, har hög automatiseringsgrad. Man använder ett kontinuerligt flöde 
ett s.k. leanflöde. Försäljning över hela världen, största marknaden är i Europa, 
USA, Sydafrika, Ryssland, Sydostasien och Indonesien. Sverige är en mycket 
liten marknad. Marknaden för Kina och Centralasien är en ganska nyöppnad 
marknad. 

 
• Anställda lokalt: 1000 
• Anställda inom koncernen: 100 000 
• Omsättning år 2012 totalt inom koncernen: 303 Miljarder SEK  

 
Intervjufakta Volvo 
Datum, tid och plats för intervju:  2013-04-29, 14.00-16.30, i Braås 
Deltagande från företaget:   Annika Gustafsson (HR Manager)  

Per-Erik Andersson (IF Metall ordförande) 
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Scania CV AB 

Scania i Oskarshamn är världens modernaste hyttfabrik, här tillverkas det 
lastbilshytter från plåt till en färdig hytt som är klar för leverans till Europa. 
Fabriken är uppbyggd i fem verkstäder: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund-
måleri, Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. Tekniken är avancerad och 
man arbetar efter ett utvecklat lean-tänk. Scania är mån om sina medarbetare och 
ser till att de utvecklas och ses som en tillgång. Scania arbetar med ständiga 
förbättringar.  

 
• Anställda lokalt: 1800  
• Anställda inom koncernen: 37 500  
• Omsättning år 2012 totalt inom koncernen: 88 Miljarder SEK  
 

Intervjufakta Scania 
Datum, tid och plats för intervju:  2013-05-07, 10.00-12.30, i Oskarshamn 
Deltagande från företaget:   John Larsson (Verkstadschef Täckmåleriet)   
 
Notering 
John Larsson är en mycket kunnig och engagerad person i Scanias Produktions 
System och håller bland annat föreläsningar för studerande ibland. För den 
intresserade läsaren hänvisar vi till bilaga 3 där mer information ifrån intervjun 
har sammanställts.  
 

 
 

4.3  Empiri enligt analysmodell  
 
I detta avsnitt presenteras de resultat som vi erhållit vid genomförda intervjuer 
hos utvalda företag. Varje avsnitt i detta kapitel visar den fråga vi ställde, 
företagens svar och därefter analyseras detta. Våra intervjufrågor som 
översändes i god tid före möten med företagen återfinns i sin helhet i bilaga 2. 
 
 
4.3.1 Företagens viktigaste förebyggande förändring 
 
Fråga: Vilka är de viktigaste förebyggande förändringar av andra ordningen 
som företagen gjort för att förbättra sin produktionsprocess? 
 

Volvo 
Den absolut viktigaste och största förändringen är Volvos egna leankoncept 
kallat Volvo Production System (VPS). I detta koncept ingår många av de 
verktyg som beskrivs i vår teori. I nedan bild visas de olika momenten som ingår 
i VPS. Volvo började införa detta koncept år 2007 och har kommit en bit på väg. 
Just nu arbetar de med Standardisering vilket i grunden kan beskrivas som en 
detaljerad arbetsbeskrivning dokumenterad i bilder och ord. Standardisering 
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kräver delaktighet av de anställda eftersom de är de som kan arbetet bäst. De har 
även ganska nyligen infört taktad, linjebalanserad och delvis automatiserat flöde 
i monteringen. Volvo lever i en föränderlig och hård konkurrens och måste 
arbeta med förebyggande förändringar för att behålla sin position på markanden. 
Att arbeta med ständiga förbättringar är ett måste för att överleva som företag 
och detta arbete tar aldrig slut. 
 
Nedan bild visar Volvos produktions system 
 

 
[Figur 3: Illustration över Volvo Production System] 
 

Förtydligande av Volvos produktionssystem 
För att förtydliga ovan modell krävs en lite mer ingående beskrivning. Som 
fundament i denna pyramid är Volvos grundvärderingar ledarskap, säkerhet och 
hälsa och omsorg för miljön. I nästa nivå för teamkänsla och processtabilitet 
anges ett antal principer och metoder såsom visualisering, standardisering och 
5S. Som en central del i denna modell anges ständiga förbättringar. För att 
säkerställa kvalitén har de ett antal principer och metoder såsom noll defekter 
och kvalitetssäkring. För att säkerställa den interna och externa leveranssystemen 
har de ett antal principer och metoder för takttid, kontinuerligtflöde och 
materialförsörjning. Överst i pyramiden anges kundfokus.  
 
Scania 
Scania introducerade sitt produktionssystem i mitten av 90-talet och det är deras 
stora förändring. Att införa Scanias Produktionssystem (SPS) tog lång tid och det 
handlar om att använda sig av de fyra olika grundprinciperna; värderingar, prin-
ciper, metoder och resultat. Enligt John är definitionen av dessa grundprinciper 
mycket viktigt att förstå för alla medarbetare. 
 
När man ska göra förändringar i metoder, förändringar i principer och föränd-
ringar i värderingar, desto högre upp man kommer i denna spiral desto mer 
arbetsamt blir det. Det kräver upplevelser och man måste se förändringen med 
egna ögon för det är då upplevelsen blir upplevd. Att arbeta med ständiga 
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förbättringar är ett måste för att vara konkurrenskraftig och förbättringsarbetet 
får aldrig stå stilla. Se nedan bild. 

 
[Figur 4: Illustration över Scanias etapper att tänka] 
 
Daglig styrning är ett mycket viktigt verktyg på Scania anser John. Varje 
medarbetare ska ha en trygghet. Genom att använda daglig styrning vet högsta 
chefen om det är problem och att inom loppet av en viss tid kommer produk-
tionen att stå stilla. Det är ett sätt att synliggöra att alla är informerade om allting 
genom daglig styrning. Det är en styrka och trygghet, det minskar telefonsamtal 
och en massa onödig stress eftersom alla vet vad som händer när daglig styrning 
används.  
 
Scania har infört s.k. RTM -möte (real time management). Det innebär att 
varannan timme träffas teamleader och produktionsledare för att gå igenom 
utfallet de senaste två timmarna i produktion. John säger att RTM-möte är 
naturligt när man har dagligstyrning en gång om dagen. För dem som inte 
kommit så långt blir det mycket stressigt om man ska ha koll på varannan timme 
när man inte har riktig koll på vad som händer på en dag. Det är viktigt att 
grupperna är mogna för detta.  
 
John berättar även att eftersom de har arbetat med sitt produktionssystem under 
så många år har deras värderingar, principer och metoder nästan blivit en själv-
klarhet hos de anställda. Scanias produktionssystem förekommer i diverse 
litteratur som framgångsrikt exempel. De tar ofta emot studiebesök framförallt 
av företag som vill införa ständiga förbättringar och minimera slöserier. 
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Nedan bild visar Scanias produktions system 
 

 
[Figur 5: Illustration över Scanias Production System] 
 

Förtydligande av Scanias produktionssystem 
För att förtydliga ovan modell krävs en lite mer ingående beskrivning. Som 
fundament i detta hus visas Scanias tre grundvärderingar; kunden först, respekten 
för individen och eliminering av slöseri. Nästa del på huset som är gulmarkerat 
visar deras fyra huvudprinciper; normalläge – standardiserat arbete, rätt från mig, 
förbrukningsstyrd produktion och taket som utgör ständiga förbättringar – 
kaizen. Som underprinciper till standardiserat arbete anges; standardisering, takt, 
utjämnat och balanserat flöde, visualisering samt realtid. Fönstret i mitten av 
huset avspeglar Scanias prioriteringar där säkerhet/miljö ska prioriteras samtidigt 
som hög kvalitet ska levereras i tid och ha en god lönsamhet. 
 
 
4.3.1.1 Analys över företagens viktigaste förebyggande förändring 

För att kunna jämföra företagens förändringsarbete behöver man jämföra 
förändringar av liknande karaktär. Enligt våra teorier är förändringar av andra 
ordningen och av förebyggande karaktär de svåraste men samtidigt de som är 
bäst planerade och har störst potential att ge de bästa resultaten. Både Volvo och 
Scania hänvisar till produktionssystemen som deras största förändring av andra 
ordningen och gjord i förebyggande syfte. Deras olika system skiljer sig något 
men är principiellt ganska lika. De använder sig bägge av grundläggande 
värderingar som ett fundament för alla deras interna arbetssätt. Deras 
produktionssystem innehåller många olika verktyg för att uppnå ständiga 
förbättringar. Scania berättar även att i Sverige anses de som något av en förebild 
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för införande av produktionssystem inkluderande leanmetoder för att minimera 
slöseri.   
 
Bägge företagen bekräftar också teorin att förändring av andra ordningen är 
nödvändig för att anpassa sig till omvärlden. Det är därför viktigt och t.o.m. 
nödvändigt att arbeta med ständiga förbättringar såsom visualisering, 
standardisering och att ha ett utjämnat och taktat flöde. Volvo bekräftar även 
teorin om att standardisering kräver delaktighet från medarbetarna eftersom det 
är de som kan standardisera sitt eget arbete bäst. Scania bekräftar teorin att ett 
standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att kunna förbättras eftersom 
standardisering anger ett normalläge som sedan kan användas som jämförelse.   
  
Bägge företagen bekräftar teorin att för att arbeta framgångsrikt med 
förebyggande förändring av andra ordningen krävs mycket arbete och det tar 
aldrig slut. Scania har dock jobbat så mycket längre med införandet att det verkar 
ha blivit ett naturligt arbetssätt inom hela organisationen och förbättringsarbete 
är därmed en vardag för de anställda. 
 
 

4.3.2 Hur förändringar införs och om de är mätbara 
 
Fråga: Hur införs förändringar och har företaget kunna se några mätbara 

förbättringar av dessa? 

 

Volvo 
Volvo inför vanligtvis förändringar stegvis och gruppvis i s.k. pilotprojekt. 
Förbättringsarbetet är en process som behöver få ta sin tid och behöver arbetas 
fram ihop med medarbetarna. Eftersom VPS-konceptet är fokuserat på att 
minimera slöseri väljs ofta pilotgrupper som kan anses vara en flaskhals i det 
delmomentet. De involverade pilotgrupperna har därmed också en större för-
ståelse för att de behöver förbättra sig. Personalchefen Annika berättar även att 
de har gjort studiebesök på Scania i Oskarshamn för att studera hur de arbetar 
med sitt produktionssystem och ständiga förbättringar. 

 
Angående mätbara förbättringar kan nämnas att de kunnat minska monterings-
tiden per station efter att ha infört taktat och balanserat flöde. Volvo har sedan de 
införde takttid kunnat reducera stationstiden med ca 20 % genom att reducera 
slöseri. Nästa steg för att effektivisera monteringslinan är att reducera takttiden 
med ytterliggare 6 % genom att utveckla det standardiserade arbetet. Standar-
diserat arbete innebär att alla utför samma arbete på samma vis och medför även 
en förbättrad ergonomi och säkerhet. De har också fått bättre resultat eftersom 
kvalitetsfelen minskade direkt när standardiserat arbete infördes.  
 
Företaget vill dock påpeka att de inte mäter några förbättringar just kopplat till 
endast en förändring. Mätbar förbättring är vanligtvis orsakat av en kombination 
av flera insatser. Volvos arbete med standardisering bidrar också till förbättringar 
i monteringstid och förenklar skiftbyte. Volvo har många olika KPI-tal för att 
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mäta förbättringar men inte något som är direkt kopplat till specifikt en föränd-
ring. Eftersom Volvo inför sina förändringar etappvis och detta sker under ett 
längre perspektiv är det också svårt att ange några specifika mätbara resultat. Ett 
annat mätetal där Volvo ser att införande av VPS hjälpt dem är Direkt ok. Detta 
nyckeltal mäter hur många maskiner som går igenom hela flödet utan anmärk-
ning och Volvo har gått från 0 till 60 % direkt ok sedan de började arbeta med 
deras egna leankoncept VPS. Nedan diagram visar Volvos förbättring av direkt 
godkända maskiner efter att mätetalet Direkt ok infördes 2008.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

2008 2009 2010 2011 2012

År

Direkt Ok Volvo Braås

Andel direkt
godkända
maskiner i %

 
[Diagram 1: Redovisning av Direkt Ok förbättring] 
 

Scania 
John hänvisar till SPS modellen innehållande värderingar, principer, metoder och 
resultat och att dessa ska vara införstådda för att införa olika strategier. För att 
införa förändringar måste man ha ett normalläge och det får man genom att ha ett 
standardiserat arbetssätt. Vid införandet av förändring börjar de gruppvis och 
särskilt där behovet är som störst.  
 
John säger att företaget måste genomgå förändringar för att kunna ge feedback 
och för att få det till sig att man har lyckats. Chefen måste ge feedback och upp-
muntra när någon gjort ett bra arbete. Att arbeta med ständiga förbättringar är ett 
outtröttligt arbete när man har ett normalläge och en standard för hur det ska se 
ut. Det är också viktigt att ge de som är osäkra stöd hur de kan hantera en osäker 
situation till nästa gång. Det kan vara att basera sina beslut på fakta och att 
rapportera till chefen. När SPS infördes gjorde man detta etappvis och de an-
vände sig av en stab som arbetade med produktionssystemet. Det är viktigt att 
cheferna har rätta inställningen och motivationen, och som ledare måste man 
visa möjligheter som stärker det som ska införas. 
 
Kaizen, dagligstyrning, förslagsverksamhet och 5S vill John kalla för metoder 
och att visualisering och standardiserat arbete är principer. 5S är en mycket bra 
metod att använda när företagen vill komma igång med ett produktionssystem 
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för att det får alla att engagera sig uppifrån och ner. Att själv rengöra och göra så 
att ens utrustning kommer i skick ger ofta ett större ägandeskap i sin position. 
John berättar om hur han använder 5S genom att han får ha endast en sida i sin 
inkorg på mailen. Han ringer alltid upp om han inte kan svara så att den som vill 
få tag på honom inte behöver ödsla tid på att ringa många gånger. 5S är ett 
otroligt starkt verktyg för att få ett produktionssystem att fungera. Exempel de 
använder sig av är max och min i förbrukningsmaterial för att hålla nere 
slöserier. 
 
Scania mäter flera av sina förbättringar genom att använda sig av viktiga 
nyckeltal. Det görs mätningar inom kaizen men det är också viktigt att perso-
nalen kan se förändringen och att de verkligen får uppleva förändringen för att få 
förståelse. De gjorde en kaizengenomgång i måleriet där de hittade nästan 100 
punkter som de åtgärdade ganska omgående. 
 
De har medarbetarenkäter för att mäta medarbetarnas nöjdhet. Alla medarbetare 
har PU- samtal (planering och utvecklingssamtal). De kan se utveckling åt olika 
håll och ibland går det upp och ibland ner, då kan de koppla det till hur de agerar 
som chefer. De mätbara resultaten ökar med att arbeta strukturerat med SPS. 
Kundnöjdhet och leveransprecision är två nämnda mätetal. De har en leveranstid 
på 6 veckor. De levererar 2000 hytter/månad och 1 på 1000 levereras ej i tid. 
 
De har nyckeltal på allt de gör men ibland är det bara subjektivt att de ser om det 
blivit bättre eller inte. Det finns ett talesätt om vi vet att vi har de bästa metod-
erna behöver vi aldrig grubbla över resultatet. De mäter nästan allting och ofta 
kan de koppla till de olika förbättringarna, dock kan vi inte ta del av dessa 
siffror. 
 
 
4.3.2.1 Analys över hur förändringar införs och om de är mätbara 

Det finns olika sätt att införa strategier och en förändring kan endast ses som en 
förbättring om företaget kunnat mäta en ökad prestation vilket både Volvo och 
Scania håller med om. Bägge företagen bekräftar teorin att arbeta med ständiga 
förbättringar är en tidskrävande process och kräver ett engagemang och delta-
gande från de anställda.  
 
Vi kan se att både Volvo och Scania börjar i små grupper med s.k. pilotprojekt 
för att inte gå för fort fram. Bägge företagen väljer pilotgrupp efter vilken 
produktionsgrupp som har störst behov av effektivisering. Pilotgrupper används 
för att man ska kunna känna på en ny metod och dessutom upptäcka eventuella 
brister i den planerade förändringen. Företaget skapar på detta sätt en bättre 
anpassad metod som de har nytta av vid fortsatt implementering. De andra 
avdelningarna har då även en chans att lära känna den nya metoden på avstånd 
och förbereda sig mentalt. Med pilotprojekt får företagen också en bättre för-
ståelse för behovet av förändring och därmed delaktighet hos de anställda vilket 
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är viktigt enligt vår teori. Bägge företagen inför varje strategi separat och 
dessutom i etapper.  
 
Scania berättar också att leanmetoden 5S är ett mycket bra sätt att använda när 
företagen vill komma igång med ett produktionssystem. 5S får medarbetare att 
engagera sig på alla nivåer i företaget vilket styrker teorin om hur viktigt del-
aktighet är. Scania bekräftar även teorin om att ledarskapet spelar viktig roll vid 
införande av en förändring av andra ordningen. Cheferna behöver ha rätt 
inställning och motivera sina anställda för att få en ökad delaktighet. 
 
Både Volvo och Scania bekräftar teorin att för att kunna mäta en förbättring 
måste företaget utgå ifrån ett standardiserat normalläge. Ifrån detta normalläge 
såsom för taktat och balanserat flöde kan införda förbättringar mätas och därefter 
ständigt förbättras. Vi inser också att eftersom företagen inför så många olika 
förändringar är det svårt att koppla endast en av dessa till en mätbar förbättring.  
 
Volvo och Scania konstaterar också att för att införa ständiga förbättringar och 
andra leanverktyg arbetar modernare företag allt oftare först med ett över-
gripande produktionssystem och att ursprunget för denna filosofi är Toyota 
production system.  
 

 

4.3.3 Förändringsmodeller 
 
Fråga: Hur ser företaget på de tre beskrivna förändringsmodellerna och hur 

arbetar de med förändring både teoretiskt och praktiskt (om detta skiljer)? 

 

Volvo 
Volvo tycker spontant att de arbetar med en kombination av alla tre. Den 
toppstyrda när de stora förändringarna kommer från Bryssel som är 
huvudkontoret, sedan blir det Braås uppgift att hitta ett arbetssätt att införa 
förändringen. Typ II använder de sig av när de ska få igenom förändringar som 
inte riktigt tillhör produktion, då använder de sig av styrgrupper.  
 
Beroende på typ av förändring är dessa modeller olika viktiga. Alla kan inte vara 
med för då kommer man varken igång eller igenom. Så mycket typ III som 
möjligt och där det är möjligt. När standardisering skulle införas användes typ III 
eftersom det är personalen som kan tillföra den bästa kunskapen om att 
standardisera det egna arbetet. 
 

Scania 
Scania menar att de använder en blandning av alla tre. De använder olika 
metoder beroende på vilka individer som är inblandade och vilken förändring 
som skall införas. Den representativa modellen används om t.ex. projekt ska 
genomföras där cheferna vill testa en ny metod. Exempel på det kan vara att 
någon eller några får förfrågan att flytta sitt kontor i direkt anslutning till 
produktion.  
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Den modell Scania använder mest är den delaktiga modellen när grupperna får 
ha sina egna möten om förbättringar och presenterar dem uppåt. John menar att 
det är viktigt att alla är delaktiga och att de får förändringen uppvisad för då blir 
förståelsen mer komplett. Man måste vara beredd att riva upp gamla beslut för 
att ta nya. En ökad delaktighet kan vara svårt för många chefer att hantera 
eftersom de inte har mognaden. Det kan vara jobbigt för chefer att gå med på att 
ändra ett tidigare beslut, men detta är en vanesak hävdar John.  
 
 
4.3.3.1 Analys över förändringsmodeller 

Enligt teorin är den delaktiga förändringsmodellen den mest fördelaktiga för alla 
parter i ett företag. Ett tydligt exempel på detta är det klassiska experimentet 
utfört av Kurt Lewin där resultatet blev absolut bäst med den delaktiga 
förändringsmodellen. De intervjuade företagen håller med om att den delaktiga 
modellen är att föredra men i verkligheten kan de inte hålla sig till en modell. 
Typen och omfattningen av förändringen är avgörande för vilken modell de kan 
använda. De större besluten kommer oftast från koncernledningen och därefter 
blir det bolagsledningens sak att implementera förändringen på det lokala 
bolaget. Den representativa modellen beskriven i vår teori är användbar när man 
behöver använda styrgrupper för att ta fram ett mer detaljerat förslag. 
 
Både Volvo och Scania strävar efter att involvera de anställda i förändrings-
arbetet så mycket som möjligt för att uppnå en högre delaktighet och förståelse. 
De bekräftar också teorin om att den delaktiga förändringsmodellen är tids-
krävande eftersom många personer måste delta och ha åsikter för att ge full 
effekt. Alla anställda kan dock inte vara delaktiga i hela förändringsprocessen för 
då kommer företaget inte att kunna genomföra någon avsedd förbättring.  
 
Med en kombination av företagens svar inser vi att övergripande beslut såsom 
företagets värderingar och ramar kommer från högre instans och är därmed 
toppstyrt. Planeringsarbete av metoder som ska införas görs enligt den repre-
sentativa modellen med vissa utvalda som bildar en stab eller projektgrupp. Vid 
införandet på pilotgruppen ökas delaktigheten hos de anställda. Att arbeta med 
ständiga förbättringar kräver delaktighet av de som kan arbetet bäst. Delaktighet 
ger en bättre förståelse och därmed en vilja att påverka och effektivisera sitt eget 
arbete.  
 
Vid jämförelse av vår teori om förändringsmodeller och företagens svar står det 
klart att företagen inser fördelarna med den delaktiga modellen. I verkligheten 
kan de dock ej arbeta med endast den delaktiga modellen utan använder alla tre 
beroende på bl.a. vilken fas företaget är i genomförandet av deras produktions-
system. Vi inser dock att Scania har kommit så mycket längre i sitt arbete med 
ständiga förbättringar än Volvo har gjort. Scania införde standardisering för ett 
antal år sedan medan Volvo snart är klara.  På grund av detta kan Scania arbeta 
mer med ständiga förbättringar och därmed kan använda den delaktiga modellen 
mer än Volvo. 
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4.3.4 Motiveringsverktyg 
 
Fråga: Hur ser företaget på de olika motiveringsverktygen? 
 
Vi bad företagen betygsätta hur viktiga de olika motiveringsverktygen är enligt 
följande betygsskala: 1= inte alls, 3 =medel, 5 = enormt. 
 
Företagen fick även besvara om de ville förbättra sitt användande eller i övrigt 
kommentera något verktyg.  
 
Volvo 

Verktyg Skala 1-5 
Delaktighet  

5 
Information och kunskap 
(Riklig och direkt information) 

4 

Organisationskultur 
(Det sitter i väggarna) 

4 Viktigt ta hänsyn till 
 

Incitament 
(Belöning) 

4 Inte speciellt viktigt i 
kronor. Men i ord 

Trygghet 5  

[Tabell 1: De olika motiveringsverktygen med Volvos svar] 
 
Information kan personalen aldrig få för mycket av anser Volvo. Det är mycket 
viktigt att de personerna som informerar verkligen är insatta i förändringen och 
kan förklara och besvara så många frågor som möjligt. Personalen tycker att de 
alltid får för lite information. Det är bättre att låta bli att informera om man inte 
har tillräckligt med kunskap eller inte är förberedd. Volvo möts av många 
diskussioner vid förändringar och försöker förmedla korrekt information på bästa 
sätt. Volvo ser trygghet som det absolut viktigaste verktyget och menar att 
delaktighet ger trygghet. 
 

Scania 
Verktyg Skala 1-5 

Delaktighet 5 Delaktighet ger 
motivation 

Information och kunskap 
(Riklig och direkt information) 

5 

Organisationskultur 
(Det sitter i väggarna) 

5 

Incitament 
(Belöning) 

5 
Ej pengar men i ord 

Trygghet 5 

[Tabell 2: De olika motiveringsverktygen med Scanias svar] 
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John har svårt att betygsätta motiveringsverktygen men säger att alla är viktiga 
men tryggheten är den allra viktigaste därmed får alla femmor och de arbetar 
med dem hela tiden. Alla verktygen hänger ihop och har man inte det ena 
verktyget så fungerar inte det andra. Alla ska tro på det de gör och ha långsiktiga 
mål.  
 
Alla dessa verktyg ingår i deras SPS och därför arbetar och använder de dem 
hela tiden. John berättar att motstånd visar sig när ledningen försöker ta genvägar 
vid ett införande. Med genväg menas att man kommer med en idé som egent-
ligen ligger längre fram i tiden trots att mognaden inte finns men de vill köra 
ändå innan de andra förberedande förändringarna är införda och implementerade. 
Det är viktigt att veta varför förändringar görs för annars lär man sig ändå inget. 
Kundfokus är en stor del i deras arbete och varje anställd ska ha förståelse för 
vad kunden vill ha. Alla behöver lära sig rätt saker och ha förståelse för arbets-
situationen så att de anställda kan se när det är fel och känna att de vågar stoppa 
vid fel.  
 
Scania har en positiv organisationskultur för förändringar. Det är viktigt att 
arbeta med ständiga förbättringar. Ett produktionssystem skapar delaktighet och 
man har något stadigt att stå på när det har blivit inarbetat.  
 
 
4.3.4.1 Analys över motiveringsverktyg 

Enligt denna teori finns det många olika sätt att motivera sin personal. De 
motiveringsverktyg som vi valt ut är de som känns mest aktuella att diskutera 
med företagen. Därmed är det primära att undersöka hur viktiga de olika 
verktygen anses vara på företagen. Dessa verktyg har en koppling till den rep-
resentativa modellen men främst till den delaktiga förändringsmodellen som 
beskrivs i den föregående teorin. Företagen arbetar mycket med delaktighet och 
de tycker det är en viktig del i arbetet. Detta för att medarbetarna ska blir mer 
involverade i det som görs och därmed får en ökad förståelse för det som sker.  
 
Enligt teorin är information och kunskap en viktig del i förändringsarbetet och 
informationen måste vara riklig och direkt. Volvo menar att medarbetarna aldrig 
kan få nog av den information som ges. Scania tycker att de är bra på att ge sina 
anställda information och kunskap eftersom dessa verktyg ingår i deras SPS.  
 
Enligt teorin är organisationskulturen en mycket viktig del när företag ska göra 
förändringar. Denna kultur handlar om existerande normer och värderingar. 
Scania som har arbetat länge med förändringar ligger mycket längre fram i sin 
förändringskultur än Volvo som inte har kommit lika långt. Volvo har en ganska 
ifrågasättande kultur som gör att de får kämpa mer med att förklara och försvara 
sina förändringar än Scania behöver.   
 
Incitament kan vara ett sätt att stimulera och lättare kunna driva igenom för-
ändringar för sina medarbetare. Som beskrivs i teorin kan incitament vara 
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belöningar i någon form av valuta eller av inre karaktär som handlar om att den 
anställde får beröm, uppmuntran och ansvar. Varken Volvo eller Scania an-
vänder sig av incitament i pengar men däremot i beröm och ofta en klapp på 
axeln. 
 
Trygghet är den viktigaste av alla motiveringsverktygen enligt teorin. Både 
Volvo och Scania arbetar hårt för att alla ska känna trygghet och kunna behålla 
den även vid lågkonjunktur genom att t.ex. införa kortveckor för att förhindra 
eventuella uppsägningar. 
  
Enligt teorin finns det många olika sätt att motivera sin personal men vi inser 
också att dessa verktyg är väldigt sammankopplade med varandra och svåra att 
särskilja. Både Volvo och Scania bekräftar att de har svårt att betygsätta dessa 
eftersom verktygen är beroende och påverkar varandra men är överens om att 
trygghet är den viktigaste motivatorn. Volvo poängterar att de anställda aldrig 
kan få för mycket information men det är viktigt att informationen ges av någon 
som kan besvara och försvara beskedet. Scania anser att de arbetar med alla 
verktygen via deras produktionssystem. Bägge företagen menar också att 
organisationskulturen är en mycket viktig faktor som man måste ta hänsyn till 
vid förändring.   
 
 

4.3.5 Rädslor vid förändring 
 
Fråga: Företagets åsikt om vilka rädslor för förändring hos personalen som är 

viktigast att förhindra och varför? 

 

Volvo 
Företaget känner igen sig i alla nämnda rädslor men kanske ej så detaljerat som 
uppräknat i teorin. Flera av de uppräknade rädslorna har ett starkt samband med 
varandra. Fruktan för det okända och behov av säkerhet är nära sammankopplade 
och är viktiga att förhindra. Att införa förändring stegvis via pilotgrupper 
minskar medarbetarnas rädslor enligt Volvo.   
 
Scania 
Hot mot personlig förlust den s.k. anställningstrygghen är den viktigaste att 
förhindra tycker John, detta har Scania hanterat över tid otroligt bra. När det var 
djup ekonomisk kris gick Scania ner till fyra dagars vecka.  
 
 
4.3.5.1 Analys över rädslor vid förändring 

Enligt teorin finns det många orsaker till förändringsmotstånd men de flesta har 
sitt ursprung från någon typ av personlig rädsla. Motstånd är en naturlig 
försvarsmekanism som vi människor har. Liksom med motiveringsverktygen är 
flera av dessa rädslor väldigt nära besläktade och därmed svåra att särskilja för 
både Volvo och Scania. Alla innehåller någon form av osäkerhet, det okända 
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eller förlust och företagen försöker att hantera det på olika vis för att hålla detta 
på en behaglig nivå.  
 
Bägge företagens svar kan dock summeras med att de anställda behöver känna 
trygghet och säkerhet. Om de anställda känner sig trygga har företagen det lättare 
att införa förändringar och möts av mindre motstånd. Vid all förändring menar 
företagen att det är av yttersta vikt att klargöra tidigt hur förändringen påverkar 
individen så att rädslor ej förstärks. Därmed bekräftar Volvo och Scania teorin 
om att tydlig information är en nödvändighet för att förhindra rädslor och sam-
tidigt öka förståelsen hos de anställda. En ökad förståelse ger en förstärkt och 
positivare delaktighet.  
 
 
4.3.6 Erfarenhet av förändringsmotstånd 
 
Fråga: Vid införandet av någon/några av nämnda förändringsstrategier har 

företaget känt av något motstånd från personalen? Om ja, i vilken omfattning 

och på vilket sätt märktes motståndet? 

 

Volvo 
Både standardisering och taktat flöde ifrågasattes ganska kraftigt men skapade 
inga större problem. Volvo känner dock fortfarande av ett visst motstånd mot 
taktat flöde eftersom arbetssättet låser upp personalen hårdare och företaget 
strävar dessutom efter att minska takttiden ännu mer.  
 
Motstånd är något som de alltid möts av när någon ny förändring presenteras. 
Beroende på typ av förändring påverkas graden av motstånd. Motståndet märks 
vanligtvis på så sätt att det blir ofta mycket diskussioner och frågor vid möten. 
Volvo berättar att de alltid haft en ganska så ifrågasättande kultur där en stor 
andel av de anställda är tveksamma till förändringar inledningsvis. När sedan 
behovet av förändringen har förståtts kan personalen delas upp i 20 % positiva, 
20 % negativa och resterande 60 % bara flyter med.  
 
Sammanfattningsvis har Volvo inte erfarit något motstånd som påverkat 
verksamheten negativt på ett mer omfattande sätt. 
 
Scania 
John svarar ja det finns alltid en verklighet. Förbättringsarbete beror på varje 
persons verklighet. Med verklighet menar han t.ex. ibland är det problem i 
produktion och chefen vet det men ibland måste man ta sig tid för ex utbildning. 
Det är chefens ansvar att dra gränsen hur mycket de ska arbeta med princip- och 
värderingsnivå. I principnivå är att den anställde ska vara så trygg och medveten 
att den ska kunna dra i det gula snöret för att stoppa när något är fel i 
produktionen.  
 
John säger det är människans hjärna som är motståndet mot förändring och det 
innebär att det krävs energi att genomföra en förändring, vinningen måste vara 
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större än energin som går åt till förändringen. Viktigt att skapa upplevelser på 
princip och värderingsnivå så att förändringsarbetet blir enklare. Det måste 
finnas respekt. John berättar att om man ska beordra övertid fredag kväll är ett 
bra sätt att chefen är med och arbetar i linan. På detta sätt håller man nere mot-
ståndet något eftersom chefen är med och visar respekt för sina medarbetare. Det 
är inte ovanligt att förändringsmotståndet ligger på ledarskapsnivå. Chefen måste 
förstå att alla förbättringar är en möjlighet för att kunna ge rätt feedback till de 
anställda.  
 
Scania har dock inte råkat ut för några större negativa konsekvenser p.g.a. 
förändringsmotstånd. Det är oftast mest diskussioner som uppstår. 
 
 
4.3.6.1 Analys över erfarenhet av förändringsmotstånd 

Enligt teorin är motstånd en naturlig försvarsmekanism och när en förändring 
presenteras skapas en osäkerhet om vad som ska ske och hur individen påverkas. 
Teorin menar också att en ökad delaktighet ger ett mindre motstånd. Både Volvo 
och Scania har mötts av förändringsmotstånd under införandeprocessen av sina 
produktionssystem. Scania har dock arbetat så mycket längre tid med införandet 
att vi uppfattar att förbättringar har blivit en naturlig vardag på Scania. Bägge 
företagen bekräftar att ett visst motstånd alltid uppstår vid all förändring. Volvo 
berättar att förändringar som har för avsikt att effektivisera ett arbetssätt såsom 
taktat flöde och standardisering skapar mycket motstånd och osäkerhet trots att 
de anställda är delaktiga. Detta motstånd grundar sig nog på att individen blir 
mer låst till sin arbetsposition och drabbas av en striktare övervakning. Det 
övergripande kravet på att arbeta med ständiga förbättringar bör kunna skapa en 
stressrelaterad rädsla i sig. Detta genom att personalen inte vill förbättra så 
mycket så att man riskerar den egna eller sina kamraters anställning. 
 
 

4.3.7 Åsikt om förändringsmotstånd 
 
Fråga: Hur ser företaget på förändringsmotstånd, finns det både positiva och 

negativa aspekter? 

 

Volvo 
Volvo anser att det finns både positiva och negativa aspekter på förändrings-
motstånd, det är bra att ifrågasätta och försöka förstå varför. Om motståndet är 
väldigt stort måste företaget fundera igenom varför motståndet är så stort och om 
man verkligen fattat rätt beslut. Det mest negativa med förändringsmotstånd är 
all den energi som läggs på de personer som trots diverse diskussioner och 
förklaringar fortsätter att vara motståndare. 
 
Scania 
John ser gärna motstånd från den positiva sidan. Delaktighet är en förutsättning 
för att få igenom en förändring. Alla måste ta ansvar för att få till en förändring 
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och man måste stå för sina principer. Scania håller på med att flytta vissa chefer 
närmare produktion och därmed få en bättre dialog och förståelse för sina 
arbetsgrupper. 
 
 
4.3.7.1 Analys över åsikt om förändringsmotstånd 

Enligt teorin kan både chefers och övriga anställdas motstånd vara både kreativt 
och t.o.m. nödvändigt för att lyckas med en förändring. Företag behöver lära sig 
inse många fördelar med aktivt motstånd vid förbättringsarbete. Både Volvo och 
Scania ser positiva aspekter med förändringsmotstånd eftersom ledningen får en 
annan infallsvinkel när diskussioner uppkommer. Teorisk möts en förebyggande 
förändring ofta av mycket kritik men det är av yttersta vikt att se denna kritik som 
en god, drivande, nödvändig och innehållsrik motivation. Bägge företagen håller 
med om detta och Scania hävdar dessutom att delaktighet är en förutsättning för 
att lyckas med införandet. Förändringsmotstånd skapar samtidigt delaktighet 
bland medarbetarna och är informativt enligt teorin vilket även bekräftas av 
företagen. 
 
Eftersom svaren skiljer sig ganska mycket åt kan vi konstatera att beroende på 
vilken funktion, ålder och erfarenhet chefen har, uppfattar de motstånd på olika 
sätt. Scania anser att en chef som sitter nära produktion måste lära sig hantera 
alla kommentarer på ett konstruktivare och kreativare sätt än kanske en stabschef 
behöver. Samtidigt håller Scania på med att flytta produktionschefer närmare 
sina arbetsgrupper och det är ett tecken på att man vill utnyttja det positiva 
motståndet. 
 
Både Volvo och Scania har även betonat att ledarskapsutveckling för chefer är 
viktig för att kunna hantera och förstå motstånd, både sitt egna och de anställdas. 
Ett sätt att öka den psykologiska förståelsen som företagen känner till är att 
introducera den vetenskapliga teorin Förändringens fyra rum. 
 
 
4.3.8 Erfarenhet av Fyrarummaren 
 
Fråga: Har företaget hört talas om Förändringens fyra rum och har någon 

kunskap/åsikt om nämnda teori? 

 

Volvo 
Samtliga chefer på Volvo har gått igenom Förändringens fyra rum i samband 
med en ledarutvecklingsaktivitet för att få en förståelse hur människor agerar och 
reagerar vid förändring. 
 
Scania 
Scania använder Fyrarummaren som en beredskap t.ex. vid oönskade händelser 
som ligger utom deras kontroll (någon form av katastrof). Teorin är även aktuell 
t.ex. när inhyrda kollegor får sluta i en lågkonjunktur, eller när en till synes 



Empiri och analys  
 

 

Susanne Jönsson & Johanna Klang 
 

43  

positiv förändring ska genomföras men i för stora steg. Detta skiljer sig från 
Scanias förbättringsarbete som huvudsakligen innebär förändring i små steg. Vid 
förändring i små steg kan man i en större utsträckning röra sig mellan de två övre 
rutorna i modellen dvs. nöjdhet och inspiration. 
 
 
4.3.8.1 Analys över erfarenhet av Fyrarummaren 

Den psykologiska teorin om Förändringens fyra rum handlar om att öka 
förståelsen mellan individer och deras olika psykologiska rum. Teorin anses vara 
mycket användbar vid förändringsarbete och både Volvo och Scania bekräftar att 
de känner till den. Volvo har använt Fyrarummaren vid ledarskapsutveckling för 
att chefer ska få en bättre förståelse för medarbetarnas reaktioner och känslor.   
Scania har använt teorin som hjälpmedel vid krishantering och när de behöver 
införa väldigt stora förändringar. Företagen bekräftar att teorin är känd och 
användbar vid förändringar av något slag och dess motstånd. De två företagen 
besitter dock ej någon djupare kunskap om Fyrarummaren och därför har vi även 
intervjuat tre kunniga användare, se bilaga 4. 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras de olika frågeställningar vi angivit i vår problem-
formulering samt de resultat vi har kommit fram till.  
 
 

5.1  Introduktion till resultat 
 
Vårt syfte med detta arbete var att få en ökad förståelse för hur producerande 
företag arbetar för att förbättra sin produktivitet och om deras framsteg är 
mätbara. Vi ämnade även få en ökad förståelse för vilka åsikter de intervjuade 
företagen har om motstånd till förändring och hur de arbetar med det.  
 
 

5.2  Resultat 
 
För att kunna uppnå vårt syfte formulerade vi tre olika frågeställningar som vi 
besvarar nedan. Resultaten baseras på de intervjuer vi har genomfört med Volvo 
och Scania men i vår tredje frågeställning har den kompletterats med information 
från bilaga 4 – Kompletterande information om Förändringens fyra rum.   
 
 
6.2.1 Vilka förebyggande förändringar arbetar företagen med 
 
Frågeställning 1: Vilka förebyggande förändringar arbetar företag med för att 

förbättra sin produktion? 
 
Volvo och Scania arbetar med många olika förebyggande systemförändringar för 
att kunna öka sin produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Bägge företagen har 
dock använt sig av Toyota Production Systems principer om att implementera ett 
helt produktionssystem med värderingar, principer och metoder som bearbetas 
och förmedlas inom hela organisationen. Att arbeta igenom ett komplett 
produktionssystem tar lång tid och det måste genomföras i etapper. Alla anställda 
behöver förstå och känna behovet av att förbättringar måste göras. Det är därmed 
mycket viktigt att företagets information om vad, varför och hur de ska förbättra 
sig är tydligt beskrivet och frekvent förklarat och diskuterat.  
 
Bägge företagen arbetar med Kaizen – Ständiga förbättringar inom sina 
produktionsenheter och några av de viktigaste förbättringsverktyg de använder är; 

• 5S 
• Standardiserat arbete 
• Balanserat och taktat flöde 
• Visualisering 
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5S är ett mycket bra sätt för att komma igång med införandet av ett 
produktionssystem och det ger dessutom en ökad delaktighet bland de anställda. 
Ett standardiserat arbete ger ett så kallat normalläge och behöver finnas för att 
sedan kunna förbättras. Vid ett balanserat och taktat flöde är det viktigt att kunna 
och våga stoppa produktion om problem uppstår. Visualisering ingår i daglig 
styrning och är ett sätt att synliggöra information för alla arbetare.   
 

 

6.2.2 Hur arbetar företag med förändringar och är de mätbara 
 
Frågeställning 2: Hur arbetar företag med införandet av 

produktivitetsförbättringar och är de mätbara? 
 
Bägge företagen börjar i små grupper med s.k. pilotprojekt för att inte gå för fort 
fram. Pilotgrupp väljs efter vilken produktionsgrupp som har störst behov av 
effektivisering. Pilotgrupper används för att man ska kunna känna på en ny 
metod och dessutom upptäcka eventuella brister i den planerade förändringen. 
Företaget skapar på detta sätt en bättre anpassad metod som de har nytta av vid 
fortsatt implementering. De andra avdelningarna har då även en chans att lära 
känna den nya metoden på avstånd och förbereda sig mentalt. Med pilotprojekt 
får företagen också en bättre förståelse för behovet av förändring och därmed 
delaktighet hos de anställda.  
 
Ett vedertaget sätt verkar vara att införa varje strategi separat och dessutom i 
etapper. Att börja med 5S kan vara en bra grund för kommande förbättringar. 
Ledarskapet är mycket viktigt vid förändringar och chefen måste styra och leda 
de anställda igenom förändringen. Cheferna behöver ha rätt inställning och 
motivera sina anställda för att få en ökad delaktighet under förändringsarbetet. 
Att arbeta med ständiga förbättringar är en tidskrävande process och kräver ett 
engagemang och deltagande från alla anställda. Företagen bekräftar också att den 
delaktiga förändringsmodellen är den de anser är mest framgångsrik när den är 
möjlig att använda.   
 
En förändring kan endast ses som en förbättring om företaget kunnat mäta en 
ökad prestation. För att kunna redovisa en förbättring är dock ett standardiserat 
arbetssätt som ger ett normalläge nödvändigt. Företagen kan koppla och mäta 
sina förbättringar men eftersom de arbetar med flera olika insatser delvis paral-
lellt kan man i dessa fall ej koppla en förändring till ett mätbart resultat så lätt. 
Företagen har många nyckeltal som de uppdaterar frekvent men samtidigt har de 
också en subjektiv bedömning om de uppnår någon förbättring. De intervjuade 
företagen har dock uppmätt många avsevärda förbättringar sedan de började 
arbeta med införandet av sitt produktionssystem.   
 
Scania är en föregångare för att arbeta med ständiga förbättringar enligt litteratur 
och andra företag. På Scania har de arbetat så länge med sitt produktionssystem 
så att förbättringsarbete har blivit ett naturligt inslag i vardagen för de anställda.  
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6.2.3 Företagens åsikt och arbete med förändringsmotstånd 
 
Frågeställning 3: Vad har företagen för åsikt om och hur hanterar de 

motstånd till förändring? 
 
Företagen ser både positiva och negativa aspekter på motstånd men de försöker 
verkligen se nyttan med motståndet i så stor utsträckning som möjligt. Det 
positiva är att diskussioner ökar delaktigheten och möjliggör en kommunikation 
där företagsledningen bättre kan förklara varför en förändring behöver genom-
föras. Klagomål och diskussioner leder till att företaget måste ompröva sitt beslut 
och sin metod och nya och bättre vinklingar på förändringen kan framkomma. 
Den negativa aspekten är att det läggs mycket energi på att förklara samma sak 
många gånger och då ofta för samma personer.  
 
Bägge företagen använder sig så mycket de kan av den delaktiga förändrings-
modellen. Detta är den absolut bästa modellen att föredra när man vill få med sig 
sina medarbetare. De strävar efter att involvera de anställda i förändringsarbetet 
så mycket som möjligt för att uppnå en högre delaktighet och förståelse. Del-
aktighet ger en bättre förståelse och därmed en vilja att påverka och effektivisera 
sitt eget arbete och detta minskar motståndet.  
 
För att hantera motståndet på ett bra sätt är det viktigt att ge personalen rikligt 
med information och förklara varför förändringen behöver införas. För att 
hantera motståndet ytterligare använder sig bägge företagen av olika motive-
ringsverktyg som stödjer dem i arbetet. Eftersom dessa verktyg ingår i Scanias 
produktionssystem används de naturligt. Organisationskulturen är en mycket 
viktig faktor när företag hanterar motstånd. Har företaget en kultur som är 
positivt inställd till förändringar blir inte motståndet lika stort. En organisation 
med en mer ifrågasättande kultur möter betydligt mer motstånd vid förändringar.  
 
Bägge företagen arbetar med att alla anställda ska känna sig trygga och känna 
säkerhet. Om de anställda känner sig trygga har företagen det lättare att införa 
förändringar och möts av mindre motstånd. Vid all förändring menar företagen 
att det är av yttersta vikt att klargöra tidigt hur förändringen påverkar individen 
så att rädslor ej förstärks. Information ger en ökad förståelse och ger en förstärkt 
och positivare delaktighet.  
 
Förändringens fyra rum är ett mycket bra verktyg att använda vid motstånd mot 
förändring. Detta gör att alla i personalen förstår varandra och varför personer 
reagerar som de gör på förändringar. Volvo använde den vid ledarskapsutveck-
ling för att chefer ska få en bättre förståelse för medarbetarnas reaktioner och 
känslor. Scania använder den som hjälpmedel vid krishantering och när de 
behöver införa väldigt stora förändringar. 
 
Eftersom Fyrarummaren är ett hjälpmedel för att tolka konsekvenserna vid 
utveckling och förändring i såväl önskade som oönskade lägen hålls motstånd 
nere på ett effektivt sätt. Organisationskulturen är förmodligen en av de absolut 
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svåraste faktorerna att påverka vid förändringar och då är Fyrarummaren ett 
kraftfullt verktyg att använda. Med hjälp av Fyrarummaren får personalen en 
förståelse för vad som händer i gruppen och denna insikt ger en större tolerans 
och bättre samarbete. Styrkan i att använda Fyrarummaren i kombination med 
lean är att arbetsplatsen/ledningen tar hand om både människan och 
processen/rutinen. Utan den förståelse som Fyrarummaren har gett personalen 
hade införandet av lean varit mycket svårare på en arbetsplats med dåligt 
arbetsklimat.   
 
Fyrarummaren används också som ett universalt språk och förklaringsmodell för 
att ge en enhetlig förståelse inom t.ex. IKEA. Detta medför att de öppet kan 
diskutera i vilket förändringsrum olika personer befinner sig i. IKEA’s modell 
baseras på fyra olika ansikten för de olika tillstånden Nöjdhet, Censur, Förvirring 
och Inspiration. Genom sin enkelhet hjälper deras modell till att snabbt hitta 
styrkor i teamet och möjliga förbättringsområden. 
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6.  Diskussion och slutsatser 
 
Detta kapitel inleds med en diskussion över de resultat vi har kommit fram till 
samt våra egna insikter. Därefter summeras ett antal kortfattade slutsatser om 
detta arbete. Avslutningsvis ges rekommendationer till de två huvudföretagen. 
 
Inledningsvis vill vi berätta att vi har bägge en lång arbetslivserfarenhet inom 
industrin inom olika områden före våra studier och detta tror vi har hjälpt oss till 
en bättre förståelse för ämnet. Vi har drivits av ett personligt intresse och 
engagemang vilket gjorde att vi i början av detta arbete hade väldigt stora visioner 
över vad vi ville åstadkomma. Dessa visioner var t.ex. att kunna intervjua många 
företag och även kunna göra jämförelser mellan dem såsom bra och mindre bra 
exempel på förändringsarbete samt att utreda verkstadspersonalens åsikter. Varje 
moment i detta examensarbete innehöll dock mycket förberedelser och även en 
hel del väntan på svar. Därav har vi fokuserat på två goda exempel och 
kompletterat med en teori om Förändringens fyra rum. Vi tror nämnda teori kan 
vara till användning för våra två huvudföretag men även för andra företag i sitt 
förändringsarbete.  
 
Vi kan konstatera att företagen arbetar med många olika förebyggande 
systemförändringar. Företagen är inspirerade av Toyota Production System och 
har därför egenutvecklade produktionssystem där de beslutat om sina värderingar, 
principer och metoder. Dessa har bearbetats och förmedlats inom hela 
organisationen ofta och noga. Det tar lång tid att implementera ett produktions-
system eftersom det måste göras grundligt. Införandet måste genomföras i etapper 
och företaget behöver börja där det gör mest nytta. Alla anställda ska vara väl 
införstådda med de förmedlade värderingarna, principerna och metoderna för att 
känna en delaktighet. En ökad känsla av delaktighet gör att de anställda bidrar till 
en positiv utveckling. Det är därmed mycket viktigt att företagets information om 
vad, varför och hur de ska förbättra sig är tydligt beskrivet och frekvent förklarat 
och diskuterat i hela organisationen.  
 
Bägge företagen arbetar med Kaizen – Ständiga förbättringar inom sina 
produktionsenheter. Vi har förstått att 5S är ett mycket användbart verktyg vid 
införandet av ett produktionssystem. Detta beror på att de anställda känner sig 
engagerade när de får vara med och organisera sin arbetsplats och detta gäller 
uppifrån och ner. Standardiserat arbetssätt är ytterligare ett viktigt verktyg i 
förändringsarbete. Standardiserat arbete handlar om att dokumentera och 
bestämma det effektivaste sättet att utföra arbetetsmomentet. När man har ett 
standardiserat arbetssätt så har man ett normalläge att utgå ifrån. Det är inte förrän 
detta normalläge är bestämt som företaget kan se tydligt vad de kan förbättra mer 
i sin produktion. Att införa standardisering kräver mycket arbete och tid från alla 
inblandade och fordrar en stor delaktighet. Balanserat och taktat flöde används för 
att de olika stationsmomenten ska ta lika lång tid att utföra och på detta sätt 
känner flödet av efterfrågan och ett dragande system skapas. Vid en dragande 
process slipper företaget en onödig överproduktion. Ett taktat flöde har ett över-
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gripande system som meddelar hela linan att något är fel när en operatör drar i 
stoppen. Taktat flöde är krävande för de anställda och de blir väldigt begränsade i 
sitt arbete. Både standardisering och taktat flöde är påfrestande och kräver perso-
nalens engagemang. Ett annat bra verktyg är visualisering som används när hela 
företaget ska kunna kommunicera rätt budskap. Detta skapar trygghet bland 
personalen och ger en ökad förståelse kring det gemensamma arbetet och målen.  
 
Vi vet nu att bägge företagen använder sig av pilotgrupper när de ska införa 
förändringar. Detta verkar vara ett bra sätt att införa förbättringar i små steg. 
Företaget kan på detta sätt testa sig fram för att finna bästa metod. Dessutom kan 
andra arbetsgrupper följa och förstå arbetet på avstånd. Vid förändringsarbetet är 
det mycket viktigt att cheferna styr och leder genomförandet på ett bra sätt. 
Delaktighet från chefen är en förutsättning för att motivera och engagera de 
anställda i förändringen. Den delaktiga modellen behöver användas för att 
företaget ska bli framgångsrikt i sitt förbättringsarbete. De intervjuade företagen 
instämmer i detta men säger också att den är inte alltid möjlig att använda vilket 
vi har förståelse för. 
 
En förändring kan vara av många olika slag men kan endast anses som en 
förbättring om företaget kan påvisa ett positivt utfall. Företagen poängterar 
nödvändigheten av att ha ett standardiserat arbetssätt vilket är ganska självklart. 
Större företag är mycket noga med att använda sig av nyckeltal och ständigt mäta 
effektiviteten i sina processer liksom olika prestationer. De har dock infört flera 
förbättringar som påverkar varje arbetsmoment. Därför kan de inte riktigt 
hänvisa till endast en förändring som en anledning till en ökad produktion t.ex. 
De kan dock påvisa ett antal betydligt förbättrade mätetal som resultat av sitt 
förbättringsarbete. Vi tror att dessa förbättrade siffror också är en sporre för 
personalen för att fortsätta arbeta med effektivisering. Att arbeta med ständiga 
förbättringar är en kontinuerlig process som aldrig tar slut och får aldrig stå still. 
 
Scania verkar var en högt ansedd föregångare för att arbeta med ständiga 
förbättringar och många företag besöker dem för att få inspiration och tips i deras 
eget förändringsarbete. Scania har jobbat så länge och grundligt med sitt 
produktionssystem att förbättringar hos dem verkar vara mer en vana än en 
nyhet. Vi hade gärna spenderat mer tid på att studera deras produktion. 
 
När det gäller förändringsmotstånd är det lätt att se det ur ett negativt perspektiv 
men det finns så mycket positivt att hämta ur det också. Företagen är väl med-
vetna om detta och försöker förstå anledningar och lyssna på medarbetarna i så 
stor utsträckning som möjligt. Diskussioner kan leda till att idén blir förbättrad 
och dessutom mer anpassad till verkligheten. Vi förstår dock också att ju fler 
kommentarer som kommer från samma person gång efter gång är risken stor att 
det blir nonchalerat av ledningen som gnäll.  
 
En riklig, direkt och korrekt information till de anställda är extremt viktigt för att 
förmedla varför ändringen behöver genomföras och hur det påverkar den 
anställde. Det är också viktigt att den som informerar är väl påläst och kan 
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besvara motfrågor och argument på ett humant och pedagogiskt sätt. En 
information från en chef som ej lever upp till detta skapar förmodligen bara ett 
ännu större motstånd.  
 
Vi inser också att organisationskultur har väldigt stor inverkan på hur 
förändringar mottages och detta är något som kanske företag borde försöka 
påverka mer. Att ha en förändringsvänlig kultur skapar en god grund för att 
lyckas med ständiga förbättringar.  
 
Den absolut viktigaste faktorn för att undvika motstånd mot förändring är dock 
att de anställda måste känna sig trygga och ej bli osäkra på hur de kommer att 
påverkas. Det allra bästa är om individen dessutom kan känna att de själva kan 
dra fördel av förändringen och till och med utvecklas av den.  
 
Motståndet beror också på vilken personlig läggning individen har och vilka 
psykologiska preferenser som eftersträvas. För att analysera detta har vi insett 
storheten i den psykologiska teorin Förändringens fyra rum. Det är så intressant 
att höra hur alla som har arbetat mer ingående med fyrarummaren verkligen 
brinner för denna filosofi och det smittar av sig. För att kunna förstå varandra 
och behovet av förändring behöver man sätta ord och förklaringar på vad man 
känner och varför. Detta verktyg verkar vara så simpelt men ändå komplext.  
Tillgänglig teori upplevs som svårförstådd men med en kunnig förmedlare får 
man snabbt en djupare insikt. Responsen från de intervjuade användarna var att 
denna teori är så oerhört användbar i alla sammanhang och i alla grupper, både 
privat, arbetsmässigt och i skolvärlden. De personer som introduceras i Fyra-
rummaren får snabbt en aha-upplevelse och samtidigt skapas ett gemensamt 
språk och förståelse för alla i sin närhet/grupp etc. Det är därför ett mäktigt 
verktyg för att öka teamkänsla, lösa konflikter och kunna påverka den kultur som 
sitter i väggarna. Att IKEA har jobbat så länge med detta och över hela världen 
talar sitt entydiga språk. Grundaren till denna stora möbelkoncern förespråkar 
enkelhet samt en ständig förnyelse och därmed passar Förändringens fyra rum så 
väl in för att sprida dessa värderingar på deras olika bolag.  
 
 
Våra komprimerade slutsatser av detta arbete är; 

 

• I dagens tuffa konkurrens måste företag förändra sig för att kunna 
överleva.  

• En förändring av andra ordningen och gjord i förebyggande syfte är den 
svåraste att införa men har samtidigt störst potential att nå en avsevärd 
förbättring.    

• Moderna företag inför egenutvecklade produktionssystem där de beslutat 
om sina värderingar, principer och metoder. 

• Det tar lång tid att implementera ett produktionssystem eftersom det 
måste göras grundligt.  

• Alla anställda ska vara väl införstådda med de förmedlade värderingarna, 
principerna och metoderna för att känna en delaktighet.  
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• Det är mycket viktigt att företagets information om vad, varför och hur de 
ska förbättra sig är tydligt beskrivet och frekvent förklarat och diskuterat 
i hela organisationen.  

• Införandet av förändringen måste genomföras i etapper och företaget 
behöver börja där det gör mest nytta och samtidigt inte är en alltför 
komplicerad process. 

• Att arbeta med Kaizen - Ständiga förbättringar är idag tvunget för att 
behålla eller förbättra företagets marknadsposition.  

• Att arbeta med ständiga förbättringar är en kontinuerlig process som 
aldrig tar slut och får aldrig stå still. 

• Att inleda med 5S och därefter ett standardiserat arbete anses vara en bra 
start för att införa ständiga förbättringar.  

• Standardisering är en nödvändighet för att kunna förbättra och kunna 
mäta förbättringen på olika arbetsmoment. 

• Balanserat och taktat flöde är ett sätt att styra processen efter efterfrågan 
och undvika överproduktion.   

• Både standardisering och taktat flöde är påfrestande och kräver 
personalens engagemang och förståelse. 

• Visualisering är mycket användbart för att synliggöra gruppens prestation 
och mål.  

• Delaktighet från chefen är en förutsättning för att motivera och engagera 
de anställda i förändringen. 

• Den delaktiga förändringsmodellen är den absolut effektivaste om den 
kan användas.  

• En förändring kan vara av många olika slag men kan endast anses som en 
förbättring om företaget kan påvisa ett positivt utfall. 

• Scania verkar vara en högt ansedd föregångare på att arbeta med ständiga 
förbättringar. 

• Trygghet, Delaktighet, Information och Organisationskultur är de absolut 
viktigaste motiveringsverktygen för företag att beakta vid förändrings-
arbete.  

• Att göra organisationskulturen mer förändringsvänlig är något företag 
skulle kunna arbeta mer med.  

• Motstånd är en naturlig försvarsmekanism som kan ses som en 
överlevnadsinstinkt.   

• Motstånd vid förändringsarbete förekommer alltid men måste bemötas på 
så sätt att man stävjar rädslor och osäkerhet hos personalen.  

• Förändringsmotstånd är lätt att se negativt på men företagen bör sam-
tidigt se motstånd som ett tecken på en ökad delaktighet och en 
konstruktiv möjlighet att kunna förbättra metoden.  

• Förändringens fyra rum är ett kraftfullt verktyg för att bearbeta motstånd 
genom att öka förståelsen för förändringen och andra individer.  
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Vår rekommendation till Volvo och Scania; 

 
Vår uppfattning om företagens förändringsarbete är att de upplevs vara ganska så 
framgångsrika i sitt sätt att införa förändringar. En mer detaljerad undersökning 
om befintligt förändringsmotstånd på företagen ryms ej inom detta arbetes ramar. 
Vi kan dock konstatera att de känner av motstånd vid förändring och kanske vår 
rekommendation kan vara till hjälp för dem.  
  
Vi tror att dessa två företag skulle kunna förbättra både sin organisationskultur 
och ledarnas och medarbetarnas inställning och förståelse med hjälp av t.ex. 
Förändringens fyra rum. Denna teori ökar teamkänsla och förändringsmentalitet 
och ger dessutom de olika individerna en kunskap de kan ha nytta av i alla olika 
livssituationer. De får på detta sätt ett gemensamt språk och kan förstå varandra 
och behovet av förändring bättre. Det är dock viktigt att börja med personer i 
högsta ledningen som förhoppningsvis ska känna ett ansvar för att förmedla ut 
detta i organisationen på bästa sätt. De användare av Fyrarummaren som vi har 
intervjuat rekommenderar filosofin varmt till företag som strävar efter förnyelse 
och ständiga förbättringar!
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8.1  Bilaga 1 - Inledande frågor till företag 
 
Datum: 2013-02-26 
 
Kontaktpersoner Linnéuniversitet Växjö:   
 
Susanne Jönsson 
Mail; susannejonsson99@yahoo.se 
 
Johanna Klang  
 

Övergripande företagsfrågor 
 

1. Dessa frågor besvaras av (inkl. kontaktuppgifter): 
 

2. Fullständigt bolagsnamn?  
 

3. Moderbolags namn och ort/ land? 
 

4. Antal anställda lokalt? 
 

5. Antal anställda inom koncernen? 
 

6. Omsättning år 2012 lokalt? 
 

7. Omsättning år 2012 totalt inom koncernen? 
 
8. Vad är Ert huvudsakliga produktområde? 

 

Frågor för examensuppgiften 
 

I en funktionell verkstad är likartade maskiner grupperade, t.ex. i en svets- 
eller svarvavdelning. I en linjetillverkning är produktionen uppdelade i 
linjer (linor) per produkt med merparten av nödvändiga maskiner längs 
linan. Flödesverkstad är en kombination av fördelarna från en funktionell 
verkstad och fördelarna från linjetillverkning. Produktverkstad är en 
produktionsenhet som är uppbyggd och utrustad för att självständigt kunna 
tillverka en färdig produkt eller produktfamilj. 
9. Enligt ovan exempel, hur beskriver ni er produktionslayout? 
 

 
De flesta industriföretagen lever med krav på att öka sin produktivitet och 
bibehålla/öka sin lönsamhet. Detta kan t.ex. ske genom att producera fler 
enheter/period (högre produktionstakt), fler enheter/arbetare, lägre 
produktionskostnad/enhet, minimera ställtider etc.  
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10. Nämn Era viktigaste strategier för att öka Er produktivitet/lönsamhet av 
egenproducerade produkter (max 5 st strategier). Ni kan välja en specifik 
produkt om det förenklar.  

 
11. Kan dessa strategier härledas till några kända teorier och i så fall vilka? 

(T.ex. TQM, Six sigma, ”Lean production” verktyg såsom 5S, TPS, 
Kanban etc.) 
 

 
Förändringar skapar oftast oro och misstänksamhet bland personalen och 
påverkar därmed vanligtvis både produktiviteten och implementeringen av 
den nya strategin. Nämnda motstånd måste minimeras för att förändringen 
skall kunna få bästa effekt. 
 
Vi har läst om tre vanliga sätt för att införa förändringar; tvång (”gilla 
läget”), utbildande och rationell strategi. Vid den utbildande strategin 
förmedlar man information för att individer skall förstå att förändringen är 
nödvändig.  Den rationella strategin innebär att man visar att förändringen 
kan bli till fördel för individen och består av fyra huvudmoment; delaktighet, 
motivering, kommunikation och återföring av information (”feedback”). 

 
12. Hur skulle ni vilja beskriva hur ni arbetar för att minimiera motstånd till 

förändring vid produktivitetsåtgärder? 
 

13. Kan ni betygsätta (uppskattningsvis) hur pass väl ni lyckats minimera 
förändringsmotstånd vid produktivitetsåtgärder på Ert lokala företag? 
(skala 1-10 där 10 är högst).     
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8.2  Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 

Förändring av andra ordningen och att arbeta med 
förändring i förebyggande skede 
Vid en förändring av andra ordningen ändras hela systemet, exempel man köper 
in en robot för att ersätta personal. Några kända strategier är Kaizen, Daglig 
styrning, Visualisering, Förslagsverksamhet, Standardiserat arbete, Taktat flöde 
och 5S 

 

1. Vilka är de viktigaste förebyggande förändringar av andra ordningen som 
företaget gjort de senaste tio åren för att förbättra sin produktionsprocess? 

2. Hur införs förändringar och har företaget kunna se några mätbara 
förbättringar av dessa? 

3. Har införandet av någon/några av nämnda strategier varit problematiskt 
och i så fall hur?  

 
 

Vad är motstånd mot förändring? 
Fruktan för det okända (går från säkert tillstånd till osäkert), Behov av säkerhet 
(Vilken roll får man efteråt), Förlust av identitet (det man har byggt upp går 
förlorat), Den symboliska ordningen förändras (byter kontor eller arbetsställe), 
Man tappar kontroll och inflytande (makt och inflytande förändras), Man blir 
osäker om sin kunskap och kompetens (den upparbetade kompetensen 
försvinner), Dålig timing (förändring sker parallellt med gamla aktiviteter), Man 
är rädd för det okända (bryter med gamla kollegor till nya okända), Hot mot 
personlig förlust (arbetslöshet) 
 

4. Vad är de viktigaste principerna som företaget beaktar vid 
förändringsarbete och varför? 

5. Företagets åsikt om vilka rädslor för förändring hos personalen som är 
viktigast att förhindra och varför? 

6. Vid införandet av någon/några av nämnda förändringsstrategier har 
företaget känt av något motstånd från personalen? Om ja, i vilken 
omfattning och på vilket sätt märktes motståndet? 

7. Har förändringsmotstånd någon gång orsakat större negativa 
konsekvenser på företaget och i så fall på vilket sätt?  

8. Hur ser företaget på förändringsmotstånd, finns det både positiva och 
negativa aspekter? 
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Förändringsmodeller 
Den toppstyrda förändringsmodellen – Typ I 

”Top-down” bygger på att organisationsledningen initierar problemet och styr 
merparten av förändringsarbetet. 

Den representativa förändringsmodellen – Typ II 

Denna modell bygger på att företrädare för berörda grupper bildar en 
projektgrupp för att bestämma idéer, planera och genomföra förändring. 

Den delaktiga förändringsmodellen – Typ III  

Denna modell kallas ibland ”bottom-up” och bygger på att alla berörda deltar i 
förändringsarbetet. Förändringar planeras, genomförs och följs upp av de 
anställda som är berörda av förändringen. 

9. Hur ser företaget på de tre beskrivna förändringsmodellerna och hur 
arbetar Ni med förändring både teoretiskt och praktiskt (om detta 
skiljer)? 

 
 

Verktyg som stödjer det goda förändringsarbetet 
Motivation, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap, 
organisationskultur, incitament och trygghet 

10. Hur ser företaget på de olika motiveringsverktygen? Detta besvaras med 
hjälp av två delfrågor nedan.  

a. Kan Ni betygsätta (1-5) hur viktigt varje verktyg är enligt Er 
uppfattning? 
 
Betygsskala: 1= inte alls, 3 =medel, 5 = enormt  

Verktyg Skala 1-5 

Motivation 
(Bli motiverade, inse nödvändigheten) 

 

Delaktighet  
Tilltro 
(Ömsesidigt förtroende) 

 

Självförtroende 
(Analysera små och positiva förändringar med 
ett omedelbart resultat) 

 

Information och kunskap 
(Riklig och direkt information) 

 

Organisationskultur 
(Det sitter i väggarna) 

 

Incitament 
(Belöning) 

 

Trygghet  

 
 



Bilagor  
 

 

Susanne Jönsson & Johanna Klang 
 

6  

b. Vilka av ovan verktyg skulle Ni vilja bli bättre på för att underlätta 
förändringsarbetet? 

 

Effektivitet 
Det är viktigt för företag att mäta både inre och yttre effektivitet och det görs via 
produktivitetsmätningar och kundundersökningar. 

11. Kan någon/några av de införda förbättringsstrategierna kopplas till en 
ökad inre och yttre effektivitet? 

 

Förändringens fyra rum 
Förändringens fyra rum® anses vara en praktisk användbar psykologisk teori 
och handlar om förändring, utveckling och stabilitet. 

12. Har företaget hört talas om ”Förändringens fyra rum” och har någon 
kunskap/åsikt om nämnda teori? 
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8.3  Bilaga 3 - Introduktion till Scanias 
produktionssystem 

 
Detta är för att man ska få en förståelse hur Scania arbetar och tänker i sin 
dagliga verksamhet. 
 
Scanias Production System bygger på värderingar, principer, metoder och 
prioriteringar. SPS bygger på tre värderingar; Kunden först, Respekt för 
individen och Eliminering av slöseri. Värderingarna som man kan finna i Scanias 
hus avspeglar företagets kultur och det alla ställer upp på. Dessa tre nämnda 
värderingar bildar en helhet alla är lika viktiga och det är själva grunden för 
huset. 
  
Nästa del är principer, principerna ska ge vägledning till att fatta beslut och hur 
de ska tänka. Utifrån detta väljer de metod och det är till för hur de ska göra. 
 
Scanias hus innehåller fyra huvudprinciper dessa är; Normalläge – Standardiserat 
arbetssätt, Rätt från mig, Förbrukningsstyrd produktion och Ständiga 
förbättringar. Normalläge innebär att de alltid strävar efter det de har bestämt att 
normalläget ska se ut. I normalläget ligger standardiserat arbete där allt är 
standardiserat och alla vet hur arbetet ska utföras. När man har ett normalläge är 
det enkelt att se när något är onormalt och enkelt att kunna rätta till det med 
förbättringsaktiviteter. Rätt från mig handlar om att aldrig ta emot eller lämna 
ifrån sig något som inte är rätt. Förbrukningsstyrd produktion menas att de inte 
börjar producera förrän det finns en signal som talar om att det finns behov. 
Förbrukningsstyrning är ett sätt att undvika slöseri i form av överproduktion. 
Ständiga förbättringar handlar om att hela tiden utmana och förbättra sitt 
normalläge. För att hela tiden hålla detta läge krävs det förbättringsarbete det är 
en utmaning att förbättra processen kontinuerligt. 
 
I mitten av Scanias hus finns prioriteringarna som är för att snabbt kunna ta rätt 
beslut dessa är; Säkerhet/Miljö, Kvalitet, Leverans och Ekonomi. Man kan se 
prioriteringarna så här, de ska prioritera säkerheten samtidigt som kvalitén ska 
vara hög, produkterna ska levereras i tid och ha en konkurrens som gör att Scania 
blir lönsamt. 
 
John vill belysa hur viktigt det är med delaktighet. Han tog ett exempel 
Hawthorneprojektet där chefen ville få upp effektiviteten i en produktions-
anläggning. Chefen kom ner en dag till arbetarna och undrade om de såg 
tillräckligt bra för att kunna utföra sitt arbete. Chefen menade att om belysningen 
blev bättre så kanske effektiviteten skulle öka och det gjorde den när belysningen 
förbättrades. När chefen kom ner efter en tid och frågade igen hur belysningen 
var tyckte en del att det var lite för ljust. Så chefen tog helt enkelt och släckte 
belysningen för sin personal och då gick effektiviteten upp ytterligare. Detta 
berodde på att personalen helt plötsligt fick vara delaktiga och fick 
uppmärksamhet. 
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Innan intervjun ville John också informera att det finns bara två problem det ena 
är spänningen mellan den anställde och den som anställer. Scanias sätt att arbeta 
med SPS gör att spänningarna minskar för alla är införstådda med hur saker och 
ting ska följas. Det andra problemet är differentiering och integreringsproblem. 
Ett företag måste bestämma i vilken struktur en vara eller tjänst ska nå kund. 
Exempelvis att endast arbeta med tunga fordon och att äga eftermarknaden. 
Scania har en mycket tydlig strategi för att hantera differentierings och 
integreringsproblematiken. 
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8.4  Bilaga 4 – Komplettering om Förändringens fyra 
rum® 

 
Vid vår inledande enkätundersökning fick vi en kommentar från Volvo om 
förändringens fyra rum. Denna teori är ett erkänt hjälpmedel vid 
förändringsarbete. Vi insåg tidigt att detta koncept var intressant och skulle 
kunna leda till en rekommendation för företag. Volvo och Scania hade dock 
ingen djupare kunskap om denna teori och vi behövde samla på oss mer 
information om ämnet för att få en ökad förståelse. Vi har valt att redovisa 
denna empiri separat eftersom den ej ingick i vår ursprungliga undersökning. 
Empirin avslutas med en sammanfattning av insamlat material som vi jämfört 
med teoriavsnittet.  
 

Introduktion till empiri  
 
Forskningen om Förändringens fyra rum var svår att förstå sig på från böcker 
och från den information som finns tillgänglig på Internet. På senare år har teorin 
utvecklats till ett affärskoncept för företag i förändringsarbete och därmed finns 
det även en sekretessaspekt i tillgängligt material.  
 
För att få en bättre förståelse för konceptet Förändringens fyra rum kontaktade 
vi dess VD Bengt Lindström per telefon. Bengt gav oss en del material samt 
kontaktade två certifierade användare som vi sedan erbjöds möjlighet att 
intervjua. Dessa två kontakter var Paul Nordström och Hanne Warnander. Vi 
fick även vetskap om att IKEA använder nämnda koncept och med dem 
etablerade vi en egen kontakt. Nedan presenteras sammanfattning från varje 
intervju och i den ordning de genomfördes. Vår kortfattade frågeställning till 
dessa företag var; när, hur och varför arbetar de med detta verktyg.  
 
 

Förändringens fyra rum I, Intervju med Paul Nordström  
 
Vi gjorde en personlig intervju 2013-04-16 med Paul Nordström som driver ett 
konsultföretag i Växjö. Paul har de senaste sex-sju åren arbetat med att hjälpa 
företag införa olika förändringar och då gärna i kombination med 
Förändringens fyra rum.  
 
Paul berättar inledningsvis att Förändringens fyra rum är en teori som baserar 
sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt och vilka konsekvenser 
detta får. Teorin handlar om olika sätt att se på sig själv, andra personer och 
samhället i allmänhet. Fyrarummaren är ett hjälpmedel för att tolka 
konsekvenserna vid utveckling och förändring och inte minst i vardagen och i 
såväl önskade som oönskade lägen.   
Modellen består av fyra grundtillstånd, det vill säga fyra livslägen. Normalför-
delningskurva gäller mellan de två huvudtillstånden; nöjdhet och inspiration i en 
rutinartad miljö. Av nöjdhet och inspiration är ingen bättre än den andra men 
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insikten hjälper oss att hantera olika förhållningssätt och att minska censur och 
förvirring. I censurläget kan inga förändringar ske och detta kan vara medvetet 
eller omedvetet. Varje socialt system har en egen fyrarummare.  
 
Paul berättade att för att få praktisera teorin fullt ut och få tillgång till uppdate-
ringar och material krävs att man är en certifierad användare vilket Paul är. Det 
finns såväl externa konsulter, coacher och projektledare samt interna vilka valt 
att certifiera sig. Ansvaret för certifiering inom Förändringens fyra rum är dele-
gerat från upphovsmannen Claes Janssen till A&L Partners AB och 
Fyrarummaren AB. Certifieringsprogram på Fyrarummaren sker under ledning 
av särskilda certifieringsprogramledare som är mycket erfarna i teorin och har en 
väl utprövad metodik samt detaljerade steg-för-steg-guider. 
 
Vid certifiering på ett företag appliceras Fyrarummarkonceptet i flera steg och på 
olika nivåer. Paul poängterade hur viktigt det är att först utbilda företagsled-
ningen i konceptet. Man börjar ofta med verktyget Introduktion till Fyra-
rummaren och därefter Organisationsbarometern. Introduktionen består av ett 
mindre antal frågor som besvaras och bearbetas noga inom gruppen och ökar 
förståelsen för gruppens dynamik och de fyra olika psykologiska rummen.  
Organisationsbarometern består av betydligt fler frågor än introduktionen men 
även dessa besvaras och bearbetas öppet inom gruppen. Organisationsbarome-
tern är en typ av nulägesanalys för att mäta av hur gruppen har det och vad man 
kan förbättra. Organisationsbarometern har riktvärden för hur mycket nöjdhet 
och inspiration gruppen bör ha men dessa värden redovisas sällan eftersom det är 
bara gruppen som kan bestämma om de erhållna värdena är bra eller dåliga. 
Ommätningar bör göras efter insatser har genomförts.   
 
Enligt Paul är det av yttersta vikt att ledningen är delaktig och tror på teorin för 
att senare kunna applicera synsättet på hela företaget. Konceptet består av ett 
antal analysinstrument, modeller och verktyg men anpassas beroende på före-
tagets problemområde.  
 
Paul avslutar med att konceptet Förändringens fyra rum kan användas vid alla 
möjliga tillfällen och i alla typer av grupper. Efter tre-fyra timmar kan gruppen 
ha skapat en samsyn och därmed är teorin mycket lättillgänglig. Som certifierad 
användare lär man sig nya saker hela tiden vilket är mycket stimulerande. 
 

 
Förändringens fyra rum II, Intervju med Hanne Warnander 
 

Per telefon intervjuade vi 2013-05-03 Hanne Warnander som är s.k. PNA 
koordinator på Karolinska Universitetslaboratoriet på Danderyds sjukhus i 
Stockholm. PNA koordinator betyder att hon är ansvarig för patientnära 
analysarbete inom laboratoriedivisionen som sträcker sig över åtta olika 
provtagningsenheter. Laboratorieenheten på Karolinska är omfattande och 
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behandlar prov från hela landet. Uppskattningsvis är det ca 1500 personer som 
ingår i denna laboratoriedivision totalt.  

Laboratoriedivisionen kom i kontakt med Förändringens fyra rum genom 
Helena Borges som 2008 anlitades som konsult för att genomföra projektet 
MultiPre. Projektet handlade om att genomföra automatisering av provinläm-
ningarna och involverade alla åtta kliniker inom divisionen. Syftet var att minska 
kvalitetsbristerna för sortering av provmaterial till de enskilda klinikerna inom 
divisionen och samtidigt effektivisera provinlämningen.  
 
I förändringsarbetet användes den psykologiska teorin Förändringens fyra rum i 
kombination med de effektivitetsverktyg enligt leanfilosofi som förändrings-
arbetet behövde. Initialiseringen med Fyrarummaren bidrog till att förbereda 
medarbetarna på vad som sker med människor i förändring, och leanperspektivet 
bidrog med sina olika verktyg till effektivisering av arbetsrutiner med utgångs-
punkt i medarbetarnas eget engagemang. Att plötsligt ha ett gemensamt språk via 
Fyrarummarens filosofi var till stor hjälp.  
 
Ett positivt exempel där KUL själva har använt de både förändringsverktyg med 
goda resultat är förändringsarbetet på en av provtagningscentralerna som över 
lång tid hade präglats av dålig arbetsmiljö och oacceptabla väntetider för 
patienterna. En ny chef fick träda in som genomförde ett stort genomgripande 
förbättringsarbete med hjälp av Fyrarummaren och lean.  
 
På en provtagningscentral handlar det om att ta ett blodprov, och att göra det 
med så hög kvalitet som möjligt. Tidigare kunde patienten vänta i upp till två 
timmar på provtagningen, men efter förbättringsarbetet ska detta nu ske inom 
maximalt ca 30 minuter. Denna tid mäts nu av personalen och de strävar konti-
nuerligt efter att förbättra sig och arbetsklimatet är dessutom mycket bättre. 
Nedan visas förbättring i väntetid efter effektiviseringen på en provtagningsenhet 
i Solna.  
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[Diagram 2: Förbättring av väntetid på en provtagningsenhet I Solna] 
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Hanne berättar också hur de spelat många leanspel som har gett personalen en 
bättre förståelse för hur de kan använda verktygen i sitt förbättringsarbete och 
göra rätt prioriteringar. Enligt Hanne är det många faktorer som bidrar till att ett 
förändringsarbete blir framgångsrikt. En engagerad chef och delaktig personal är 
några viktiga faktorer. Det är viktigt att vara uthållig och att vara beredd på 
bakslag för att därefter kunna gå framåt i förändringen.  
 
Enligt Hanne är organisationskulturen förmodligen en av de absolut svåraste 
faktorerna att påverka och detta är en av Fyrarummarens styrkor. Med hjälp av 
Fyrarummaren får personalen en förståelse för vad som händer i gruppen och 
denna insikt ger en större tolerans och bättre samarbete. Styrkan i att använda 
Fyrarummaren i kombination med lean är att arbetsplatsen/ledningen tar hand 
om både människan och processen/rutinen. Utan den förståelse som Fyrarum-
maren har gett personalen hade införandet av lean varit mycket svårare på en 
arbetsplats med dåligt arbetsklimat.   
 
Avslutningsvis berättar Hanne att alla nyanställda får en introduktion till Fyra-
rummaren och att all personal är mycket positiv till metoden. Ett annat analys-
instrument som ingår i konceptet är organisationsbarometern som i Hannes 
organisation använts några gånger för att mäta gruppens tillstånd före och efter 
ett förändringsarbete. För provtagningscentralen hade nöjdheten och inspira-
tionen ökad markant i förhållande till före förbättringsarbetet, medan 
självcensuren och förvirringen hade minskat.  
 
Fyrarummaren rekommenderas varmt av Hanne för att hjälpa personal igenom 
en förändring! 
 
 

 
Förändringens fyra rum III, Intervju med Tomas Oxelman 
 
Per telefon intervjuade vi 2013-05-16 Tomas Oxelman vars titel är Leadership 
Development Manager på IKEA Services AB vilket innebär att han arbetar med 
ledarutveckling inom hela koncernen. För tillfället arbetar Tomas mycket i Kina. 
Tomas har mycket lång erfarenhet av Förändringens fyra rum och IKEA har, 
efter ett samarbete med Claes Janssen, utvecklat egna praktiska 
användningsområden av denna vetenskapliga teori.  
 
Tomas berättar inledningsvis att han kom i kontakt med Förändringens fyra rum 
redan 1989 via en konsult som arbetade med personlig utveckling av chefer på 
IKEA Svenska Försäljning AB. Tomas var då utbildningsansvarig och nämnda 
konsult användes flitigt vid många chefsutbildningar. Från början av 1990-talet 
använde konsulten sig av Fyrarummaren vid alla utbildningar rörande personlig 
utveckling av chefer inom IKEA. Redan på den tiden var det stort fokus på 
personlig utveckling inom IKEA och därmed behandlades denna teori frekvent. 
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I slutet av 1990-talet bestämde sig Tomas för att kontakta forskaren och 
professorn Claes Janssen vars doktorsavhandling ligger till grund för teorin om 
Förändringens fyra rum. Tomas och Claes skapade en broschyr tillsammans, 
avsedd att brukas av handledare och övriga användare på IKEA. Ett affärs-
kontrakt upprättades mellan parterna och därmed fick IKEA ett internt arbets-
material om Fyrarummaren, som var utvecklat exklusivt för koncernen. Detta 
material används även idag internt som en förklaringsmodell till hur saker 
förändras och utvecklas. Det är ett av de allra viktigaste arbetsverktygen inom 
hela IKEA och används frekvent för personlig utveckling och inom ledarskaps-
träning, samt som stöd i organisations- och affärsutveckling.  
 
IKEA har tio grundvärderingar varav en är enkelhet och en annan är en ständig 
önskan om förnyelse. Dessa värderingar kommer från koncernens grundare, som 
förespråkar en konstant rörelse och därmed också förändring. Fyrarummaren 
används som ett universalt språk och förklaringsmodell som ger en enhetlig 
förståelse och därmed stödjer koncernens övergripande värderingar. Över hela 
världen känner IKEA-anställda till Förändringens fyra rum och detta medför att 
de öppet kan diskutera i vilket förändringsrum olika personer (eller företeelser) 
befinner sig i. IKEA’s modell av Fyrarummaren är mycket lättillgänglig och 
enkel att förmedla och förstå. Deras modell baseras på fyra olika ansikten för de 
olika tillstånden Nöjdhet, Censur, Förvirring och Inspiration, vilket visas i en 
enkel illustration nedan.  
 

 
[Figur 6: IKEAS illustration av Förändringens fyra rum] 
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Tomas berättar att modellen blir väldigt väl mottagen överallt inom koncernen. 
En viktig orsak till detta är att den presenteras på ett enkelt sätt. Individerna inser 
snabbt att konceptet ger dem en bättre förståelse för sin egen situation, såväl i 
arbetet som i det privata livet. Därmed är ett intresse skapat och modellen har fått 
fotfäste. Enligt Tomas finns det ingen modell som berör personer så mycket, den 
går direkt in i hjärta och själ.  
 
Tomas beskriver också hur Fyrarummaren används inom uppföljning av 
affärsprojekt och hur man då analyserar såväl affärsaspekter som de mjukare 
sidorna. Ett annat viktigt användningsområde är teamutveckling. Här gör 
deltagarna först en individuell uppskattning av teamets situation och därefter 
görs samma övning med gruppen. Genom sin enkelhet hjälper modellen till att 
snabbt hitta styrkor i teamet och möjliga förbättringsområden.   
 
Tomas avslutar med att Fyrarummaren idag används inom hela koncernen och 
om tid finns skulle han gärna vilja vidareutveckla modellens användnings-
områden. Han är mycket positiv till teorin och rekommenderar den varmt till 
företag som strävar efter förnyelse och ständiga förbättringar! 
 

 
Sammanfattning av användarnas erfarenhet av Fyrarummaren 
 
Den psykologiska teorin om Förändringens fyra rum handlar om att öka 
förståelsen mellan alla individer och deras fyra olika sinnestillstånd. 
Respondenterna bekräftar att den är ett mycket kraftfullt verktyg som kan 
användas vid alla möjliga tillfällen och i alla typer av grupper. En del av teorin 
handlar om de fyra olika sinnestillstånd och rörelsen och övergångar mellan dem 
som alla människor rör sig mellan. De fyra olika psykologiska rummen anges av 
de intervjuade som ett fantastiskt sätt att skapa ett gemensamt språk som i 
princip kan användas över hela världen. Den andra delen i teorin baseras på att 
alla människor kan delas i två olika hypotetiska karaktärer av olika grad, där den 
ena strävar efter nöjdhet och den andra strävar efter inspiration och därför har 
olika behov. Två av de intervjuade företagen arbetar dock inte så ingående med 
den sistnämnda delen och därmed lämnar vi analysen av den härmed.  
 
Ett syfte med denna teori är att avdramatisera skeden såsom förvirrig och censur 
och därmed skapa en ökad delaktighet. En hög delaktighet är en förutsättning för 
ett framgångsrikt förbättringsarbete vilket gör Fyrarummaren till ett bra hjälp-
medel för att införa olika förändringar vilket de intervjuade intygar. Paul som 
arbetar med att hjälpa företag med förändringsarbete använder den mer eller 
mindre alltid på något sätt. I intervjun med Hanne får vi bekräftat att vid deras 
förändringsarbete förenklade Fyrarummaren deras genomförande och även 
bidrog till ett förbättrat arbetsklimat. I intervjun med Tomas får vi veta att IKEA 
använder teorin som ett universalt språk och förklaringsmodell samt även inom 
uppföljning av affärsprojekt. Tomas berättar även att Fyrarummaren är ett av 
IKEA’s allra viktigaste arbetsverktyg för personlig utveckling och inom 
ledarskapsträning.  
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Ett annat syfte med denna teori är att genom en ökad delaktighet öka indivi-
dernas känsla av nöjdhet och inspiration och detta kan mätas med hjälp av ett 
analysinstrument som kallas Organisationsbarometern. Både Paul och Hanne har 
använt denna i organisationer för att se om nöjdhet och inspiration har ökat sedan 
senaste mätning och de tycker det är ett bra verktyg för uppföljning.  
 
Vid intervjuer med Volvo och Scania framkom att de ej använt sig av Fyra-
rummaren inom hela organisationen och därmed inte riktigt kände till alla 
verktygets styrkor. Vid senare intervjuer framkommer det tydligt att företagen 
kan nå en stor framgång genom att införa Fyrarummaren inom hela organi-
sationen och på alla nivåer. Inledningsvis är det dock viktigt att få företags-
ledningen delaktig så att de kan driva synsättet vidare inom organisationen. 
Teorin anses också vara mycket lätt att ta till sig vilket intygas av Paul, Hanne 
och Tomas och de är alla mycket positiva till Förändringens fyra rum.  
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