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Sammanfattning 
 
 
Begreppet delaktighet kan sammanfattas som de anställdas möjligheter att få delta och 

påverka under beslutsprocesser som rör de anställdas område. Bolman & Deal (2003) 

beskriver delaktighet som att ge anställda möjlighet och tillfälle att påverka sin 

arbetsmiljö och dess innehåll. Möjligheten att få delta, påverka och att efter ett beslut har 

tagits, bli informerade om vad som beslutats och varför, samt hur det kommer att påverka 

de inblandade är det centrala i deras material. Vi valde delaktighet som 

forskningsområde då vi insett hur stor betydelse det har för att skapa 

effektiv utveckling och kvalitét på utfört arbete i moderna företag och 

organisationer. Syftet med denna studie var att undersöka hur utformade teorier om 

delaktighet, appliceras på ett fallföretag för att granska hur dessa fungerar i praktiken. 

Vår forskningsfråga var därför: Hur tillämpas utformade modeller och teorier gällande 

delaktighet konkret i ett opererande företag på den svenska marknaden? I teoriavsnitt 

behandlas en rad modeller och teorier i syfte att bereda grund för den empiriska delen. Dr 

Demings teorier gällande vikten av att involvera de anställda för att nå framgång och 

Ford Motor Companys modeller lyfts fram då de revolutionerade synen på de anställdas 

värde. Total Quality Management argumenterar för kvalitét framför kvantitativa mål. 

Human Resources och Teori X och Y betonar vikten av faktorer som samhörighet, 

uppskattning och självrespekt, samt att värdera de anställdas arbete högt, för att nå 

framgång. Även teorier kring värdet av arbetsrotation för delaktighet, kreativitet och 

motivation tas upp. För att väva in en svensk modell inkluderas Volvoverken i Kalmars 

syn på delaktighet. Materialinsamlingen, vilken utgör den empiriska delen, gjordes på 

fallföretaget Åbro bryggeri, beläget i Vimmerby. Undersökningen utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer, en enkätundersökning, samt en observation av ett 

företagsevent. Att företaget är Sveriges äldsta familjeägda bryggeri, gjorde det hela 

mer intressant då en svensk tappning av ledarskapskulturen torde genomsyra 

organisationen. I resultat- och analysdelen presenteras respondenternas svar där de 

redogör för Åbros användande av delaktighet. Utifrån svaren kunde vi urskilja en svag 

oenighet bland de anställda vilket tyder på att vårt fallföretag Åbro, har mer att göra för att 

nå optimal effekt av en delaktig och engagerad personal. Vi kom dock till insikt med 

komplexiteten att i vissa fall genomföra dessa åtgärder även i praktiken.  

 

 
 



 

Summary 
 
The concept of participation can be summarized as the employees' opportunities to 

participate and influence the decision-making on the employees' area. Bolman & Deal (2003) 

describes participation as giving employees the ability and opportunity to influence their 

work environment and its contents. The opportunity to participate, influence and that after a 

decision is taken, be informed about what was decided and why, as well as how it will affect 

the people involved are the center of their material. We chose participation as a research 

field where we realized how important it is to create effective development and quality of 

work done in modern businesses and organizations.  The purpose of this study was to 

investigate the formed theories of participation, applied to a case company to examine how 

they work in practice. Our research question was therefore: How are the designed models 

and theories regarding participation concrete in an operating business on the Swedish 

market? The theory section covers a range of models and theories in order to prepare a basis 

for the empirical part. Dr. Deming's theories on the importance of involving employees in 

order to achieve success and Ford Motor Company models are highlighted as they 

revolutionized the perception of the employee's value. Total Quality Management argues for 

quality before quantitative targets. Human Resources and the Theory X and Y emphasizes 

the importance of factors such as belonging, esteem and self-respect, and to evaluate the 

employees' work aloud, to achieve success. Although theories about the value of job rotation 

for participation, creativity and motivation to be addressed. To weave a Swedish model 

included Volvo plants in Kalmar's approach to participation. Material collection, which 

constitutes the empirical part, was made on cases now Åbro brewery, located in Vimmerby. 

The survey was conducted through semi-structured interviews, a survey, and a sighting of a 

company event. That the company is the oldest family-owned brewery in Sweden, made it 

all the more interesting when a Swedish style of leadership culture should permeate the 

organization. The results and analysis section presents respondents' answers that explains 

Åbros use of participation. Based on the responses, we could discern a slight disagreement 

among employees which suggests that our case companies Åbro, has more to do to achieve 

the optimal effect of an involved and committed staff. We did, however, understand the 

complexity that in some cases, implement these measures in practice. 

 



 

Abstract 
 
 
 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de utformade teorierna om delaktighet 

appliceras på ett fallföretag, för att granska hur dessa fungerar i praktiken. Hur 

utformade modeller och teorier gällande delaktighet konkret tillämpas i ett 

opererande företag på den svenska marknaden var något vi ville undersöka. Det 

behandlas även i denna kandidatsuppsats om vikten av att skänka de anställda 

möjligheten att delta, samt hur detta berör dessa. Likaså behandlas även 

möjligheten för den enskilde anställde att påverka beslut som rör dennes område, 

allt med strävan efter optimal kvalitet. 
 

Nyckelord: Delaktighet, Involvering av personal, Kvalitet, Total Quality 

Management, Möjlighet att påverka 

 



 

Förord 
 
 
 
 

Denna undersökning utfördes inom ramarna för en kandidatsuppsats, författat och 

sammanställt vid Linneuniversitetets ekonomihögskola i Växjö. Denna uppsats var 

vår första som författare och har därför skänkt oss behövlig kunskap i hur det kan 

vara att arbeta på ett vetenskapligt och metodiskt sätt. 
 

Vi ville passa på att tacka Åbro Bryggeri AB med anställda för ett friskt deltagande 

i vår enkätundersökning. För givande intervjuer ville vi tacka Tobias Tybåhl, 

personaldirektör och Camilla Wideén, projektledare. Vi ville även här rikta ett tack 

till vår handledare, Hans Lundberg, som guidat och stöttat oss under processens 

gång samt till vår examinator och seminarieledare Anders Hytter. 
 
 
 
 

Väl mött och trevlig läsning, 
 

Anton Milemo & Christoffer Wideén 
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1. Introduktion 
 
 
 
 

1.2 Bakgrund 

Här argumenteras för delaktighetens nutida relevans, samt vad som låg till grund för studien. 

 
Vi lever i en allt mer föränderlig värld där företag tvingas till nya utmaningar och 

uppdrag för att konkurrera om den begränsade kundkretsen. Dessa förändringar påverkar 

inte bara de externa parterna såsom slutkunder och leverantörer, utan även de som arbetar 

internt inom företaget. Evans och Lindsay (2007) beskriver den ökande takten på världens 

utveckling och dess förändring som rekordhög. Med detta tvingas organisationerna till 

enorm flexibilitet och en ständig öppenhet för förändring vilket innebär att beslut måste 

kunna tas snabbt och effektivt. Genom snabba och hastiga beslut orsakas ibland stor 

förvirring hos de anställa. Dessa kan även känna stor osäkerhet inför kommande 

förändringar och därmed vantrivas på sin arbetsplats. Dessa ska skötas genom att delge 

information till anställda i god tid, involvera dem i processerna samt ge möjlighet att 

påverka dessa beslut. Detta för att uppmuntra de anställda till att göra ett bättre jobb än 

tidigare och i slutändan kunna generera högre kvalitet till kunderna. Evans och Lindsay 

(2007) menar även att människor tenderar att ofta motsätta sig förändringar och 

därmed hellre hålla fast vid gamla vanor. Med detta sagt blir det desto viktigare för 

ledningsgrupperna att generera förståelse hos de anställda om vad innebörden av en 

förändring är, samt att informera om vad denna kommer att innebära för framtiden. 

Varför det är så viktigt att informera men även i största allmänhet att involvera de 

anställda i processerna kan Punjaisri och Wilson (2007) svara på. Författarna menar att 

företagets anställda är dess mest värdefulla tillgång då denna är unik och blir därför en 

av företagets viktigaste konkurrensfördelar. Förutom den viktigaste tillgången är detta 

även den mest komplexa, då denna innefattar mänskliga individer. Det kan därför vara 

svårt att hantera denna tillgång på ett sätt som gör den till en stark 

konkurrensfördel. 
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Enligt Konrad (2006) är en medarbetares engagemang och möjlighet att delta direkt 

avgörande för konkurrenskraften i den samtida omvärlden. Galopp Organization, har 

studerat de anställdas engagemang i 7939 affärsenheter inom 36 bolag. De fann att 

medarbetarnas engagemang är positivt associerat med utfallet inom en rad områden. När 

den anställdes engagemang ökar gör kundnöjdhet, lönsamhet och produktivitet likaså 

medan personalomsättningen minskar. 
 
 
Lapowsky (2010) behandlar vad en anställd har för önskvärdheter och lyfter fram 

betydande faktorer; Det hör ej till ovanligheten att chefer anser själva delegationen som 

den svåraste delen bland sina arbetsuppgifter. Saken är dock, att de anställda längtar efter 

chefens delegation och förtroende. När de anställda konfronterar chefen med sina idéer, 

måste dessa behandlas med lika delar känslighet och ärlighet, detta för att generera ett 

effektivt resultat. En anställd värderar även lyhördhet högt. Om en anställd känner att 

denne ständigt blir nedskjuten av auktoritet, desto mindre är sannolikheten att han eller 

hon kommer att lägga fram förslag i framtiden. 
 
 

1.2.1 Personliga insikter inom området delaktighet i form av utlandsstudier 
 
 
Höstterminen 2012, påbörjade vi som författare en utlandstermin i de Förenta Staterna, 

USA. Vid denna utbytestermin föddes och utvecklades intresset för Quality Management. 

Vi studerade där en oerhört intressant kurs som hette Quality Management, den gav en 

insikt om vikten av att ta hand om sina anställda. Detta genom att låta dem involveras 

och på sätt ge möjlighet till delaktighet inom organisationen. Vi lärde oss att det kan 

räcka med att delge de anställda ytterligare ansvar. Genom att delge detta ansvar 

genereras en samhörighetskänsla som i sin tur mynnar ut i en ökad effektivitet. 

 
1.2.2 Civilekonomutbildning med start 2010 – Fördjupning Management 
 
 
Som studenter på Civilekonomprogrammet i Växjö med fokus på management har 

begreppet delaktighet behandlats frekvent. När en anställd innehar känslan av delaktig 

genererar detta en ökning av det kreativa tänkandet, detsamma gäller 

innovationsförmågan. Med dessa två komponenter på plats kommer organisationen även 

att skåda en ökad motivationsgrad. Detta på grund av en potentiellt egenframtagen idé 

som nu implementerats. 
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2. Problemdiskussion 
 
 
 

Här behandlas delaktighetsteorier samt dess modeller problematiseras. 

 

2.1 Vikten av delaktighet 
 
 
Begreppet delaktighet bör så tidigt som möjligt definieras då begreppet flitigt används i 

denna uppsats. Bolman & Deal (2003) beskriver delaktighet som att ge anställda 

möjlighet och tillfälle att påverka sin arbetsmiljö och dess innehåll. Exempel på detta kan 

vara, möjlighet att få delta och påverka under beslutsprocesser som rör de anställdas 

område. Även vikten att efter ett beslut har tagits bli informerade om vad, varför och på 

vilket sätt det kommer att påverka de inblandade behandlas. Med den ökande 

konkurrensen på marknaden, ökar pressen på företag som opererar inom denna. Det är ej 

tillräckligt med uppfyllelse av målen. D e  m åste idag kontinuerligt förbättras och 

utvecklas och för att nå realitet i detta krävs optimal kraft från de anställda vilket nås 

genom involvering och delaktighet. 
 
 

2.2 Vikten av Human Resource 
 
 
Guerrero och Barraud-Didier (2004) poängterar vikten av ett välutformat Human 

Resource (HR) program. De förtydligar även att HR har kommit att bli en viktig 

konkurrensfördel samt ett strategiskt verktyg vilka är direkt relaterade till god motivation 

hos anställda och i slutändan då även finansiella resultat. HR-perspektivets 

grundläggande värderingar berör framförallt hur väl organisationen och  människorna 

inom denna bör anknyta till varandra. För att de anställda skall bli intresserande av 

företagets bästa har de kommit fram till att det krävs effektiv delgivning av information. 

Denna information bör i sin tur innehålla förklaringar för vad som ska ändras, varför det 

ska ändras, hur det kommer att påverka samt hur förändringen skall ske. Samtidigt menar 

Quinn och Spreitzer (1997) att organisationer aldrig tidigare har krävt så mycket av sina 

anställda. De förväntas skänka strålande, glad och entusiastisk kundservice, hantera 

avancerad teknologi samt utföra arbete inom allt kortare tidsramar. Till följd av dessa 

utökade förväntningar menar Quinn och Spreitzer (1997) att de anställda måste ges chans 

att vara mer involverade och informeras för att känna större ansvar för sina handlingar. 
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Detta kan i sin tur leda till bättre engagemang, en vilja till att göra ett bra jobb då de 

tillslut känner en mer inbiten tillhörighet till gruppen och organisationen som helhet. 
 
 
 
 
 
 

2.3 William Edwards Deming 
 
 
William Edwards Deming var en amerikansk statistiker, professor, författare, förläsare 

och konsult, mest känd för sitt arbete i Japan. Vid tidpunkten för hans död var han 

nästintill ansedd som en hjälte i Japan. Han tog fram otaliga modeller och teorier gällande 

kvalitet och delaktighet. Med sina 14 principer vilka han anser är de mest grundläggande 

för att generera en bra organisationskultur och i sin tur få de anställda att må så bra som 

möjligt på företaget, strävar Deming efter optimal effekt från de anställda. Huvudsyftet 

med principerna var att omvandla och förbättra effektiviteten i verksamheter. Många av 

dessa principer handlar just om hur man ska involvera de anställda samt att öka 

motivationen inom företaget. 
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Demings 14 principer enligt Four Days with Dr.Deming (1995): 
 
 
 
* Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring, så kallade mission and 

vision.  

* Övergå till det nya kvalitetstänkandet och förstå det nya win-win tänket.  

* Sluta försöka kontrollera in kvalitet utan förstå den egentliga meningen med denna.  

* Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris, kvalitet går 

före.  

* Kontinuerlig förbättring  

* Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  

* Betona ledarskap som något bra och låt alla få ta del av det.  

* Fördriv rädslan och skapa tillit.  

* Optimera lagarbete samt uppmuntra prestationer på individnivå  

* Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället.  

* Avskaffa objektiva och numeriska mål.  

* Ta bort hindren för yrkesstolthet.  

* Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling.  

* Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen 
 
 
De flesta av Demings punkter går att anknyta till ämnet delaktighet. Vi har valt att skala 

ner oss till tre principer utav 14, då vi som författare anser att relevansen för dessa tre är 

störst inom ramen för vårt valda område. Valet föll efter diskussion på ”kontinuerlig 

förbättring”, ”optimera lagarbete samt uppmuntra prestationer på individnivå”, samt 

”uppmuntra till utbildning och vidareutveckling”. Anledning till denna avgränsning 

argumenterar vi för då vi efter en djupare genomgång för vad begreppet delaktighet 

verkligen innebär, ansåg att dessa tre var de mest relevanta. Dessa tre principer diskuteras 

vidare i teoriavsnittet. 
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2.4 Problematisering 
 
 
Det finns alltid ett val hos företagen vad gäller implementeringen av dessa typer av 

delaktighetsmodeller. Mervärdet av att investera med både tid och pengar bör därför noga 

övervägas. Anpassningen och utformningen av dessa till det specifika företaget måste 

även tas i beaktning, framförallt då dessa teorier är utformade på en allmän nivå. Därför 

var det av väsentlighet för oss som författare hur dessa teorier tillämpas i realiteten 

samt om de genomsyrar hela företaget. Ett av de mest grundläggande antagande inom 

delaktighet är att låta de anställda ta del av information gällande företagets processer. Det 

kan bli svårt i realiteten att inkludera alla anställda i dessa processer då ett företag 

vanligtvis består utav diverse avdelningar och nivåer. Att all personal ska involveras i alla 

typer av processer är orimligt. Detta då respektive avdelning ofta har sina egna 

ansvarsområden och bör lägga full fokus på dessa. 

 

2.5 Syfte 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka hur utformade teorierna om delaktighet appliceras på ett fallföretag, 

för att granska hur dessa fungerade i praktiken. 

 
 

2.6 Forskningsfråga 
 
 

Hur tillämpas utformade  modeller och  teorier  gällande  delaktighet  konkret  i  ett  företag 

opererandes på den svenska marknaden? 
 
 

2.7 Avgränsningar 
 
 
 

I detta avsnitt kan det läsas om hur vi som författare valde att avgränsa vår studie. Här 

argumenteras även för vårt valda fallföretag. 

Vi tog beslutet om att undersöka i hur de modeller och teorier som tagits fram 

gällande ledarskap och dess delaktighet tillämpas på den svenska marknaden. Med 

grund i uttalandet av Van Maanen och Kolb (1985), ”Att få tillträde till de flesta 

organisationer är inget man ska ta lätt på, utan det inbegriper strategisk planering, hårt 
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arbete samt ren och skär tur”, var det just på grund av vår personliga access som 

fällde det avgörande valet av vårt fallföretag. Åbro Bryggeri var för oss författare 

lättillgängligt både geografiskt med även på kontaktmässiga grunder. På grund av 

kapitalmässiga skäl såsom tid och pengar valde vi att begränsa oss till endast ett 

fallföretag. Givetvis medförde detta konsekvensen att vår slutsats blev mindre 

generaliserbar men gav oss på så sätt även möjligheten att gå på djupet inom denna 

organisation. 
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3. Metod 
 

 
 

I detta avsnitt kan det läsas hur vi som författare i denna forskningsstudie gick tillväga med 

gällande teoribeskrivning och materialinsamling. Även vad gäller tolkningen av den 

information som togs in gentemot den teori som beskrivits behandlas. 

 
3.1 Fallstudier 
 

 
 
Vi valde att göra vår forskning i form av en fallstudie. Vi som författare valde detta av 

den enkla anledningen att vi verkligen vill befatta oss med problemet och få en djupare 

förståelse för fenomenet vi forskar kring, vikten av delaktighet. Vi valde att endast göra 

det på ett företag av den anledningen att tiden inte räckte till för att göra flera intervjuer 

och enkäter på flera företag. Enligt Merriam (1994) innebär fallstudier att man inriktar sig 

på till exempel en händelse, en person, ett skeende eller en institution som på något sätt är 

problematiskt. Det som forskarna inriktar sig på blir en studie som verkligen går på djupet 

och målet är att gå till botten med eller hitta det grundläggande bakom problematiken. I 

vårt fall var det den andra anledningen som var mer relevant, nämligen att man väljer ett 

fall för att detta i sig är intressant och kan ge en djupare kunskap om situationen och 

fenomenet. Fallstudiens unika styrka är att den kan hantera flera olika typer av empiriskt 

materiel, exempelvis surveyundersökningar, intervjuer, observationer och dokument. Alla 

metoder för att samla in vetenskaplig data, från observation till enkät, kan användas i en 

fallstudie. Fallstudiens deskriptiva karaktär innebär att den visar komplexiteten i en 

situation, det vill säga det faktum att det är flera faktorer som spelar in. Fallstudien hämtar 

sin information från många olika ställen. 

Det finns tre olika typer av fallstudier som lämpar sig bättre eller sämre för olika typer 

av undersökningar, dessa är: beskrivande, tolkande samt värderande fallstudier. Vi 

använde oss i vår undersökning av typen deskriptiv. Denna innebär att man som 

fallstudieforskare samlar in mycket information om fallet för att sedan formulera en 

beskrivning av komplexiteten i det undersökta fallet. En fördel med fallstudier är att 

de kan ha stor betydelse när det gäller att utveckla kunskap inom ett visst område. En 

nackdel är att resultaten man kommer fram till oftast är specifikt för just detta fall och 

kan därför inte generaliseras till andra situationer. Det finns dock författare som t.ex. 

Lee, Collier och Cullen (2007) som menar att det finns potential att generalisera hög 

kvalitativa fallstudier men att det beror på hur överensstämmande fallen är med 
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varandra. 
 
 
Teorins roll i en fallstudie kan vara som i vårt fall att pröva en teori, dvs. man gör 

härledningar från existerande teori till beteenden eller händelser i verkligheten. När det 

kommer till att skapa en teori utifrån en fallstudie menar Lee, Collier och Cullen (2007) 

att det finns en möjlighet att göra detta, men att man får se till att den inte blir för 

komplex då fallet kan vara så pass djupt analyserat och endast vara en teori för just detta 

fall. Yin (2007) använder argument för att fallstudier är passande när undersökningen 

innehåller en forskningsfråga som har ”hur-” eller ”varför” i sig. Detta är ett ytterligare 

argument för vårt val av att göra en fallstudie i ämnet och val av företag. Enligt Lee, 

Collier och Cullen (2007) har den typ av fallstudie som vi gjort, nämligen en 

empiriskt undersökt fallstudie, potential att utveckla både teorin och praktiken då de ofta 

ställs mot varandra. Han nämner även det positiva med att kunna använda flera 

insamlingsmetoder av empiriskt material när man gör denna typ av studie. Med hjälp av 

variationen i olika metoder kan man hitta nya aspekter och argument som kan användas 

för de teorier som används. 

 

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
 
 
Bryman och Bell (2005) diskuterar två olika typer av ståndpunkter när det gäller vetenskapliga 

angreppssätt. Detta kan göras antingen enligt ett positivistiskt eller hermeneutiskt synsätt. De 

epistemologiska och ontologiska ståndpunkter som vi höll, och som låg till grund för vår 

studie, hör till det övergripande perspektivet positivism, där sociala entiteter 

anses utgöra objektiva enheter och det finns en yttre verklighet som fokus bör riktas mot 

(Bryman & Bell, 2005). Trots att vi använt oss av både intervjuer och enkäter anser vi att det 

positivistiska synsättet passar bäst då vi inte avser göra några speciella tolkningar vilket vore 

motsatsen. De enkäter vi valt att göra går inte att tolka, detta styrker vår positivistiska syn, 

medan de intervjuer som gjorts har undvikits att tolkas och endast den information vi erhållit 

efter godkännande av respondenten har använts. Vårt ändamål var där med inte att generera 

nya teorier, utan istället att pröva befintlig teori på området för att undersöka hur ett svenskt 

företag använder sig av delaktighet i praktiken. 

Hermeneutiken (närliggande kunskapsteoretisk inriktning inom tolkningsperspektivet) tar 

hänsyn till forskarens subjektiva tolkningar av respondenternas svar vilket i detta fall inte 

varit vår avsikt då vi endast haft två intervjuer och resten enkäter vilket inte går att tolka. 
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Ett positivistiskt synsätt innebär att man förklarar ett fenomen vilket varit vår avsikt, 

då vi ville veta hur delaktighet används i praktiken. Vi argumenterar även för det 

positivistiska valet genom uttalandet av Yin (2003), där han förklarar en fallstudie, ”en 

empirisk undersökning som bygger på ett samtida fenomen inom det verkliga livet ", i 

jämförelse i vad Bryman och Bell (2005) menar på vad en positivistisk metod är. 

Författarna menar att positivism följs genom att den funna kunskapen och fakta måste 

baseras sinneserfarenheter det vill säga genom empiriska studier.   
 
 
Enligt Dalen (2007) är det väldigt viktigt att forskarna ger en redogörelse för sin 

anknytning/relation till det specifika företaget. Är forskarna i fråga personligt knutna till 

fallet är detta speciellt viktigt. Denna information kan ge läsaren en chans att göra en 

bedömning i viken utsträckning denna anknytning/relation kan ha haft för inverkan på 

forskarnas tolkning av det insamlade informationen. Anknytningen kan uppfattas som 

något negativt i form av eventuell subjektivitet vid tolkning av insamlat material och även 

vid tolkning och analys. Den relation som vi inom gruppen haft till Åbro Bryggeri är att en 

av författarna till denna uppsats har en familjemedlem med titeln projektledare som 

jobbar på företaget, samt några personer inom hans umgängeskrets som jobbade på 

lager och inom produktion. Trots denna relation till företaget påverkade detta inte 

tolkningen av det empiriska materialet utan var så objektiv som möjligt. Detta innebär 

att några personliga värderingar och idéer funnits med eller påverkat det resultat vi i 

slutändan kommit fram till 

 

3.3 Forskningsansats 
 

Forskningsansats beskrivs enligt Bryman och Bell (2005) som förhållandet mellan teori 

och praktik och de beskriver två typer av förhållande – deduktiv och induktiv teori. Vi 

valde att undersöka våra teorier genom att ha kontakt med företaget Åbro Bryggeri. 

Det deduktiva förhållandet innebär att författarna utifrån de teorier de kommit i kontakt 

med testar dessa i verkligheten för att få en djupare förståelse för hur de används. Ofta 

utformas en hypotes för att senare i studien komma fram till slutsatser som antingen 

accepterar eller förkastar hypotesen. Det andra förhållandet - induktiv- innebär att 

forskaren utifrån observationer och intervjuer från verkligheten utformar teori. Till att 

börja med hittade vi ett flertal teorier och modeller kring begreppet delaktighet, detta 

genom vetenskapliga artiklar, webbartiklar samt relevant litteratur. Karaktäristiskt för en 

litteraturstudie är att strukturerat söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur. 
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Litteraturen utgör informationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Meningen med vår studie kring 

begreppet delaktighet och dess användning var att få en djupare förståelse kring ämnet 

för att sedan i verkligheten testa hur dessa används i ett företag på marknaden.  
 
 
3.4 Kvantitativ vs Kvalitativ studie 

 

 
Det finns två typer av studier. En smalare där det gås på djupet och en bredare som 

bedrivs mer ytligt. Bryman och Bell (2005) beskriver kvalitativa och kvantitativa studier 

enligt följande; de mest uppenbara och framträdande skillnaderna är att en kvantitativ 

studie går mer på ytan men den innefattar en större kvantitet i antalet tillfrågade för att 

kunna göra generaliseringar för en hel population. Eftersom detta inte är vår avsikt med 

studien väljer vi att inte gå in närmare på denna typ av studie. Den kvalitativa studien går 

djupare och mer ingående på problemet för att verkligen få fram grundläggande och 

bakomliggande faktorer till det uttalade problemet. 

Här är det vanligare att forskare jobbar med intervjuer för att kunna ställa öppna och fler 

frågor som kan ge svar på vad problemet verkligen är och hur saker är relaterade till 

varandra. Vi har bedrivit en kvalitativ studie för att gräva djupare i vår 

problemformulering och på så sätt fått fram mer grundläggande orsaker till problemet. 

Vi ansåg oss på så sätt få en djupare förståelse för delaktighet och hur detta 

används i verkligheten. Enligt Bryman och Bell (2005) är kvalitativ materialanalys 

den svåraste processen i kvalitativ forskning. Detta eftersom materialet ofta är väldigt 

omfattande och ostrukturerat. De uppmärksammar att mängden material kan leda till att 

forskaren misslyckas att gå igenom och analysera allt material i den mån det krävs. 
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3.5 Val av empiriskt material 
 
 
Vår insamling av empiriskt material skedde på företaget Åbro Bryggeri. Informationen 

framkom genom företagets anställda från flera avdelningar av organisationshierarkin för 

att få en b i l d  vilken är representativ för hela företaget. På grund av kapitalbrist, 

framförallt tidsmässigt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att vi 

intervjuade personer som vi haft kontakt med och som vi visste hade tid för vår 

forskning. Vi intervjuade personaldirektören på Åbro Tobias Tybåhl då vi ansåg att 

han hade en överblick i företag angående vad de gjorde för att hålla sina anställda 

delaktiga. Vi intervjuade även projektledare Camilla Wideén då vi ansåg det relevant att 

höra hur det såg ut för hennes del på kontorsavdelningen när det kom till delaktighet. 

Trots detta bekvämlighetsurval fick vi en överskådlig bild från övre delen av företaget i 

form av personaldirektör som kunde ge en bild av hur det såg ut i företaget samt genom 

personal som kunde ge sin bild av situationen. När det gällde vår enkät använde vi oss 

av ett slumpmässigt urval då vi lät en arbetsledare dela ut enkäter bland de anställda. 

Detta för att även få höra anställda med denna typ av arbetsuppgifter och höra deras 

röster för att kunna få en mer djupgående undersökning. Respondenternas svar fördes 

sedan in i IBM SPSS Statistics Data Editor för att ge en klarare bild över dessa. Där har vi 

sedan valt ut den variabel vi ansåg mest relevant till ämnet samt var den enda frågan med 

numeriska svarsalternativ. Vår studie hade i avsikt att komma underfund med hur vårt 

fallföretag använde sig av den teori vi samlade in och intresserade oss för, alltså hur 

delaktighet och involvering är en del i företagets strategi för att motivera anställda. Har 

dessa teorier anammats av ett så pass gammalt företag och hur använde företaget 

delaktighet i sin verksamhet. Vi motiverade våra insamlingsmetoder då vi vill höra åsikter 

genom hela organisationen. Vi intervjuade personaldirektören och en projektledare för att 

öppna upp för en djupare diskussion kring företagets användande av delaktighet och 

enkätundersökning främst på grund av kapitalbrist av tid men även för att kunna ge en så 

bred bild av organisationen från den anställdes ögon som möjligt.    
 
 

3.5.1 Åbro Bryggeri 
 
Åbro bryggeri, beläget i Vimmerby, etablerades år 1856 vilket är långt innan de teorier vi 

betraktat angående vikten av delaktighet, började användas. Att företaget var 

Sveriges äldsta familjeägda bryggeri gör det hela mer intressant då en svensk tappning 

på ledarskapskulturen bör genomsyra organisationen. Företagets storlek var även av 
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intresse då de både innehar avdelningar med fokus på produktutveckling, 

marknadsföring och logistik för att nämna några men även avdelningar för produktion 

och lagerhantering. Vi visste genom vår access till företaget att involvering av de 

anställda är av betydelse. Vi visste även att de tillämpar modeller som möjligt stämmer 

överens med de vi genomgår i teorin. Vi visste genom personliga kontakter, att de 

kommunicerar ut viss information vid exempelvis nya lanseringar, men vi ville genom 

en närmre granskning undersöka hur denna information kommunicerades ut till 

företagets personal. Vi visste även sedan tidigare att de arbetade med intern 

vidareutbildning, men gavs denna möjlighet till samtliga anställda inom företaget? Vi 

undersökte på vilket sätt de använde sig av dessa delaktighetsteorier samt vad de hade för 

betydelse för de anställda att kunna vara delaktiga. 
 

 
 
 

3.6 Tillvägagångssätt vid materialinsamling 
 
 

3.6.1 Semistrukturerad intervju  
 
För våra två intervjuer med fallföretagets anställda valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Langemar (2008) är semistrukturerade intervjuer den 

vanligaste och oftast den mest effektiva typen när det gäller insamling av empiriskt 

material till kvalitativa studier. Som tidigare nämnt gjordes dessa intervjuer med både 

personaldirektören och en projektledare på företaget. Enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär semistrukturerad forskning att man har teman som är ganska specifika för att vara 

förberedd för intervjun. Man har innan intervjun förberett en typ av frågeschema som ska 

användas men som inte behöver följas till punkt och pricka då följdfrågor kan vara lättare 

att ställa när man väl är där och svaren på dessa kan vara av stor betydelse för 

forskningen. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet 

att svara mer självständigt och kan beskriva mer utförligt vad de vill ha sagt. Fördelen 

med denna typ av intervju är att man kan gå tillbaka till respondenten om det är något 

som var oklart under intervjun. Det finns två andra typer av intervjuer som skulle kunna 

användas, dessa är ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 

innebär enligt Bryman och Bell (2005) att man endast har ett antal teman som man har 

tänkt ta upp under intervjun och det mindre antal frågor man har kan komma i obestämd 

ordning. En strukturerad intervju enligt Bryman och Bell (2005) innebär att man har 

frågorna klara för sig och även dess ordning, det finns väldigt begränsat utrymme för 
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följdfrågor och egna svar från respondenten. Vårt argument till att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer var att vi gärna ville höra individuella svar från 

respondenterna men även ha en del färdigskrivna frågor som vi tyckte var relevanta och 

som kunde ställas till alla respondenter som hörde ihop med de frågor vi ställde till övrig 

personal i form av enkäter.  Den semistrukturerade strukturen gav oss även möjlighet att 

hålla oss inom ramarna för ämnet, få bra respons på de frågor man ville ställa 

samtidigt som det fanns visst utrymme för respondentens egna tankar. Efter dessa 

förutsättningar ansåg vi att semistrukturerade intervjuer skulle göra bäst för vårt ämne 

och det skulle att ge oss möjlighet och bästa förutsättningar att få fram den mest 

värdefulla informationen för vår inriktning. Vi ansåg att en ostrukturerad intervju 

skulle ge respondenten för mycket makt att styra intervjun medan en strukturerad 

intervju skulle ge för lite utrymme för respondentens egen analys och tankar. Vi valde 

att ta anteckningar på dator under intervjuns gång, detta gjordes framförallt för att spara 

tid då denna resurs var begränsad men även för att det var ett enkelt och snabbt sätt att få 

med vad som sades. Vi diskuterade användandet av inspelning då det kunde ökat 

trovärdigheten då man upprepade gånger kunnat lyssna igenom respondentens svar. Vi 

kom dock fram till att vi som författare arbetade effektivast genom fortlöpande 

anteckningar då det visuella var viktigt för oss och därför föll valet på detta. Då 

anteckningarna sköttes av oss två som författare, var det heller inga problem med att skapa 

rum för följdfrågor.  
 
 
 
 

3.6.2 Deltagande observation 
 
Det finns en del olika typer av observationer som innebär olika sätt att observera 

beroende på om man observerar på plats eller via video, om man strukturerar 

observationen eller inte samt om den görs över tid eller inte. Vi valde att använda oss av 

en observation där vi var på plats, i detta fall på ett företagsevent. En fältobservation 

innebär en metod där man observerar personer i en verklig situation och plats. Det kan till 

exempel vara på en arbetsplats eller i hemmet. Observationer hjälper forskarna att få en 

djupare förståelse för den specifika situationen och hur denna påverkar personerna i 

denna. Den största fördelen med observationer är att forskarna med egna ögon kan göra 

en tolkning av situationen och på så sätt få en egen uppfattning. Det som gjorde att vi 

valde en deltagande observation var just att vi kunde skapa oss en egen uppfattning 

om atmosfären hos de anställda. I denna atmosfär kunde vi till exempel känna av hur de 
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anställda ställde sig till att medverka i ett event efter arbetstid, samt hur genuint intresset 

var i realiteten till att hålla ett event för företaget. En observation kan även delas upp i en 

strukturerad eller en ostrukturerad observation. En strukturerad observation innebär att 

man studerar någonting över tid och använder kodning för att registrera visst beteende. Vi 

använder oss av en ostrukturerad observation där vi noterar personers beteende i en viss 

situation. Vi gjorde detta genom en enkel observation där vi inte påverkade personer i 

situationen utan endast noterade miljön, personerna och händelserna i den specifika 

situationen. 

 

 

3.7 Litteratursökning 
 

En litteratursökning bör enligt (Carnwell & Daly 2001) granska mängder av olika källor kring 

ett specifikt problem samtidigt som den ska presentera en tydlig sök- och urvalsstrategi.När vi 

bestämt det område vi valt att forska inom började vi en genomgång av litteratur kring detta. 

Vi började brett med att gör sökningar i i Google Scholar samt genom sökmotorn Onesearch 

på webbsidan www.lnu.se. Sökord som till en början användes var delaktighet, involvering av 

personal, kvalitet, möjlighet att påverka. Eftersom vi fick en mängd träffar närmare bestämt 

332 på endast sökningen ”delaktighet” började vi gå igenom denna för att försöka hitta 

relevanta teorier kring det valda ämnet. Genom dessa sökningar fann vi även en hel del fakta 

vi inte ansåg vara relevant för vårt syfte vilket var kring delaktighet i företag. Exempel på 

sådan fakta var ungas delaktighet, patienters delaktighet, social delaktighet, att organisera och 

leda personal inom ungdomsvård. Vi fick dock fram en del intressant information både genom 

våra artikelsökningar men även det vanliga Google där vi kunde söka litteratur kring böcker 

där vi funnit många av de teorier som använts. När vi funnit teorier som kring delaktighet 

fortsatte vi vår sökning även på internet för vidare information kring dessa. Dessa nya 

sökningar innebar nya sökningar efter både böcker och artiklar kring Dr Deming, TQM, 

jobbrotation och Human Resource. Med hjälp av dessa teorier kom vi närmare det huvudfokus 

vi ville uppnå med vårt syfte. Jackson (1980)  menar att genom sökning efter information i 

databaser, vetenskapliga artiklar och även granska referenser i relevanta artiklar visar vi som 

författare att vi inte endast har använt oss av första bästa teori. 
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3.8 Kvalitetsmått 
 
 
 
När det gäller kvalitativ forskning antas det till skillnad från kvantitativ forskning finnas 

mer än en enda godtagbar verklighet, detta innebär att reliabilitet och validitet kan vara 

svårare att applicera på en kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2005) nämner istället 

två begrepp som är mer passande för kvalitativ forskning. Äkthet och trovärdighet är de 

kvalitetsmått som är mer passande för denna forskning och inom dessa två kategorier 

finns underkategorier för att mer djupgående göra ett kvalitetstest. 

 
3.8.1 Trovärdighet 
 
Merriam (1994) menar att, för att få någon effekt på det som arbetats fram i termer av 

mer och djupare kunskap krävs att forskningen skall vara pålitlig och trovärdig. 

Kvalitetsmåttet trovärdighet består enligt Bryman och Bell (2005) av fyra 

underkategorier. När det gäller beskrivning av den sociala verkligheten kan denna ske på 

flera olika sätt, dessa måste tydligt framgå och beskrivas för att forskningen skall 

innehålla tillförlitlighet. För att tolkningen av den respons man fått in vid empiriinsamling 

ska vara tillförlitlig skall en respondentvalidering göras, vilket innebär att respondenten 

får ta del av en sammanställning av insamlingen t.ex. intervjun för att bedöma om det 

som sagts tolkas rätt. Vi har säkerställt vår empiriska materialinsamling av 

intervjuerna genom att låta den intervjuade läsa den slutgiltiga 

forskningssammanställningen för att göra en bedömning av det som skrivits om 

företaget. Anledningen var även att få en bedömning om det som skrivits var en 

godtagbar beskrivning av deras verklighet. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär 

Överförbarhet att man inte bara kan använda resultaten från denna typ av forskning 

till att tolka en annan situation. Detta eftersom resultaten kommer från ett speciellt fall 

där meningen är att gå på djupet i detta specifika fall istället för att göra en generell 

bedömning. Däremot finns en önskan att andra skulle kunna använda denna studie vid 

intresse av just detta företag, exempelvis intressenter som önskar veta mer hur det går 

till vid beslut och kommunikation internt. 

Pålitligheten i ett forskningsarbete innebär att forskarna skall vara öppna med processen 

genom hela framväxten av den slutliga rapporten. Det skall finnas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för alla faser och delsteg genom hela forskningsprocessen. 

Kollegor kan sedan agera granskare i slutet av processen för att utvärdera kvaliteten på de 

processer som valts manar Bryman och Bell (2005). Forskarna för denna 
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forskningsartikel har deltagit vid tre seminarier där opponenter haft möjlighet att 

kommentera och kritiskt granska de processer som valts. Vi som forskare ansåg att dessa 

steg givit en högre kvalitet till slutprodukten då utomstående röster kan göra en objektiv 

bedömning och ge konstruktiv kritik för förbättringar. Möjlighet att styrka och 

konfirmera är den sista underkategorin under trovärdighet som Bryman och Bell (2005) 

nämner. Detta innebär att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

forskningens utförande eller slutsatserna som man kommer fram till. Författarna  till denna 

forskning har hållit egna värderingar utanför arbetet för att få en så objektiv bild som 

möjligt. Det kvalitetsmått som lättat kan göras på en fallstudie menar Merriam 

(1994) är att diskutera validitets- och reliabilitetsfrågor i relation till de metoder som 

använts för att samla in data. Har forskarna byggt sina intervjuer på ett giltigt och 

tillförlitligt sätt? Är analysen av det empiriska materialet utförd på ett riktigt sätt? 
 
 

3.8.2 Validitet – Äkthet 
 
 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier 

ytterligare kriterier för att bestämma äkthet i det som skrivits. Dessa kommande kriterier 

påvisar mer generella frågor rörande forskningspolitiska konsekvenser. 
 

Undersökningen skall ge en rättvis bild av det fall som studerats, det urval som görs 

måste t.ex. vara stort nog för att ge en rättvis bild av företaget som helhet. Eftersom det i 

detta fall var Åbro Bryggeri som studerades var det detta företag vi ville ge en rättvis 

bild av när det gällde deras användning av delaktighet. Vi ansåg att det urval som gjordes 

var stort nog och därmed gav en rättvis bild av den verkliga situationen. 

Bryman och Bell (2005) nämner även fyra typer av autenticitet vilka var och en har en 

fråga som kritiskt skall besvaras. De olika typerna av autenticitet är ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet. Frågorna som var och en av dessa 

autenticiteter ställer är: hjälper undersökningen de som medverkat att komma fram till en 

bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljö de lever i? Har 

undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön 

påverkar saker och ting? Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan 

förändra sin situation? Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs? Målet och förhoppningen med undersökningen är givetvis 

att besvara dessa frågor och bidra till att personer blir mer medvetna och hjälpa företaget 

se sin situation objektivt genom hela företaget. Få personer att förstå sin situation, vad 
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som påverkar och öka förståelsen för vad som eventuellt kan förbättras. Vi ville med 

studien på så många sätt som möjligt försöka hjälpa Åbro Bryggeri att få en insikt i hur 

deras arbete med delaktighet påverkade anställda genom hela organisationen 
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4. Teori 
 
 
 

Här ges en kortfattad beskrivning av de teorier och data som vi som författare bedömde som 

relevanta för att en koppling till den empiriska studien skulle kunna äga rum. 

 

4.1 Vikten av Human Resource vid ett delaktigt ledarskap 
 
 

 
Anställda anses numera ha en värdeskapande funktion för företag. Detta eftersom HR 

numera står i direktkontakt med implementeringen av ett företags strategi. En förändrad 

syn på anställda har även resulterat i att de i sig har blivit en potentiell konkurrensfördel. 

Anställda utgör en unik human mänsklig bättre tillgång, därför blir sammansättningen för 

andra företag svår att imitera. Detta har lett till ett ökat intresse för forskning inom HR. 

Guerrero och Barraud-Didier (2004) tar även upp skiftet till HR och förtydligar att HR 

har blivit ett strategiskt verktyg som är direkt relaterat till goda finansiella resultat. 

Bolman & Deal (2003) stödjer Barraud-Didier (2004) då de menar att det är av yttersta 

vikt att organisationer inser att de är beroende av sin personal. Detta förtydligar även 

Armstrong (2007) när han poängterar att själva syftet med HR, är att ta hjälp av 

organisationens personal för att garantera företagets framgång. För att möjliggöra denna 

framgång måste företaget investera i just de anställda. Mossholder och Richardson (2011) 

menar i HR ligger fokus på relationer och specifikt på samarbete, förtroende samt att dela 

med sig av kunskap och information. De menar att ledare måste samarbeta med sina 

anställda för ett effektivt resultat och påpekar samtidigt att organisationen måste värdera 

de anställdas bidrag till detta som avgörande för företagets fortlevnad. Genom 

medinflytande och delaktigt ledarskap menar Bolman & Deal (2003) att företaget 

kommer att växa tack vare att de anställda befinner sig i en miljö där sådant värdesätts. 

Detta i sin tur kommer leda till att de anställda vill stimulera och utveckla sin kompetens 

men även motivationen att utföra sina arbetsuppgifter effektivt ökar. Detta är enligt 

Bolman & Deal (2003) till fördel för både företaget och de anställda. Företaget får inom 

snar framtid en lägre personalomsättning eftersom lojaliteten hos de anställda även 

kommer att öka. Företaget sparar inte bara genom den ökade lojaliteten tid och pengar 

genom de nu uteblivna processerna till nyanställningar, utan kommer även att höja 

kvalitén  på  humankapitalet  då  man  tar  tillvara  på  de  anställdas  kunskaper  och 
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erfarenheter inom organisationen. Ovan positiva reaktioner kan väntas genom ett 

delaktigt ledarskap. 
 
 

4.2 Ledarskap med fokus på delaktighet 
 
 
 

4.2.1 Ledarskapsstilarna teori X och Y 
 
 
Enligt McGregor (1970) kan ledarskapet delas in i två olika ledarstilar, teori X och teori 

 

Y. Ur ett teori X perspektiv är genomsnittsmänniskan: lat, har dåligt omdöme, ser enbart 

till sin egen fördel, vill inte ta ansvar och har en inneboende motvilja mot all slags 

förändring enligt Lennerlöf (1983). Om människan betraktas enligt teori X, är det 

naturligt att leda och organisera arbetet på så vis, att varje enskild medarbetare endast 

utför i detalj bestämda arbetsuppgifter. Sedan föreligger en noggrann kontroll av utfört 

arbete samt att medarbetarna får materiella belöningar vid goda prestationer som 

stimulans. Dessa strikta och låga tankar om medarbetarna kommer emellertid att 

framkalla uppfattningar hos dessa, att deras tankar och synpunkter inte uppskattas och att 

arbetet då endast blir ett nödvändigt ont som måste genomlidas för att skaffa sig medel 

för fritid och konsumtion. Medarbetarna blir genom detta synsätt oengagerade, bryr sig 

inte om att ta egna initiativ eller ansvar Lennerlöf (1983). 

 
Om man istället granskar hur människan uppfattas enligt teori Y blir bilden en helt annan. 

Här ses människan som en aktiv varelse vilken är i behov av utveckling, samhörighet, 

uppskattning och självrespekt. Om människan betraktas enligt teori Y kommer 

organisationen att behöva ledas på ett annat vis än om människan betraktas som teori X. 

Istället för precist utstakade arbetsuppgifter med en hög grad av kontroll, tror man enligt 

teori Y istället att medarbetarna genom gemenskap och eget ansvar bör engagera sig i en 

produktiv verksamhet. Här ges även möjlighet till en hög grad av medbestämmande, 

uppmuntran till egna initiativ samt självständighet enligt Lennerlöf (1983). Detta kan 

sammanfattas med att den anställde känner sig av betydelsefull. Enligt McGregor (1970) 

betraktade den största delen av cheferna under 60-talet sina anställda efter teori X och 

endast ett fåtal delade de åsikter som fanns att finna i teori Y. 
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4.2.2 Dr. Deming 
 
 
William Edwards Deming, född 1900, död 1993, var en amerikansk statistiker, professor, 

författare, föreläsare och konsult, mest känd för sitt arbete i Japan. Vid tidpunkten för sin 

död var han nästintill ansedd som en hjälte i landet fjärran öster. Han tog fram otaliga 

modeller och teorier gällande management, främst med fokus på delaktighet och kvalitet. 
 
 
 
Resorna till Japan började under sommaren år 1950. Detta på uppdrag och av förfrågan 

från de japanska managerna som hade sett hur Demings teorier och föreläsningar bidrog 

till ett lyft i den amerikanska industrin. Genom sina vistelser i Japan lärde han 

managementgrupper och ingenjörer principerna i ett fungerande företagssystem.  Han 

lärde dem att kvalitet tillsammans med delaktighet var de viktigaste beståndsdelarna och 

det var även dessa begrepp med tillhörande innebörd som skulle genomsyra arbetet 

genom hela organisationen. Genom sina metoder och teorier styltade han upp och 

förberedde Japan på ett lyft i ekonomin, ett lyft vi idag sett komma enligt Evans och 

Lindsay (2007). 

 
W. Edwards Demings filosofi har sammanfattas enligt följande: 

 
 
"Dr W. Edwards Deming lärde att genom antagandet av lämpliga principer för 

förvaltning, kan organisationer öka kvalitet och samtidigt minska kostnaderna. Detta 

genom att minska avfallet, omarbetningar, personalavgång, tvister för att samtidigt öka 

kundlojalitet. Nyckeln är att träna ständig förbättring och att se på organisationen som ett 

system, inte som små sammanvävda bitar.” – Evans och Lindsay (2007). 

 
I den kursiverade delen av den avslutande meningen låter Deming oss förstå vad han 

bland annat anser som viktigast. Vi måste se organisationen som en enhet. Alla måste 

arbete som ett lag för att så effektivt som möjligt uppnå vårt gemensamma mål. Delar vi 

upp organisationen i för små delar går helhetsbilden förlorad. Risken att den enskilde 

anställde tar fel fokus ökar och att istället för att utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet, 

tas hellre kvantitet i beaktning. Från toppen till botten av hierarkin måste verksamheten 

genomsyras av en laganda, vilket även innebär att alla måste vara delaktiga. 

Informationen om förändringar måste nå ut till dem berörde inom organisationen. Vad 

kommer förändras och framförallt varför. Möjligheten för en produktionsanställd att göra 
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sig hörd med förslag till förbättring måste vara samma som för en manager. Ett enhetligt 

tänk där alla är delaktiga är alltså ett av Demings mest relevanta staterande för denna 

uppsats. 

 
En organisation är enligt Deming något som ständigt är i förändring. Denna måste 

konstant anpassa sig till de förändringar som dagligen sker världen över. 

Konjunktursvängningar, skatteförändringar, regler, policys och inte minst de teknologiska 

förändringarna är bara några få av de faktorer dagens företag måste ta hänsyn till för att 

operera på marknaden idag. Därför krävs det en ständig anpassning till förändringar för 

att överleva. Även med den rådande konkurrensen är detta ett måste för att nå en plats hos 

slutkonsumenten.  Evans och Lindsay (2007). 

 
Demings staterande punkter vilka vi i problemdiskussionen skalade ner till de tre vi ansåg 

vara mest relevanta för uppsatsen kommer nu att behandlas. 
 

 
• Kontinuerlig förbättring 

 
 

”Har kunden bett om elektriskt ljus, nej. De frågade aldrig om det. Producenten 

producerade det. Bad kunden om däck, nej. Ingen frågade heller om en bil, eller en 

telefon. Ingen frågade om en kopieringsmaskin eller en fax. Innovation kommer inte 

från kunden. Innovation kommer från producenterna, från personer som är ansvariga 

för sig själva och endast har sig själva att vara tillfreds. Självkänsla, självförtroende 

och eget ansvar är vad som skapar innovation och en ständig förbättring. " 

 
Vad Deming menar är att innovation är ingenting som kan tvingas fram. Innovation föds 

genom att de anställda känner sig trygga med sig själv och sitt arbete. 
 
 
 
 
 

• Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 
 
 

Möjligheten till utveckling i arbetet måste ges för att stimulera de anställda. De 

anställde vill känna att de utvecklas, att de utgör betydelse för företaget och att de 

genom denna blir värdefull. Demings studier visar att när denna möjlighet ges, 

kommer den anställde att utföra ett arbete med högre kvalitet är tidigare. Genom 

möjligheten att utvecklas, kommer den anställdes vilja att göra skillnad och att delta, 
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öka. Vid utveckling krävs det träning. Enligt Deming krävs det olika träning för olika 

individer. "Det är ingen skam att lära sig på ett annat sätt än de andra. Vi måste ta 

hänsyn till det faktum att människor lär olika. Det är ledningens uppgift att ta hänsyn 

till detta faktum. Chefer bör därför emellanåt agera lärare." Individer lär på olika sätt. 

Somliga lär sig genom det skrivna ordet, andra lär sig genom det hörda, vissa vill se 

bilder och till vanligheten hör även de som önskar en demonstration för att förstå. 

Enligt Deming är det även viktigt för managern att stämma av och föra statistik över 

vilka individer som är i behov av träning och utveckling samt på vilket sätt. Deming 

menar att om alla de anställda vid en produktionslinje ges en viss typ av utbildning på 

samma sätt, är det möjligt att bland dessa finns individer som inte behöver den typen 

av utbildning alls, samt inte förstår genom sättet det lärs ut på. På så sätt investerar 

företaget med onödigt kapital, ett kapital som kunnat vara till större nytta om 

utbildningen utförts efter Demings riktlinjer. Det är managerns uppgift att rationellt 

och metodiskt ta reda på åtminstone vad majoriteten av gruppen anställda efterfrågar. 

Deming menar även på att tillfälliga avbrott från de vanliga arbetsuppgifterna för att 

på egen hand studera kommer att gynna organisationen i långa löpet. Studierna är 

heller ej tvungna att vara relaterade till den anställdes område, snarare tvärtom. Med 

nyare perspektiv och infallsvinklar kan en enskild utbildning generera högre nivåer av 

kreativitet samt då viljan att delta för att få igenom sina åsikter. 
 
 
 
 
 

• Optimera lagarbete samt uppmuntra prestationer på individnivå 
 
 
Lagarbete är något Deming menar måste genomsyra hela organisationen. Alla måste 

vara delaktiga i arbetet mot ett gemensamt mål. Det hör till vanligheterna att 

avdelningar inom samma företag ställs mot varandra för att gå vinnande ur en intern 

tävling, ofta med finansiella mål. Detta i hopp om att trigga igång en tävlingsanda 

vilken man tror kommer att generera optimalt resultat. Istället bör avdelningar och 

inom en organisation ta hjälp av varandra, väga upp och komplettera de delar man 

anser den andra saknar och dela med sig av det man vet görs bra, detta för att skapa en 

känsla av gemenskap och samarbete. Ett samarbete som ska göra det enklare att 

tillsammans uppnå företagets gemensamma mål. Genom uppmuntran på individnivå 

kommer den enskilt anställde att känna tillit, förtroende samt utveckla en känsla av 
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ökat värde för organisationen i sig. Detta leder i sin tur till förbättrade prestationer vad 

gäller kvalitet vilket kommer att öka värdet och nyttan för slutkonsumenten. 

 
4.2.3 Ford Motor Company 

 
Henry Ford utvecklade och tog under sina verksamma år fram löpandebandprincipen. 

Denna används idag flitigt i tillverkande företag världen över enligt Evans och Lindsay 

(2007). Denna princip tillämpat på Ford, innebär att man monterar bilarna längs ett 

löpande band. Från ram och stomme för att i slutet av bandet montera hjulen samt fästa 

glasrutorna. På så sätt skapade Ford en effektiv produktionslinje vilken har inspirerat 

företag över hela världen till att använda denna modell. Henry Ford uppnådde på detta vis 

kvantitetsrekord. Försäljningsvinsterna sköt i höjden, men bara tillfälligt. Efter några 

månader kom kundklagomålen och reklamation efter reklamation lämnades in. Brister på 

de tekniska komponenterna, brister i kaross och styrsystem var vanliga reklamationsfel 

enligt Evans och Lindsay (2007). Vad Ford saknade var kvalitet. Ford kartlade 

kvalitetsproblemet och gick till botten med det hela. Han fann att den underliggande 

kvaliteten måste komma från rötterna, från de anställda. De anställda måste känna att de 

har utrymme att utföra sin del med omsorg och kvalitet. De måste känna att de är 

anställda med just kvalitet som främsta mått. Tidigare var de hårt drivna av det motsatta, 

kvantiteten och med det försvann noggrannheten och med den, kvaliteten. Han insåg och 

hävdade att de anställda kände sig likt robotar. Deras enda funktion var att montera sin 

del och skicka vidare, så snabbt som möjligt. De saknade känslan av ett värde för 

organisationen. De saknade känslan av att de betydde något och att de behövdes för att få 

företaget att gå runt. Ford insåg allvaret och en reform var nödvändig; samtliga på golvet 

tilldelades enfärgade arbetsoveraller, namnbricka, titeln på de anställda var numera 

tekniker och stoppknappar installerades längs det löpande bandet ifall en skada 

riskerades. Förslagslådor sattes upp vilket uppmuntrade de anställda till att göra sig hörda 

inom organisationen. Denna studie om Ford kan skalas ner under ett och samma begrepp 

enligt Evans och Linday (2007), delaktighet. 

 
4.3 Total Quality Management 

 
 
 
Enligt Dale och Lascelles (1993) är Quality Management och Total Quality Management 

av stor vikt. Fokus på kvalitet är större än aldrig förr och dagligen utbildas managers men 
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även anställda världen över för att kunna tillämpa dessa metoder. Istället för enkla 

inspektioner har en utveckling av kvalitetskontroll tagit över. Kontrollerna har fått ett 

bättre syfte i form av en kvalitetssträvan istället för ett kvantitetsmål. Total Quality 

Management, benämns hädanefter som TQM, har fått sitt uppsving och de mest 

progressiva av dagens företag använder sig av detta begrepp. Begreppet har utvecklats 

genom tre faser. Fas 1, den äldre inspektionsmetoden, där man sorterar, graderar och 

rättar till felaktiga handlingar. Denna övergick sedan till fas 2, kvalitetskontroll, här 

arbetar man fram kvalitetsmanualer, arbetar med självinspektion, produkttester samt 

behandlar processdata. Till slut mynnade dessa ut i fas tre, kvalitetsförsäkran, här 

utvecklas olika kvalitetssystem, avancerad kvalitetsplanering tas fram, 

kvalitetskostandsdata används och statistiska processkontroller tas med. De här tre stegen 

har mynnat ut i vad företagen idag använder och vad vi benämner som TQM. Här 

involveras även leverantörerna till kvalitetsgranskning, likaså kunderna tas med i 

beräkningarna, alla avdelningar och processer samt system ska analyseras enligt 

kvalitetsnormerna samt att man mäter prestationen genom kvalitetsmått. Varför TQM 

behandlas i denna uppsats har att göra med de två starka element i vad som utgör ramen 

för TQM. Enligt Dale och Lascelles (1993) är lagarbete och involvering av de anställda 

två viktiga faktorer i TQM. Vad gäller lagarbete och involvering säger teorin om TQM 

att varje person på respektive nivå inom organisationen måste förbereda sig på att 

acceptera totalt ägarskap och ansvar för kvalitetsförbättringar inom ramen för deras egen 

sfär av möjlighet att påverka. Varje individ måste alltså vara delaktig på det sättet och 

utföra sina arbetsuppgifter med en strävan att alltid prestera enligt högsta möjliga kvalitet. 

Tillämpar varje anställd detta ansvar och ägarskap kombinerat med ett genomgående 

lagarbete ligger man på god väg för TQM. Man måste även enligt Dale och Lascelles 

(1993) göra klart att organisationen genomsyras av filosofin att förbättring, är ett sätt att 

leva. Detta bör göras genom att använda sig av en mängd olika metoder och modeller för 

att involvera samt motivera de anställda på samtliga nivåer inom organisationen. 

Delaktigheten bör även sträcka sig bortom organisationens gränser och på så sätt 

inkludera leverantörer och även slutkunden. Detta för att stärka känslan av delaktighet 

och gemenskap. Inom ramen för TQM finns det även ett koncept som menar att 

appliceras tanken om att alla anställda inom organisationen har en personlig leverantör 

samt en egen slutkund som de måste ta hand om i form av att sköta sin arbetsuppgift med 

högst  tänkbara  kvalitet  ökar  slutligen  den  faktiskt  producerade  kvaliteten.  När  de 
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anställda får klart för sig vad de bör göra för att uppnå och tillfredställda detta fiktiva 

kundbehov kommer detta att skapa de en förståelse över hur viktigt kvalitet faktiskt är. 

Konceptet menar att om de interna ”kunderna” blir nöjda ökar chansen att de externa 

kunderna faktiskt blir det. Inom ramen för TQM bör även de anställda kunna vara 

delaktiga på affärsplanet. Genom en delaktighet från de anställda inom dessa områden 

kommer den anställdes fulla färdigheter ställas på prov och därmed utvecklas. Med en 

utveckling för individen kommer det i slutändan mynna ut i en utveckling för företaget. 

Lagarbete måste även tillämpas för att nå den önskade utvecklingen och framsteg av 

förbättring. Med lagarbete kommer delaktighet från de anställda att generera olika 

infallsvinklar och perspektiv för att lösa eventuella problem eller komma med förslag på 

förbättringsmöjligheter, även på redan fungerande plan. För att kunna arbete fritt i team 

genom hela organisationen krävs det enligt Dale och Lascelles (1993) men även Latzko 

och Saunders (1995) att barriärerna mellan avdelningar och grupper inom organisationen 

bryts ner. Dale och Lascelles (1993) staterar precis som Deming att  utbildning  och 

träning är viktigt för att förstå varför detta lagarbete uppmuntras för att förstå vilka 

skillnader det kommer att göra för organisationen. På detta sätt kommer de att vilja bli 

mer delaktiga i vad som sker i framtiden. Utbildnings- och träningsområden kan vara; 

personlig utveckling, effektiviserad användning av tid, utbildning av underordnade, 

personalledarskap, säkerhet och hälsoutbildning, förstående av olika typer av kostnader 

samt att kontrollera de olika processerna så de är under kontroll. Med utbildningar av 

denna typ menar Dale och Lascelles (1993) att man kommer få en effektivare och mer 

delaktig anställd. 
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4.3.1 En japansk tolkning av Quality Management 
 
 
Genom deras undersökningar fann de att en japansk modell och version utav Quality 

Management. En av de viktigaste pelarna inom ramen för denna version står involvering 

av individer. Deras undersökning visade att flertalet företag var överens om ett staterande, 

att deras viktigaste och största tillgång är arbetskraften. De menade också på att det är just 

därför de låter de anställda vara delaktiga i kvalitetsförbättringsdiskussionen. Japanerna 

använder sig nämligen utav olika typer av upplägg för att nå ökad delaktighet för att i sin 

tur nå önskad kvalitet eller kanske till och med ständig kvalitetsförbättring. 

Cirkelgrupper, förslagstimmar, samt andra typer av gruppaktiviteter såsom presentationer, 

jobbrotationer där de anställda byter arbetsuppgifter med varandra och på detta även ges 

möjlighet till vidareutbildning och olika former av träning inom området. Med hjälp av 

cirkelaktiviteterna och förslagstimmarna har japanerna arbetat fram ett belöningssystem 

där den anställde uppmuntras till och komma med förslag. Ju fler förslag desto bättre men 

kvaliteten på förslagen är av större önskan. Förslaget från den anställde diskuteras först i 

cirkelgruppen, om det är av värde och man finner potential i förslaget går det vidare till 

en kvalitetsbefordringsgrupp där förslaget bearbetas samt värdesätts. Detta eftersom om 

förslaget skulle få fäste och benämnas som värdefullt utlovas en bonus. Denna bonus kan 

du antingen få tilldelat månadsvis under ett halvår och om du når högsta plats för förslag 

får du även utdelat företagets presidentbonus på 10 000-20 000 Yen som engångsbelopp 

på månadslönen vilket med dagens valutakurs ger ungefär mellan 700-1400 kr (kurs 

1Yen=6,96kr). 

 

4.4 Arbetsrotation 
 

Japanerna är dock inte ensamma med tillämpningen av begreppet arbetsrotation. Teorier om 

denna motivations- och delaktighetsökande modell beskriver även Robbins & Judge (2012). 

De menar att om de anställda roterar mellan arbetsuppgifter inom respektive område 

kommer till exempel flexibiliten att öka då samtliga anställda kan träda in då en annan är 

frånvårande på grund av sjukdom eller andra omständigheter. Det kommer även att leda till 

att de anställda får en överskådlig blick över hur företaget fungerar i helhet då de får flytta 

runt på jämförbara positioner vilket i sin tur ökar motivationen. I slutändan ska detta enligt 

Robbins & Judge (2012) även minska personalomsättningen. Detta är dock en kostsam 

process då det krävs investering i upplärning och utbildning när nya arbetsuppgifter ska tas i 

bruk.       
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4.5 Volvoverken i Kalmar 

 
 
Med tanke på att vårt fallföretag är svenskt är det något av en angelägenhet att inkludera 

en svensk studie med tillhörande modell över hur en organisation bör bedrivas och hur 

de anställda bör involveras och på så sätt bli delaktiga. 

 
Med dryga 11 mil körsträcka i östlig riktning från vi som författares stad Växjö, finner vi 

den lite mindre staden Kalmar. I Kalmar opererade Volvo personbilar fram till år 1994. 

Omkring tusen personer arbetade inom detta Volvoverk och bidrog med lanseringen av 

en rad nya Volvomodeller. Volvoverken i Kalmar har på senare tider blivit 

världsberömda inom vårt forskningsområde delaktighet. Enligt Bredbacka et al. (1984) 

var Volvoverken i Kalmar nämligen ett av de första i Sverige där man implementerade 

och betonade vikten av grupparbete. Organisationen arbetade med delaktighet enligt 

följande; 

 
Produktionslinjen delades upp i 2-3 lag med cirka 15-20 anställda i vardera. Detta lag 

leddes sedan av en självständig första linjechef som valdes ut av de anställda inom laget. 

Varje lag såg sedan ut specialister inom varje produktionsområde, sina fackliga 

företrädare, sina rekreationsområden och sina egna finansiellt ansvariga lagmedlemmar. 

Tanken var att genom denna modell tillämpa en laganda. Denna laganda skulle sedan 

genomsyra hela organisationen i hopp om att alla skulle känna sig delaktiga. Kände alla 

sig delaktiga mynnade detta ut i ökad kreativitet, ökad vilja att arbeta väl för företaget 

samt en ökad vilja att bidra med sitt yttersta då de anställda påstod sig känna ett högre 

värde för organisationen då de fick vara med och bestämma. 
 
 
 
 
 

4.6 Involvering av de anställda 
 
 
Guerrero och Barraud-Didier (2004) menar att involvering fokuserar på att engagera 

medarbetare. De påstår att anställda kommer öka sitt engagemang om de ges chansen att 

ha inflytande och viss kontroll över sitt arbete. Resultatet av detta förväntas bli att de 

anställda identifierar sig mer med företagets mål och på så vis intar skepnad till 

medarbetare som är både villiga och kapabla till att stödja företaget och dess mål. Brown 

och Cregen (2008) diskuterar två olika metoder som ledare kan använda sig av för att 
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involvera sina anställda i förändringsprocesser. De nämner två olika typer av 

involveringsmöjligheter som båda syftar till att minska motstånd till förändring. Den 

första som beskrivs fokuserar på att dela med sig av information till de anställda, den 

andra är att involvera anställda i beslutsprocesser. Att ledare delar med sig av information 

är avgörande för organisationer, då de menar att om ledare aktivt delar med sig av 

information kan detta leda till ökad innovation, bättre flexibilitet och en större förståelse 

för företagets mål. Att hålla de anställda informerade under förändringar är även av stor 

vikt, anledningen är för att vid dessa tidpunkter kan de anställda uppvisa en oro och 

förvirring. Det är även viktigt att delge information om varför förändringen sker, vad som 

är målen med förändringen och hur förändringen ska implementeras i organisationen. 

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) ökar behovet av ett fungerande 

kommunikationssätt i takt med ökningen av kraven på förändringarna. Brist på 

information vid organisationsförändring kan leda till missnöje bland de anställda enligt 

Ihator (2001) men även Ströh och Jaatinen (2001). Dålig kommunikation beträffande 

förändringar är även en av de anledningar till varför förändringsförsöken inom 

organisationer fallerar enligt Ströh och Jaatinen (2001) samt Heide, Johansson och 

Simonsson (2005). Information och kommunikation skapar delaktighet och engagemang, 

förhindrar ryktesspridning, skapar en demokratisk förändringsprocess samt minskar oro 

och stress. Dessutom innebär kommunikation en retorisk möjlighet att övertala de 

anställda om att förändringen är fördelaktig även då denna påverkar den enskilt anställde 

negativt. Det skapar även en möjlighet att införa ett nytt språk och terminologi för att 

beskriva en ny organisatorisk verklighet enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005). 

Lipponen, Bardi och Haapamäki (2008) hävdar att motstånd kan dämpas genom att 

tillämpa användarinvolvering och låta de anställda bidra med förändringsförslag. De 

menar på att genom att bidra med förändringsförslag kan de anställda hjälpa 

organisationen att förbättra produkter, processer och service och således anpassas till 

förändringen. Lipponen, Bardi och Haapamäki (2008) hävdar även att genom bidrag till 

förändringsförslag tvingas den anställde till ett aktivt förespråkande om förändring och 

förbättring inom organisationen. 
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5. Empiri 
 

 

 

5.1 Semistrukturerad intervju med personaldirektör på Åbro Bryggeri 
 
 
Följande information har framkommit vid intervju med personaldirektören Tobias Tybåhl 

på Åbro Bryggeri.  2013-05-16. Se bilaga för detaljerad frågeställning. 
 
 
Det visade sig att Åbro Bryggeri använder sig av mer delaktighet än vi kunnat tänka oss. 

De var väldigt medvetna om att ta väl hand om sina anställda och de ansåg att denna 

resurs är den största och viktigaste företaget har. Vi ville med denna intervju ta reda på 

djupare hur det konkret fungerar i Åbro Bryggeri med delaktighet utifrån de teorier vi 

valt att arbeta med. 
 
 
5.1.1 Informationsflöde 
 
 
Intervjun inleddes kring hur informationsflödet fungerar på Åbro och hur de informerar 

sina anställda. Även vid vilka tillfällen det sker, om alla i organisationen får ta del samt 

när endast enskilda avdelningar blir informerade. Det absolut vanligaste sättet att 

informera alla anställda är via e-mail vilket ger dem möjlighet att nå ut till så många 

som möjligt så snabbt och smidigt som möjligt. Detta sker bland annat när företaget 

gör lanseringar och när man gör avvecklingar. Personaldirektören skickar även ut 

mail en gång i månaden angående hur företaget anställt ny personal eller någon valt att 

sluta, detta för att hålla de anställda uppdaterade vilka som rör sig på företaget. Givetvis 

sänds likaså information ut vid nyanställning för att välkomna honom eller henne. 

Responsen är positiv då de anställda gärna vill veta hur personalförändringarna ser ut på 

företaget och det är information alla kan ta till sig. Det händer även att mail skickas ut 

till de anställda när någon av företagets produkter vinner någon typ av utmärkelse. 

Åbro tycker det är viktigt att alla blir informerade om detta, då det kan öka motivation 

och känslan av att alla gör ett bra jobb tillsammans. Ytterligare ett tillfälle då alla på 

företaget får företagsinformation är när företagets VD Henrik Dunge håller 

informationsmöte i grupper om ca 20-25 personer, där han går igenom med de anställda 

var företaget befinner sig i nuläget. Han tar upp en del saker som hänt det senaste året, 

siffror som är 
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intressanta att veta, omsättning, resultat samt vad gäller planering för framtiden. Dessa 

möten kan variera när de hålls men det sker oftast två gånger per år. 

Det förekommer även samlingar där alla på företaget är med. Till exempel det 

releaseparty vi observerade där den nya layouten på varumärket presenterades. 

Företaget har även anslagstavlor för alla avdelningar där det finns uppdaterad information 

som kan vara bra för de anställda att veta samt aktuell information som kan vara bra att 

känna till. 
 

 

5.1.2 Vidareutbildning och personlig utveckling 
 
 
För Åbro Bryggeri är möjligheten till vidareutbildning och personlig utveckling stor. I 

den mån det är möjligt, används och uppmuntras detta genom hela företaget. Företaget 

planerar in en hel del utbildningar för de anställda. För produktionsavdelningen kan detta 

innebära utbildningar kring livsmedelshygien medan det för personer på 

marknadsavdelningar kan handla om utbildningar inom projektledning. Företaget lyssnar 

även till den enskilde anställde som själva kan komma med förslag då de ofta har en bra 

uppfattning om vad de behöver bli bättre på och utvecklas inom. Det är naturligtvis svårt 

att erbjuda vidareutbildning inom samtliga områden. Detta då somliga arbetsuppgifter 

inte kräver en kontinuerlig utvecklad kunskap medan andra områden kräver en ständig 

sådan. Denna utveckling kan innefatta personal som arbetar med lagar, regler och policys 

då dessa ständigt ligger i förändring. Därför kommer givetvis majoriteten av satsningar att 

göras där. Kunnig och välutbildad personal ger företaget högre flexibilitet och att känna 

att man blir satsad på ger en högre motivation och en känsla av uppskattning och 

betydelse. 
 
 
 
 

5.1.3 Avancemang inom företaget 
 
 
Åbro Bryggeri jobbar en del med Talent Management, detta innebär att man använder 

Human Resource på ett strategiskt sätt för att förbättra kunskapsnivån inom företaget. De 

mest frekventa begrepp som behandlas inom området är rekrytering, behålla-, utveckla - 

och belöna anställda samt strategisk personal planering. Företaget har på så sätt koll på 

sina anställda och deras kompetensnivå. Tybåhl gav exempel på personal från 

plocklagret som avancerat ända till logistikavdelningen, han gav även exempel på hur 

personal från tapphallen nu har ansvar som samordnare som hjälper linjechefen.
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5.1.4 Rotation mellan arbetsuppgifter 
 
 
Företaget använder denna metod inom de flesta delarna i organisationen. På produktion 

står aldrig de anställda vid samma maskin i flera veckor utan de byter frekvent maskin 

och arbetsuppgiften. När man byter maskin tar man över hela det ansvar som den andra 

maskinen innebär, vilket ger variation i arbetet och på så sätt får man bort den monotona i 

arbetet. Denna metod används för att öka motivationen hos de anställda, få bort monotont 

arbetet och för att jobba hälsoförebyggande. Att stå och göra eller lyfta likadant varje dag 

kan slita oerhört på den anställda vilket gör att denna rotation även går in på ämnet 

ergonomi, läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. 
 

 
 

5.1.5 Kvalitet eller kvantitet 
 
 
När det gäller att arbeta efter kvantitet eller kvalitet är Åbro i linje med kvalitet. Det är ett 

av företagets viktigaste mål att ute på marknaden bli förknippade med kvalitetsprodukter. 

Det är också något de har lyckats med och är förknippade med idag enligt Tybåhl. 

De använder ett kvalitetssystem som heter BRC (British Retail Consortium). Ett system 

inom detaljhandeln som ställer en hel del krav, inte bara på produkten utan även på 

både personalen och produktionsanläggningen där den produceras. Detta 

kvalitetssystem genererar  en  konkurrensfördel  då  det  är   ett   accepterat   avancerat   

kvalitetsmått. För att skapa hög kvalitet låter företaget inte de anställda jobba längre 

en ett vanligt arbetspass, skiftarbete, de skall kunna prestera ett bra jobb när de är där 

utan att slita och tröttas ut mer än nödvändigt. Företaget använder även en del 

lyftverktyg och gångbroar för att underlätta det arbete som utförs och göra detta mer 

effektivt, allt för att uppnå högsta kvalitet. 
 

 
 

5.1.6 Kontinuerlig förbättring 
 
 
Åbro arbetar en hel del men TQM. Företaget vill sträva efter kontinuerlig förbättring och 

involvera de anställda för detta ska realiseras. Deras största fokus är som tidigare nämnt 

kvalitet och de vill att alla inom företaget skall sträva efter detta gemensamma mål. 
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Företagets laboratorium arbetar med att förbättra företagets produkter och har även hand 

och analyserar reklamationer. De vill givetvis reducera dessa så lågt det går och till hjälp 

har de ett system där de kan spåra när en specifik produkt har tillverkats och vem som har 

arbetat under det specifika skiftet, allt för att öka noggrannheten och vidta åtgärder för 

förbättring. Spåras reklamationen till en enskild anställd är detta endast positivt då man 

möjligt har skapat en chans för denne att skänkas personlig utveckling vilket i slutändan 

gynnar företaget i helhet. 
 

 
 

5.1.7 De anställdas möjlighet att påverka 
 
 
De anställdas möjlighet att påverka beror på var i organisationen man arbetar. Det ges 

naturligtvis olika förutsättningar men man arbetar med att försöka lyssna så mycket som 

möjligt på sina anställda. Man strävar även efter flexibilitet. Om någon exempelvis 

behöver gå tidigare av en skälig anledning är detta oftast inte vara några problem. För 

produktionen gäller morgonmöten en gång i veckan med det skift som är på plats. Under 

detta möte gås igenom hur produktionen har gått, om man haft några problem, något som 

gått extra bra på avdelningen, information om planeringar, samt om eventuell service som 

kommer ske. Här kan även de anställda komma med förslag på idéer för att få göra sin 

röst hörd. På dessa möten finns alltid en dialog mellan avdelningschefen och de anställda 

där möjligheter till åsikter och frågor finns. 

När det gäller andra avdelningar på kontoret har de avdelningsmöten varje vecka som 

innefattar information om vad man gjort och vad man tänkt göra framöver. Här har ofta 

de anställda en nära relation till sin närmste chef där man har möjlighet att komma med 

sina åsikter och idéer. Dessa idéer tas i beaktande och implementeras i den mån det är 

möjligt. Det finns även förslagslådor på produktionsavdelningen där de anställda kan 

komma med förslag och idéer anonymt. Det är ett enkelt sätt att låta dem ha åsikter och 

idéer. På frågan om alla uppmuntras att ta egna beslut svarade Tybåhl att det 

faller naturligt att inte alla kan ta egna beslut och göra som de vill. Men inom många 

arbetsuppgifter finns friheten att ta beslut baserat på egna tankar. Som gruppledare får du 

som exempel ta beslut kring produktionslinjen utifrån egna tankar. När det gäller 

kontorsarbetare innehåller deras arbetsuppgifter mycket eget ansvar och  därmed 

möjlighet till egna beslut. 
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5.1.8 Grupparbete 
 
 
I produktionen arbetar de anställda i princip automatiskt i grupper då de utformas efter 

vilken linje man står vid. Det finns en gruppledare i varje grupp som har mer ansvar över 

både att produktionen och att gruppen fungerar. Denna position har sin främsta grund i 

eget intresse, detta eftersom de tror på den som verkligen vill leda. Gruppledaren har 

under sig en operatör som även han har mer ansvar kring linjen. I övrigt sade Tybåhl att 

det kan förekomma annat lagarbete på specifika avdelningar. 
 

 

5.1.9 Prestationer på individnivå 
 
 
Detta är inget Åbro jobbar något speciellt med i dagsläget, varken att belöna anställda 

med pengar eller att utse någon till månadens anställd. Han tyckte att de kan bli bättre på 

att just belöna bra prestationer på individnivå men samtidigt tar de hänsyn till risken som 

finns med avundssjuka och liknande vilket kan vara en anledning till att vidare arbete 

inom detta inte utförs. 

 
 

 
 

5.1.10 Mission and vision 
 
 
När det gäller företagets mål, vision och egna utformade ståndpunkter tyckte Tybåhl att 

det är viktigt att alla inom företaget vet innebörden och arbetar efter dessa utifrån 

möjligaste mån. Han säger dock att han inte tror att precis alla på företaget vet om vad 

företaget strävar efter, även om detta givetvis önskas. 
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5.2 Semistrukturerad intervju med Brand Manager på Åbro Bryggeri 
 

 
Följande information framkom genom en intervju med projektledare Camilla Wideén på 

Åbro Bryggeri AB. 2013-05-13 
 
 
Wideéns intervju var mer inriktad på hennes egen situation när det gäller delaktighet samt 

även berätta om hon vet någonting om övrigas situation, till skillnad från Tybåhls 

intervju som arbetar med personalen och därför fick frågor som rörde alla och en 

större del av organisationen. 
 
 

5.2.1 Informationsflöde 
 
 
När det gäller informationsflödet som rör hennes avdelning var det främst genom 

avdelningsmöten en gång i veckan, de anslagstavlor som finns uppsatta samt via mail 

som hon får information. Eftersom hon varit stor del bakom den nya designen på 

huvudvarumärket Åbro Original nämnde hon det event som hölls vid releasen av 

detta. Hon berättade att det inte är hör till vanligheten att de anordnar denna typ av event 

men att nästan alla i företaget tycker det är roligt och intressant. Ett ytterligare 

exempel där de anställda blir informerade är genom personalinformation från Vd:n där 

man blir kallad till ett möte i grupp om 25-30 personer. Där informerar han om hur det 

går för företaget, om planer för framtiden. Det ges även en omvärldsanalys för att 

kartlägga konkurrenterna. 

 

5.2.2 Vidareutbildning 
 
 
Wideén har vid flera tillfällen fått möjligheten att vidareutbilda sig inom företaget. Hon 

har bland annat varit på en engelsk utbildning i England för att förbättra språket och på så 

sätt underlätta det internationella arbetet. Hon förklarade att företaget jobbar mycket 

med vidareutbildning och utveckling. Hon menade att det på hennes avdelning själv är 

vanligt att man får föreslå utbildningar man själv tycker sig behöva. Företaget 

lyssnar noga, beaktar de förslag som ges, och så länge de är relevanta för arbetet 

brukar det gå att genomföra. 
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5.2.3 Rotation i arbetet 
 
 
Åbro arbetar med rotation mellan arbetsuppgifter både i produktion och på 

marknadsavdelningen där hon själv jobbar. Detta för att minska sårbarheten på 

avdelningarna. Tidigare arbetade någon med ciderprodukterna, en annan med öl 

produkter och en tredje med läskedrycker. Numera byts de om och alla provar på 

respektive fält. Detta leder till en mindre sårbarhet vid sjukskrivning eller andra förhinder 

samt om en person skulle sluta på företaget. Hon sade även själv att det är mycket 

roligare när man får variera sina uppgifter och testa nya utmaningar. 

 

5.2.4 Övriga ord från Wideén om delaktighet inom företaget 
 
 
När det gäller hur Åbro arbetar med kvalitet och kvantitet menade hon att det definitivt 

är kvalitet som ligger i fokus. Företaget vill ta väl hand om sina anställda för att i 

slutändan få motiverade anställda, låg personalomsättning och en högre kvalitet för 

kunden. Kvantiteten är givetvis också viktig då det är en produkt som produceras i 

mängder med hjälp av maskiner. Företaget involverar sina anställda i olika processer, 

men hon menade att det naturligt blir begränsat hur man kan involvera alla eller inte. 

De jobbar med att informera sina anställda så mycket som möjligt. De anställda får 

vara med på morgonmöten och avdelningsmöten då kan de komma med åsikter och 

ifrågasättanden. På just marknadsavdelningen där Wideén jobbar finns ingen typ av 

förslagslåda. Hon berättade att på denna avdelning är det enklare att gå till närmaste chef 

då man här jobbar i en närmare relation än på produktion och lager. Man kan till och 

med gå direkt till berörd övre chef när man har idéer eller förslag. Ansvarstagandet är 

ganska självklart för Wideén då detta ingår i hennes arbetsuppgifter. Under hennes olika 

projekt tar hon en hel del egna beslut som innebär stort ansvar. 
 
 
 
 
 
 

5.3 Enkätundersökning 
 
 
 
Som planerat genomförde vi en enkätundersökning där vi delade ut materialet till 

de anställda inom område lager och produktion på företaget Åbro Bryggeri. 

Respondenterna fick svara på våra frågor vilka vi som författare bifogar som bilaga i 
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denna uppsats. För att ge en tydligare bild över enkätavsnittet presenteras här nedan de 

områden vi valde att fråga inom; 
 
 

• Hur väl information kommuniceras genom företaget vad gäller företagets 

situation samt om det är något som ska eller har förändrats. Detta för att 

undersöka huruvida management anser det viktigt att alla i organisationen 

bör delges informationen. 
 
 

• Hur väl den enskilt anställde har möjlighet att påverka sin arbetssituation 

inom respektive område. Detta gäller till exempel möjligheten att komma 

med förslag på förbättring genom eventuell förslagslåda, möten etc. 

Frågan berör även området vad gäller möjligheten att komma med åsikter 

om beslut som kommer att påverka den anställdes arbete. 
 
 

• Nästkommande del i enkäten berörde om den anställde ges möjlighet till 

vidareutveckling eller utbildning, både inom och utanför sitt arbetsområde. 

Här tas även reda på hur möjligheterna för den anställde är att avancera 

inom företaget. 
 
 

• Vi ställer frågan om den anställde anser att fokus med dennes befattnings 

inriktning och mål är på kvalitet eller kvantitet? 
 
 

• Med stöd av den japanska företagskulturen samt Robbins & Judge (2012)  

vill vi även veta om det inom den anställde arbetsområde ges möjlighet 

till rotation mellan diverse arbetsuppgifter. Detta för att generera 

motivation, ett nytänkande samt för att stimulera det kreativa tänkandet. 

 
• Vi som författare valde vi även att undersöka om de anställdas motivation 

ökar då de känner de får möjlighet till delaktighet. 

 
• Som avslutning tog vi reda på hur värdefull och betydande den anställde 

känner sig inom organisationen och företaget. 
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Enkätundersökningen gav följande svarsbild; 
 
 
 
De anställda kände att de kontinuerligt delgavs information om företagets allmänna 

situation på det ekonomiska-, marknadsmässiga- och konkurrensmässiga planet. De 

anställda ansåg även att de kontinuerligt försågs med allmän information om kommande 

förändringar men även förändringar som redan skett och kom att påverka deras situation. 

Den genomsnittliga anställde uppskattade till att de informerades om denna information 

minst en gång i halvåret och somliga upp till så mycket som en gång per vecka beroende 

på vilken avdelning till tillhörde inom respektive område lager/produktion. Med en 

absolut majoritet ansåg de anställda att antalet informationstillfällen idag var tillräckliga. 

Lika stark var den majoritet som hävdade att det inte var någon information som de 

saknade. 
 
 
Vad gäller området huruvida de kan påverka sin arbetssituation ansåg majoriteten att det 

var fullt möjligt. Denna majoritet visade genom sina svar att via sin närmsta chef samt via 

förslagslådor gavs denna möjlighet. Näst vanligaste svaret var att de inte visste, tätt följt 

av svarsalternativet att de inte gavs någon form av möjlighet alls. Vad gäller kommande 

eller pågående beslut ansåg en majoritet av de anställda att de hade möjlighet att påverka 

detta. Avvikande svarsalternativ var att de gavs möjlighet men utan resultat. 
 
 
Området gällande möjlighet till vidareutveckling och utbildning gav klara svar. De flesta 

av de anställda ansåg att möjligheten fanns. De avvikande svaren här visade att de inte 

visste eller att de inte gavs möjlighet. På frågan om möjlighet till avancemang inom 

företaget visade majoriteten på att de inte visste eller att det inte gavs möjlighet alls. 
 
 
De anställda var till större del eniga om att med deras befattning var det kvalitet och inte 

kvantitet det skulle strävas efter. Det fanns här avvikande svar som tydde på motsatsen. 
 
 
Möjligheten till att rotera mellan arbetsuppgifter var det tydligaste svaret vi gavs. Endast 

två av tjugo respondenter gav svaret att denna möjlighet inte fanns. 
 
 
På frågan om den enskilt anställde kände sig betydande för företaget på en skala 1 till 5 

(där 5 indikerar väldigt betydande) gavs ett medelvärde på 3.7. 
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Som nämndes i inledningen till enkätundersökning avslutade vi med att fråga efter vad 

Åbro Bryggeris gemensamma mål och vision är. De gavs en rad olika svar vilka 

ordagrant redovisas nedan; 
 
 

• Växa 
• Ärlighet och kvalitet 
• Producera en bra produkt som uppskattas av kunden 
• Hoppas att det är kvalitet framför kvantitet men inte så säker på 

det längre 
• Kvalitet och god smakupplevelse 
• Hög kvalitet 
• Inte störst men gärna bäst 
• Litet privatägt, kvalitet 
• Kvalitet 
• Kvalitet 

 
 
 
 
Detta var de enda svar vi fick utifrån de 20 enkäter vi samlade in. Det var alltså exakt 

hälften av de tillfrågade inom företaget som inte visste vad företaget strävade efter. 
 
 
 
 

5.4 Observation 
 

 
Vi författare blev inbjudna till Åbro Bryggeri tisdagen den 7 maj 2013 för att delta under 

ett event som närmare bestämt var ett releaseparty av den nya designen för Åbros huvud 

varumärke Åbro Original. Anledningen till att vi blev bjuda var att de visste om att en 

uppsats om delaktighet med Åbro som exempelföretag var i full gång. Detta anses vara en 

typ av delaktighetsåtgärd från Åbros sida då alla anställda på företaget i Vimmerby fått en 

inbjudan. Inbjudan var till världspremiär av nya Åbro Original, en helt ny design av 

huvudvarumärket. Hela denna process hemlighölls för att få en så stor och positiv 

reaktion som möjligt när överraskningen i form av ett releaseparty väl hölls. Eventet hölls 

i en stor lokal som är en del av den utbyggnation företaget gjort under 2012/2013. Den 

lokal som användes ska senare bli ett mellanlager med produkter som skall ut i 

produktionen. Vi som författare hade inte kunnat gissa att detta var en lagerlokal då denna 

var väldigt fint dekorerad till releasen av den nya designen. Det var grönt ljus i hela 

lokalen vilket enligt företaget själva föll naturligt då detta är Åbros associationsfärg. I 
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lokalen fanns även ett podium för de som skulle presentera och hålla anförande under 

eventet. En filmduk och ett gigantiskt ljudsystem var installerat för att skapa så bra liv 

som möjligt i releasefilmen som skulle visas. I lokalen hade även barer och kylskåp 

monterats och det bjöds på både dricka och lättare förtäring. Här spelades även musik 

som enligt företaget överrenstämde med varumärkets nya attityd. 
 
 
När personalen kom till lokalen hänvisades de till baren för dryck, lättare förtäring och 

därefter mingel. Atmosfären i lokalen när personalen anlände var väldigt stämningsfull 

med det gröna ljuset och musiken i bakgrunden. Under tiden gick två bildspel i lokalen, 

det ena var bilder på personalen i arbete och det andra var om hur Åbro marknadsför sig 

för olika varumärken. Efter en stund drog det igång på riktigt i form av att Vd:n Henrik 

Dunge gick upp på podiet för att välkomna alla. Han berättade sedan om företagets 

förändringar under de senaste tio åren och hur dessa förändringar ska återspegla 

huvudvarumärket, Åbro Original. Han gick sedan in på den nya designen där han 

förklarade bakgrunden och syftet med de förändringar som gjorts, detta för att öka 

förståelsen hos de anställda. Han gick även igenom de framtida förväntningar som 

företaget har på den nya produkten, detta för att få de anställda att tro på produkten och 

arbeta med strävan om att förväntningarna skall uppfyllas. 
 
 
Efter presentationen visades en film vilken innehöll känsla och attityd kring det nya 

varumärket. Till en början visades hur varumärket exponerats under tidigare år från det 

att varumärkets togs fram. Filmen innehöll resultat från en studie som gjorts kring 

varumärket där kunder tillfrågats vad de förknippar med just varumärket Åbro Original. 

En berättarröst var även inklippt i bakgrunden vilken berättade hur man valt att satsa mer 

på de tre faktorer som kunderna ansåg mest förknippas med varumärket. Dessa var 

färgen, lejonet och logotypen. Man visade sedan hur den gamla layouten ändrades med en 

av dessa faktorer i taget genom en rad teknologiska effekter. De anställda verkade 

uppskatta filmen och man fick en tydlig känsla att de anställda gillade det ”nya” 

varumärket. Syftet med filmen var att personalen skulle känna sig stolta över det företaget 

strävar efter. Personalen skulle gå därifrån med stolthet och en högre motivation om 

viljan att arbeta med eventets budskap i åtanke kombinerat med en stark tro på Åbros 

framtid. 
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Eventet var frivilligt för de anställda som inte var på skift under den utsatta tiden. De som 

var på skift vid tillfället fick lov att gå ifrån för releasepartyt. Trots detta var intresset 

väldigt stort bland de anställda och genom ett uppskattat uttalande från en kontorsanställd 

så var 98 % av de anställda närvarande vilket anordnarna var väldigt nöjda med. Detta 

visar att det finns ett stort intresse för företaget och de anställda har en vilja att veta mer 

om företaget. Eventet höll på i ca en och en halv timme vilket vi ansåg vara en alldeles 

utmärkt längd då de lättare kunde bibehålla de anställdas intresserade under hela events 

gång. Feedbacken från eventet var väldigt positiv och de som anordnat festen fick mycket 

beröm och positiv respons. Många sa hur fin den nya designen var och hur trevligt hela 

eventet var då det gavs möjlighet att träffas utanför arbetstid och på sätt gavs det lite 

omväxling. Vi som författare observerade även att de medverkande fann det hela väldigt 

intressant och stämningen i lokalen var på topp genom hela programtiden. Många 

anställda såg under tiden entusiastiskt glada ut och vi tror verkligen att Åbros syfte med 

detta event gick i lås. 
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6. Resultat och analys 
 
 
Här sammankopplas de teorier som använts med den empiri som samlats in hos företaget 

Åbro bryggeri för att undersöka hur dessa tillämpas i verkligheten. 
 
 

6.1 Analys av observation 
 
 
 
Brown och Cregen (2008) diskuterar två olika metoder ledare kan använda sig av för att 

involvera sina anställda i förändringsprocesser. De nämner två olika typer av 

involveringsmöjligheter som båda syftar till att minska motstånd till förändring. Den 

första som beskrivs fokuserar på att dela med sig av information till de anställda. Genom 

det event vi observerade fick vi ta del av ett sätt som Åbro använder sig av för att delge 

information till de anställda. Den information som delgav under eventet var tydlig och 

relevant för att verkligen öka förståelsen hos de anställda och öka tron på den produkt 

som nu är den största inom företaget. Detta var ett bra sätt för att även inkludera en typ av 

underhållning i form av en välutformad film kring det nya varumärket. 
 
 
Enligt Evan och Lindsay (2007) genom Deming är det viktigt att ge en känsla för de 

anställda av delaktighet och samhörighet samt att de på så sätt arbetar mot ett gemensamt 

mål. Detta är precis vad eventet handlade om. Man ska ge de anställda en möjlighet att 

vara en del av företaget och känna att man gemensamt jobbar mot framtida förväntningar. 

Bolman & Deal (2003) nämner även hur viktigt det är att efter beslut informera de 

anställda om situationen men även att man beskriver information kring beslutet. 

Presentationen innehöll bland annat information kring bakgrunden, historien, vad man 

fokuserat på samt de framtida förväntningarna kring varumärket. 
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6.2 Analys och resultat av enkätundersökning 
 
 

Statistics 

Antal respondenter 

N 
Valid 20 

Missing 0 

Tabell 1. Undersökning på respondentantalet I förhållande till antalet utdelade enkäter. 

 

För att få fram andelen respondenter jämfört med de enkätantal vi delade ut, förde vi in de 

ifyllda enkäterna i SPSS vilket resulterade i 20 svar med noll i bortfall. Detta för att i ett tidigt 

stadie i analysen av enkätundersökningen granska hur stor andel som faktiskt svarat. 
 
 
 

Betydandegrad 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 1 5,0 5,0 5,0 

3,00 8 40,0 40,0 45,0 

4,00 7 35,0 35,0 80,0 

5,00 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabell 2. Frekvenstabell på frågan på hur betydande den anställde känner sig för företaget. 

Kodning: 1=Ej betydande, 5=Väldigt betydande. 

 

I tabell två och tre behandlade vi enskilt den variabel vi ansåg mest relevant för studien. Med 

tabell två som stöd kan vi konstatera att majoriteten av respondenterna, 8/20, svarade en trea 

på hur betydande de anser sig själva för företaget, tätt följt utav sju personer utav 20 som 

svarade en fyra.  
 

Report 

Betydande 
Mean N Std. Deviation 

3,7000 20 ,86450 

Tabell 3. Medelvärde samt standardavvikelse på frågan om hur betydande den anställda 

känner sig för företaget. 
 
 
Detta gav oss ett medelvärde på 3.7 vilket indikerar en hög känsla av betydelse för företaget 

på vår 5-gradiga skala. Med en standardavvikelse på 0.86450 kan vi konstatera att 
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spridningen kring detta medelvärde är relativt högt vilket indikerar på att den betydande 

känslan inte nått ut till samtliga av de 20 respondenterna. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Får info. 20 ,00 1,00 ,9500 ,22361 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 4. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda får information om företagets situation. 

Kodning: 0=Nej, 1=Ja. 

 

Med ett högt medelvärde på 0,95 och en låg standardavvikelse på så lite som 0,22361 kunde 

vi konstatera att majoriteten av de anställda ansåg sig få information om företagets situation.  

 
 

Frekvens på informationstillfällen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 4 20,0 20,0 20,0 

3,00 6 30,0 30,0 50,0 

4,00 7 35,0 35,0 85,0 

5,00 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabell 5. Frekvenstabell på frågan över hur ofta informationstillfällena sker. Kodning: 1=Mer 

sällan än en gång om året, 2=Någon gång om året, 3=En gång i halvåret, 4=Mer än en gång i 

halvåret, 5=Annat. 

 

I tabell 4 kunde vi utläsa att respondenterna får information om företagets situation medan i 

tabell 5 kunde vi utläsa att det finns klara skillnader i hur ofta det sker.  
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Önskad frekvens på informationstillfällen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2,00 17 85,0 85,0 85,0 

3,00 2 10,0 10,0 95,0 

5,00 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabell 6. Frekvenstabell på frågan hur ofta de anställda skulle vilja få information kring 

företagets situation. Kodning: 1=Aldrig, 2=Som jag har det idag, 3=Var tredje månad, 

4=Varannan månad, 5=Varje månad, 6=Annat. 

 

Ur tabellen kunde vi urskilja en klar majoritet av alternativ 2 vilket indikerade att de 

tillfrågade var nöjda med frekvensen på informationstillfällena. Tabell 5 indikerade på 

skillnader, i hur ofta företaget har informationstillfällen. Men med stöd av tabell 6 kunde vi 

konstatera att de flesta av de tillfrågade var nöjda sig med situationen. 

 
  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Saknar info. 20 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 7. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda saknar någon information. Kodning: 

0=Nej, 1=Ja. 

 

Med ett medelvärde på 0 och en standardavvikelse på 0,00000 kunde vi utläsa att samtliga 

deltagare i enkätundersökningen inte saknar någon information. 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Påverka 20 ,00 1,00 ,9000 ,30779 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 8. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda på ett enkelt sätt kan påverka sin 

arbetssituation inom sitt område. Kodning: 0=Nej, 1=Ja. 
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Med ett högt medelvärde på 0,9 och en låg standardavvikelse på 0,30779 kunde vi se att 

majoriteten av respondenterna anser att de på ett enkelt sätt kan påverka sin arbetssituation 

inom respektives område.  

 
 

Påverka sin arbetssituation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 14 77,8 77,8 77,8 

2,00 2 11,1 11,1 88,9 

3,00 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Tabell 9. Frekvenstabell på frågan hur de anställda kan påverka sin situation. Kodning: 1=Via 

närmaste chef, 2=Via förslagslåda, 3=Annat. 18 svar då 2 respondenter ansåg sig inte ha 

möjlighet att påverka sin arbetssituation, se tabell 6. 

 

Med 77,8 procent är svarsalternativ 1(Via närmaste chef), det absolut mest frekventa. 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Åsikter 20 ,00 1,00 ,8500 ,36635 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 10. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda har möjlighet att komma med åsikter 

om beslut som påverkar deras arbete. Kodning: 0=Nej, 1=Ja. 

 

Med ett högt medelvärde på 0,85 och en låg standardavvikelse på 0,36635 kunde vi se att 

majoriteten av respondenterna ansåg sig kunna komma med åsikter om beslut som påverkar 

deras arbete.  
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Vidareutbildning/Vidareutveckling 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 2 10,0 10,0 10,0 

1,00 14 70,0 70,0 80,0 

2,00 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabell 11. Frekvenstabell på frågan om de anställda ges möjlighet till 

vidareutbildning/vidareutveckling. Kodning: 0=Nej, 1=Ja, 2=Vet ej. 

 

Vi kunde med denna frekvenstabell utläsa att majoriteten av respondenterna ansåg sig ha 

möjlighet till vidareutbildning/vidareutveckling. Ett relativt högt frekvenstal på svaralternativ 

2(Vet ej) kunde vi styrka genom Tybåhls uttalande om att möjligheten till 

vidareutbildning/vidareutveckling är begränsad för somliga arbetsuppgifter.  
 

Avancemang 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

,00 4 20,0 20,0 20,0 

1,00 10 50,0 50,0 70,0 

2,00 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabell 12. Frekvenstabell på frågan om de anställda anser sig kunna avancera inom företaget. 

Kodning: 0=Nej, 1=Ja, 2=Vet ej. 

 

Hälften av respondenterna ansåg sig ha möjlighet att avancera inom företaget. 

 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kvan/Kval 20 ,00 1,00 ,9500 ,22361 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 13. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda bör sträva efter kvantitet eller kvalitet. 

Kodning: 0=Kvantitet, 1=Kvalitet. 

 

Med ett högt medelvärde på 0,95 och en låg standardavvikelse på 0,22361 kunde vi se att 

majoriteten av respondenterna ansåg sig sträva efter kvalitet. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rotation 20 ,00 1,00 ,9000 ,30779 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 14. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda har möjlighet till arbetsrotation. 

Kodning: 0=Nej, 1=Ja.  

 

Med ett högt medelvärde på 0,90 och en låg standardavvikelse på 0,30779 kunde vi se att 

majoriteten av respondenterna ansåg sig ha möjlighet till arbetsrotation.  

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivation 20 ,00 1,00 ,9500 ,22361 

Valid N (listwise) 20     

Tabell 15. Deskriptiv tabell på frågan om de anställda anser att de blir mer motiverade om de 

tillåts delta i olika beslutsprocesser. Kodning: 0=Nej, 1=Ja. 

 

Med ett högt medelvärde på 0,95 och en låg standardavvikelse på 0,22361 kunde vi se att 

respondenterna ansåg sig bli mer motiverade genom att delta i olika beslutsprocesser.   

 

I följande korstabeller redogjordes en analys mellan frågorna och mellan frågorna och de 

bakgrundsvariabler vi använde oss av, det vill säga ålder och kön. Med tanke på att somliga 

frågor inte kunde ha något som helst samband med andra, valde vi därför ut de frågor där 

intressanta samband eller icke-samband skulle kunna utläsas.  
 

VAR00003 * VAR00004 Crosstabulation 

 Betydandegrad Total 

2,00 3,00 4,00 5,00 

Möjlighet att 

påverka 

,00 
Count 1 1 0 0 2 

% within VAR00003 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

1,00 
Count 0 7 7 4 18 

% within VAR00003 0,0% 38,9% 38,9% 22,2% 100,0% 

Total 
Count 1 8 7 4 20 

% within VAR00003 5,0% 40,0% 35,0% 20,0% 100,0% 
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Tabell 16. Korstabell mellan frågorna om respondenterna anser sig att på ett enkelt sätt kunna 

påverka sin arbetssituation inom respektives område samt om hur betydande de känner sig för 

företaget.    

 

Vi kunde genom korstabellen urskilja ett samband mellan att svara nej på frågan om de anser 

sig kunna påverka sin arbetssituation och att anse sig vara mindre betydande för företaget. 

Tvärtom gällde även att om respondenterna ansåg sig kunna påverka sin arbetssituation ansåg 

de även sig vara mer betydande för företaget.  
 
 

VAR00001 * VAR00002 Crosstabulation 

 Avancemang Total 

,00 1,00 2,00 

Utbildning/ 

Utveckling 

,00 

Count 1 0 1 2 

% within VAR00001 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within VAR00002 25,0% 0,0% 16,7% 10,0% 

% of Total 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 

1,00 

Count 1 10 3 14 

% within VAR00001 7,1% 71,4% 21,4% 100,0% 

% within VAR00002 25,0% 100,0% 50,0% 70,0% 

% of Total 5,0% 50,0% 15,0% 70,0% 

2,00 

Count 2 0 2 4 

% within VAR00001 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within VAR00002 50,0% 0,0% 33,3% 20,0% 

% of Total 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Total 

Count 4 10 6 20 

% within VAR00001 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

% within VAR00002 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Tabell 17. Korstabell på frågorna om respondenterna anser sig ha möjlighet till 

vidareutbildning/vidareutveckling samt om de anser sig ha möjlighet till avancemang inom 

företaget. 

 

Vi kunde genom korstabellen dra slutsatsen att de som inte ansåg sig eller inte visste om de 

hade möjlighet till vidareutbildning/vidareutveckling inte heller ansåg sig eller visste om de 

hade möjlighet till avancemang inom företaget. Tvärtom gällde att de som ansåg sig ha 

möjlighet till vidareutbildning/vidareutveckling ansåg sig också ha möjlighet till avancemang. 

Det fanns dock en viss tveksamhet bland respondenterna då två av respondenterna varken 

visste om de hade möjlighet till vidareutbildning eller avancemang. Detta kan bero på 
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bristande information om möjligheterna inom företaget. I enighet med Tybåhls uttalande fick 

vi mycket riktigt ett fåtal som varken ansåg sig ha möjlighet till 

vidareutbildning/vidareutveckling eller avancemang inom företaget.  
 
 

VAR00005 * VAR00006 Crosstabulation 

 Önskad frekvens info.  Total 

2,00 3,00 5,00 

Frekvens 

info. idag 

2,00 
Count 3 1 0 4 

% within VAR00005 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

3,00 
Count 5 1 0 6 

% within VAR00005 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

4,00 
Count 6 0 1 7 

% within VAR00005 85,7% 0,0% 14,3% 100,0% 

5,00 
Count 3 0 0 3 

% within VAR00005 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 17 2 1 20 

% within VAR00005 85,0% 10,0% 5,0% 100,0% 

Tabell 18. Korstabell på frågorna hur ofta respondenterna får information om företagets 

situation idag samt hur ofta de skulle vilja ha denna information.  

 

Ur korstabellen kunde vi utläsa att 17 av 20 respondenter har svarat alternativ 2 (som vi har 

det idag) på önskad frekvens, det är dock utspritt bland svaren på frågan hur ofta de får info 

idag. Detta innebär att inget samband kunde urskiljas mellan dessa frågor i termer av att alla 

vill bli informerade lika ofta. Detta tyder istället på att det är de personliga preferenserna som 

avgör hur ofta de anställda vill ha info om företagets situation. Korstabellen visade att 

respondenterna i majoritet var nöjda med frekvensen på informationstillfällena idag.  
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VAR00008 * VAR00007 Crosstabulation 

 Möjlighet till avanc. Total 

,00 1,00 2,00 

Kön 

,00 
Count 1 2 1 4 

% within VAR00008 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

1,00 
Count 3 8 5 16 

% within VAR00008 18,8% 50,0% 31,3% 100,0% 

Total 
Count 4 10 6 20 

% within VAR00008 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Tabell 19. Korstabell med en jämförelse över om samband finns mellan kön och om man 

anser sig ha möjlighet att avancera inom företaget.  

 

Vi kunde genom denna korstabell utläsa att det inte finns något samband mellan kön och om 

man anser sig ha möjlighet till avancemang inom företaget. Både hälften av männen och 

kvinnorna ansåg sig ha samma möjlighet. Detta tyder på en jämställdhet mellan könen på 

respondenterna.  

 
 

VAR00008 * VAR00007 Crosstabulation 

 Betydandegrad  Total 

2,00 3,00 4,00 5,00 

Kön 

,00 
Count 0 2 2 0 4 

% within VAR00008 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

1,00 
Count 1 6 5 4 16 

% within VAR00008 6,3% 37,5% 31,3% 25,0% 100,0% 

Total 
Count 1 8 7 4 20 

% within VAR00008 5,0% 40,0% 35,0% 20,0% 100,0% 

Tabell 20. Korstabell med en jämförelse över om samband finns mellan kön och hur 

betydande den anställde känner sig för företaget. 

 

Med en tydlig spridning på svarsalternativ 3 och 4 av båda könen kunde vi se att det inte fanns 

någon skillnad i hur män och kvinnor anser sig vara av betydelse. Denna tabell och jämförelse 

mellan könen gav en klar bild att män och kvinnor i samma utsträckning känner sig betydande 

för företaget. 
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VAR00008 * VAR00007 Crosstabulation 

 Utbildning/Utveckling Total 

,00 1,00 2,00 

Ålder 

1,00 
Count 1 0 1 2 

% within VAR00008 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

2,00 
Count 1 1 2 4 

% within VAR00008 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

3,00 
Count 0 8 1 9 

% within VAR00008 0,0% 88,9% 11,1% 100,0% 

4,00 
Count 0 5 0 5 

% within VAR00008 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Count 2 14 4 20 

% within VAR00008 10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 

Tabell 21. Korstabell med jämförelse av variabel ålder samt frågan om de anställda anser sig 

ha möjlighet till vidareutbildning/vidareutveckling.  

 

Ur tabellen kunde vi utläsa att ju äldre respondent desto högre frekvens på ett jakande svar 

gällande möjlighet till vidareutbildning/vidareutveckling. I enighet med Wideéns uttalande, 

om att man som anställd känner att man vill utvecklas, bör man själv ta kontakt och ge förslag 

till sin chef, kan detta bero på att man vid högre ålder i större utsträckning utforskar 

möjligheten till vidareutbildning/vidareutveckling. 
 

VAR00009 * VAR00007 Crosstabulation 

 Avancemang Total 

,00 1,00 2,00 

Ålder 

1,00 
Count 2 1 0 3 

% within VAR00009 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

2,00 
Count 2 0 2 4 

% within VAR00009 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

3,00 
Count 0 6 3 9 

% within VAR00009 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

4,00 
Count 0 3 1 4 

% within VAR00009 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Count 4 10 6 20 

% within VAR00009 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Tabell 22. Korstabell med jämförelse av variabel ålder samt frågan om de anställda anser sig 

ha möjlighet att avancera inom företaget. 

 

 



54 

Ur tabellen kunde vi utläsa att med stigande ålder steg även möjligheten till avancemang inom 

företaget enligt respondenterna. Med enighet av föregående tabell kan vi även här anta att vid 

högre ålder i större utsträckning utforskar möjligheten till avancemang. 

 

6.3 Empiriskt material i jämförelse med erhållen teori  

 

6.3.1 Informationsflödet 
 
 
 
Tybåhl nämnde att informationsflödet inom företaget är något som är av stor vikt. 

Det delges information genom mail, anslagstavlor men även genom gruppmöten ett par 

gånger om året. Detta är även något som Wideén men även de övriga anställda i form av 

enkäten bekräftade. Enligt de anställda på produktion- och lageravdelningen var antalet 

informationsmöten tillräckliga   och    företaget    tillfredsställer    därför    ett 

genomgående behov på denna punkt. Detta i enighet med Deming som anser att 

information måste nå ut till de berörda inom organisationen, på ett eller annat sätt. Vad 

kommer förändras och framförallt varför. Hur kommer de att påverka de anställda, och 

deras arbetsuppgifter. Vad gäller informationsflödet genom organisationen kunde vi 

därför urskilja att detta är väl fungerande. 

 

6.3.2 Vidareutbildning, personlig utveckling samt möjlighet till avancemang 
 

 
 
 

För företaget är vidareutbildning och den personliga utvecklingen av betydande roll. 

Företaget uppmuntrar kontinuerligt de anställda att ta del av nya utbildningar inom respektive 

område. Tybåhl menade dock att möjligheten till vidareutbildning/vidareutveckling är 

begränsad då man inte kan utbilda alla eftersom somliga arbetsuppgifter inte kräver eller är i 

behov av vidare utbildning. Wideén styrkte Tybåhl åsikter när hon delade med sig av bland 

annat en språkresa till England. Hon tyckte dock att om man som anställd känner att man 

vill utvecklas, bör man själv ta kontakt och ge förslag till sin chef. Svaren från 

enkätundersökningen uppvisade identisk fakta. Majoriteten av de anställda på produktion 

och lager menade att denna möjlighet finns. Vi kunde dock ur våra korstabeller 21 och 22 

utläsa att ju äldre respondent desto högre frekvens på ett jakande svar gällande möjlighet till 

vidareutbildning/vidareutveckling. Detta kan bero på att man vid högre ålder i större 

utsträckning utforskar sina möjligheter. De avvikande fallen som tydde på att chansen inte 
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ges, går sannolikt hand i hand med de specifika områdena där denna möjlighet inte kan ges 

enligt Tybåhl. Med fördel kan svaren från de olika områdena inom företaget sammankopplas 

med våra behandlade teorier. Deming menar att möjligheten till utveckling i arbetet måste ges 

för att stimulera de anställda. De anställde vill känna att de utvecklas, att de har betydelse 

för företaget och att de på sätt blir värdefulla. Demings studier visar även att när denna 

möjlighet ges, kommer den anställde att utföra ett arbete med högre kvalitet och även på 

längre sikt kunna bidra kreativt i form att förslag på förbättring. Genom möjlighet att 

utvecklas uppmuntras därigenom den anställdes syn och viljan på att göra skillnad, att delta. 

Detta även i enighet med Dale och Lascelles (1993) som menar att man genom utbildning 

för de anställda kommer att få en effektivare och mer delaktig personal. På detta sätt 

kommer även viljan att bli mer delaktig samt viljan att påverka i vad som sker i framtiden att 

öka. Vi kunde även genom en korstabell utläsa att det inte fanns något samband mellan kön 

och om man anser sig ha möjlighet till avancemang inom företaget. Både hälften av männen 

och kvinnorna ansåg sig ha samma möjlighet. Detta tyder på en jämställdhet mellan könen på 

respondenterna.  
 

 

6.3.3 Möjligheten att påverka 
 
 
 
Tybåhl gav svaren under intervjun att för produktionen gäller morgonmöten en gång 

i veckan med det skift som är på plats. Här kan de anställda komma med förslag på 

något som kan ändras en specifik vecka. På dessa möten finns alltid en nära dialog 

mellan avdelningschefen och de anställda där möjligheter till åsikter och frågor finns. 

Det finns även förslagslådor utplacerat på företaget vilka uppmuntrar de anställda att 

komma med förslag. Detta ligger även helt i linje med vad Wideén svarade på 

möjligheten att påverka; De anställda får vara med på morgonmöten och 

avdelningsmöten där de kan komma med åsikter och ifrågasättanden. Med en jämförelse 

med hur de anställda svarade fann en klar majoritet som tyder på att det finns goda 

möjligheter till att påverka inom respektive område. De hävdar i enighet med Wideén 

att bästa möjlighet att påverka är genom sin närmsta chef, på morgonmöten eller 

genom förslagslådor. Efter vår teorigenomgång såg vi tydliga likheter. Bolman & Deal 

(2003), poängterar vikten av att ge sina anställda möjligheten att påverka beslut som 

ska eller har tagits. De beskriver även delaktighet som att ge anställda möjlighet och 

tillfälle att påverka sin arbetsmiljö och dess innehåll. Exempel på detta kan vara, 

möjlighet att få delta och påverka under beslutsprocesser som rör de anställdas 
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område, att efter ett beslut har tagits bli informerade om vad som beslutats men även 

varför och på vilket sätt det kommer att påverka de inblandade. Det är trots allt de på 

golvet som är specialister på själva tillverkningen, därför tycker företaget att det är dessa 

man först bör lyssna på när det gäller relaterade förändringar. Deming bekräftar även att 

möjligheten för en produktionsanställd att göra sig hörd med förslag till förbättring måste 

vara densamme som för en manager, ett enhetligt tänk där alla är delaktiga. Detta i 

enighet med Dale och Lascelles (1993), som hävdar att den enskilt anställde  måste 

ansvara för kvalitetsförbättringar inom ramen för sin egen möjlighet att påverka. Evans 

och Lindsay (2007) samt Lipponen, Bardi och Haapamäki (2008) styrker genom sina 

teorier betydelsen av förslagslådor vilka Åbro Bryggeri idag tillämpar. 

 

6.3.4 Arbetsrotation 
 
 
 
Enligt Tybåhl, Wideén och med stöd av en klar majoritet från de tillfrågade från 

enkätundersökningen, kunde vi konstatera att Åbro idag använder sig av 

arbetsrotation. Företaget använder denna metod inom de flesta delarna i organisationen. 

På produktion står aldrig de anställda vid samma maskin i flera veckor utan de byter 

maskin frekvent. När man byter maskin tar man över hela det ansvar som den andra 

maskinen innebär vilket ger variation i arbetet och på så sätt får man bort det monotona 

i arbetet. Wideén poängterade även att på detta sätt blir man mindre sårbar om någon 

skulle bli sjukskriven eller sluta. Hon sade även själv att det är mycket roligare när 

man får variera sina uppgifter och testa nya utmaningar. Vi kan med enkelhet dra 

paralleller med Dale och Lascelles (1993) men även Robbins & Judge (2012) som 

beskriver de jobbrotationer där de anställda byter arbetsuppgifter med varandra som 

effektiva. De menar att med denna rotation genereras motivation men att det även leder 

till en krävd vidareutbildning samt olika former av träning inom området. 
 

 
 

6.3.5 Prestationer på individnivå 
 
Prestationer på individnivå var enligt Tybåhl inget Åbro jobbar med i dagsläget, 

varken genom att belöna anställda med bonusar eller genom att till exempel att utse 

någon till månadens anställd. Han tyckte att de kan bli bättre på att just belöna bra 

prestationer på individnivå men samtidigt tar de hänsyn till risken som finns med 

avundssjuka och liknande, vilket kan vara en anledning till att vidare arbete inom detta 

inte gjorts. Företaget konstaterade att detta främjande även ökar viljan att utföra sina 
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arbetsuppgifter med högre kvalitet än vanligt. Demings forskning tyder på att genom 

uppmuntrande av prestationer på individnivå kommer företaget att generera tillit, 

förtroende samt utveckla en känsla för den anställde av ökat värde för organisationen 

i sig. Detta i sin tur leder till en ökad delaktighetsgrad vilket slutligen kommer att 

mynna ut i högre vinster samt en ökad kvalitet. 

6.3.6 Teori X och Y 
 
Enligt Lennerlöf (1983) och McGregor (1970) anser teori Y att medarbetarna i 

gemenskap och genom eget ansvar bör engagera sig i en produktiv verksamhet. Här 

ska ges en stor grad av medbestämmande, uppmuntran till eget initiativ och 

självständighet. Detta kan enligt de båda sammanfattas med att den anställde känner sig 

av betydande karaktär. Med stöd av svaren genom vår enkätundersökning på frågan 

kan vi konstatera att de anställda går under denna teori. Detta bekräftas med hjälp av 

ett medelvärde en bra bit över hälften (3.7 på en 5 gradig skala). Enligt Guerrero och 

Barraud-Didier (2004) är det även oerhört viktigt att företaget inser sitt beroende av sin 

personal. Detta är någonting som Åbro verkligen insett då Tybåhl utan att få frågan 

redogjorde för att det var personalen som var företagets absolut viktigaste resurs då 

maskinerna inte driver sig själva eller företaget utvecklar sig självt. Det var väldigt 

viktigt enligt Tybåhl att ha en kompetent och välmående personal då det är de som ska 

driva och utveckla företaget. Därför anser vi som författare att Åbro Bryggeri arbetar efter 

teori Y.  
 
 

6.3.7 Kontinuerlig förbättring och kvalitetskontroller 
 
Enligt Dale och Lascelles (1993) är Quality Management och TQM av stor vikt. Med 

hjälp av kvalitetskontroller istället för kvantitetskontroller genererar man en bättre 

produkt. I enighet med vad Tybåhl hävdade använder sig Åbro av just 

kvalitetskontroller som Dale och Lascelles (1993) menar är effektiva. Tybåhl säger att 

deras största fokus är just kvalitet och de vill att alla inom företaget skall sträva efter 

detta mål. Dale och Lascelles (1993) kvalitetsteorier samt Tybåhl uttalande om kvalitet 

kan även sammanlänkas med svaren från enkätundersökningen vilken gav en klar 

majoritet. De anställda anser genomgående att det är fokus på kvalitet före kvantitet 

inom respektive område. 
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6.3.8 Lagarbete 
 
 
 
I produktionen arbetar de anställda på Åbro i princip automatiskt i grupper då de utformas 

efter  vilken  linje  man  står  vid.  Det  finns  en  gruppledare  i  varje  grupp  som  har 

övergripande ansvar över att produktionen och att gruppen fungerar. Gruppledaren har 

under sig en operatör och denna gruppledarposition baseras på egen anmälan om intresse. 

I övrigt menade Tybåhl att det kan förekomma annat lagarbete på specifika 

avdelningar. Lagarbete är alltså något som uppmuntras och används inom företaget. 

Detta positivt relaterat med vår teori där Bredbacka et al. (1984) menar att om alla 

känner sig delaktiga mynnar detta ut i ökad kreativitet, ökad vilja att arbeta samt en 

ökad vilja att bidra med sitt yttersta då de anställda känner ett högre värde för 

organisationen. Detta var något Volvoverken tillämpade samt lyckades med. Demings 

forskning tyder även på vikten av att optimera lagarbete. Enligt de båda är samspel 

och respekt två viktiga faktorer för att maximera laget. Från toppen av organisationen 

till de anställda på golvet måste en laganda finnas som bygger på just dessa två 

faktorer. Mossholder och Richardson (2011) menar slutligen att i ett rätt utformat Human 

Resource ligger fokus ligger på relationer och samarbete. 

 

6.3.9 Mission and Vision 
 
Det är enligt Deming väldigt viktigt att alla inom företaget arbetar mot ett enhetligt mål 

för att öka möjligheten att uppnå detta. Det är därför även av stor vikt att alla inom 

företaget vet vad företaget står för och vad man arbetar mot. Detta är viktigt även enligt 

Tybåhl då han poängterade vikten av detta. Wideén bekräftade att informationen gått 

fram till marknadsavdelningen då hon utan problem kunde svara på vad företaget 

står för. Detta är av stor vikt just inom Wideéns avdelning då de arbetar med bland annat 

företagets huvudvarumärke vilket ska spegla företagets positionering. I enkäten visade sig 

dock motsatsen. Hälften av de tillfrågade vågade inte ens sig på en gissning om vad Åbro 

stod för och hade för mål. De chansningar som gavs var helt olika varandra. En anställd 

var till och med orolig att de gått från kvalitet till kvantitet. 
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7. Slutsats 
 

 
Här kan läsas om en sammanfattning av arbetets resultat och dess konsekvenser 

 
 
Med delaktighet anses en god relation mellan företaget och dess anställa där företaget 

låter de anställda vara och även känna sig delaktiga i organisationen. Vi ansåg att 

Åbro gör ett bra jobb när det gäller att värna om sina anställda. De ges möjligheten att 

påverka inom företaget samtidigt som de även får ta stor del av relevant information för 

att på så sätt hållas uppdaterade kring företaget situationen. Resultatet från denna studie 

visade att vårt fallföretag tillämpar majoriteten av de teorier vi valt att behandla. Vi 

kom dock till insikt med komplexiteten när det gäller att implementera dessa teorier 

i praktiken. Detta främst då teorierna innefattar arbete med de anställda vilka utgör 

kritiskt tänkande individer. Vi ansåg att Åbro i den mån det är möjligt använder sig att 

delaktighet med rätt tillämpning men även med rätt syfte. Vi ansåg precis som Tybåhl 

att en involvering av samtliga anställda näst intill ter sig omöjligt då antalet 

områden och avdelningar med tillhörande arbetsuppgifter är många. Alla behöver inte 

involveras, alla kan inte involveras. När det gäller vidareutbildning drogs samma slutsats 

här. Man kan inte ur naturlig synvinkel utveckla och utbilda alla lika mycket, men 

genom en avvägning på vilka utbildningar till rätt person som genererar störst nytta åt 

företaget i förhållande till insats av kapital, kan dessa väljas med omsorg. För att 

förtydliga staterandet hämtade vi följande från teorin: Involvera företagets anställda i 

dess processer. En rationell avvägning angående vad som är möjligt att genomföra och 

vilka processer som är mest relevanta för respektive anställda måste göras. Det var även 

inte relevant att informera alla företagets anställda om samtliga beslut. Detta åter igen 

knutet till de olika delarna och ansvarsområden som existerar i en organisation. Det är 

genom en ständig avvägning med investeringar i tid och andra resurser man måste 

besluta om vem som ska vara delaktig i vad, vilka som skall informeras om vad och 

hur ofta? 
 
 

7.1 Förslag på förbättringar 
 

 
 
 
För att få optimera användningen av delaktighetens strategier ansåg vi att Åbro har en bit 

att gå. Deming poängterar i en av sina 14 punkter att samtliga anställda ska arbeta 

mot samma mål och vision. För att detta ska realiseras bör samtliga anställda med 
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fördel känna till vad företagets mål och vision är. Genom vår enkätundersökning på Åbro 

kunde vi antyda motsatsen. Åbro måste alltså arbeta med att ge samtliga anställda på 

företaget en klarare bild av hur man på marknaden som företag vill bli uppfattade, 

samt vad det är man vill åstadkomma inom bryggerivärlden. Det kan räcka med 

notiser uppsatta på företagets anslagstavlor, för att ständigt påminna om vad Åbro 

strävar efter. Detta för en ökad delaktighetsanda för att i slutändan främja Åbros 

företagskultur. 
 
 
Som Tybåhl själv staterade är uppmuntring av individuella prestationer något man 

kan utveckla. Att till exempel utse månadens anställd ansåg vi som författare skulle höja 

motivationsgraden vilken i sin tur skulle öka delaktigheten. En användning av 

bonussystem likt i den japanska organisationskulturen tror vi skulle uppmuntra de 

anställda att utföra ett så effektivt kvalitetsarbete som möjligt. 

Även vad gäller personlig utveckling kunde vi statera att detta är något Åbro bör utveckla. 

Tybåhl menade att man inte kan utbilda alla, medan Deming anser att man utvecklas som 

person, via alla typer av utbildning.  

 

Åbro bryggeri strävar efter teori y men kan göra förbättringar vad gäller området att låta den 

anställde känna sig av betydelse. Denna slutsats drog vi med stöd av resultatet från 

undersökningen av den anställdes känsla av betydelse för företaget. Vår undersökning 

genererade en hög standardavvikelse vilket indikerade på hög spridning av medelvärdet. 

Denna spridning innebar att flera medarbetare känner sig mindre betydelsefulla för 

företaget. Slutsatsen dras även med stöd av jämförelser med forskningen gjord av McGregor 

(1970) och Lennerlöf (1983), samt uttalandet av Tybåhl, ”de anställda är vår viktigaste 

resurs”.  
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8. Diskussion 
 
 
Här togs våra egna tankar och åsikter upp. Begränsningar, vad som skulle kunna 

göras annorlunda, effekter av val samt vad som skulle kunna göras för att förbättra 

resultatet diskuterades. Även en diskussion kring hur pålitligt detta arbetet kan anses 

utifrån kringstående faktorer inkluderades. 
 
 
 
 
 
Vi tog i beaktande vidden av ämnet delaktighet. Vid en grundlig teorigenomgång insåg vi 

detta faktum. Vi tvingades därför som författare utesluta en del som för andra kunnat 

vara av intresse. Vi ansåg dock att vi genom motiverade val skalade ner begreppet till 

det vi fann som mest relevant för studien i sig. Ytterliggare begränsningar fann vi genom 

kapitalbrist, främst på grund av tid. Hade mer tid givits kunde undersökningen kunnat göras 

mer djupgående för att kunna granska hur de använder sig att delaktighet inom fler områden 

än de vi valde ut. På så sätt hade bilden blivit mer rättvis. Hade mer tid givits hade kanske 

möjligheten att granska flertalet företag på marknaden givits. Givetvis hade då djupet 

begränsat oss men vi hade kanske fått en mer överskådlig bild för den svenska marknaden.   

 

 

8.1 Kvalitetsmått omsatta i praktiken 
 

Denna uppsats var ett resultat av den information vi erhöll genom företaget Åbro 

Bryggeri. Med brist i kapital gällande tid och pengar fick vi begränsa oss kraftigt i vår 

studie. Antalet intervjuade personer, antalet teorier om delaktighet, samt djupet av studien 

hade kunnat vara fler och bättre om resurserna varit hade getts. Detta relativt låga urval 

kunde dessvärre därför påverka äktheten i arbetet. Hade mer tid givits, hade vi 

eventuellt även kunnat utföra fler enkäter. Fler intervjuer och enkäter står i 

kausalitet med fler respondenter vilket i sin tur hade lett till en högre pålitlighet av 

undersökningen och dess resultat. Vi var dock nöjda med att vi erhöll ett hundraprocentigt 

deltagande från de personer som fick enkäten. Detta kan ha berott på att de innan visste 

om att de skulle få svara på en enkät och var förberedda på detta. Vi har även efteråt haft i 

åtanke att intervjuer med de anställda vore mer passande för trovärdigheten då en enkät 

oftast är väldigt ointressant för en respondent att fylla i och trovärdigheten i svaren kan 

vara lägre än om en intervju gjorts. 
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När vi utförde våra intervjuer valde vi att anteckna samtidigt som vi ställde frågor och 

följdfrågor till respondenten. Vi fick dock ta i beaktande att vi eventuellt skulle fått med 

mer detaljerad information genom att spela in intervjuerna för att sedan lyssna ett flertal 

gånger och transkribera dessa. Vi lät även respondenterna läsa det vi skrivit under 

intervjun för att säkerställa att det är korrekt tolkat och att de stämmer överrens med 

verkligheten. 

 

Det sista kvalitetsmåttet gällande trovärdighet handlar om att forskaren inte medvetet 

låtit personliga värderingar påverka forskningens utförande eller slutsatserna som man 

kommer fram till. Detta är ingenting vi medvetet gått emot, men eftersom en av 

författarna har en nära relation till en respondent kan detta leda till nedtoning av problem 

kring ämnet och ge förskönad bild av situationen.  

 

När det gäller överförbarhet till andra situationer kan detta fall vara svårt då det var en 

djupgående analys av ett enskilt fall vilket är annorlunda jämfört med andra. Däremot 

fanns en önskan att andra kan använda denna studie vid intresse av just detta 

företag, exempelvis för intressenter som önskar veta mer hur det går till vid beslut och 

kommunikation internt. 

 

8.2 Egna reflektioner samt förslag på vidare forskning 
 

 

Vi kom genom studien, då vi hade för avsikt att se hur ett företag tillämpar sig av 

delaktighet, fram till att begreppet är en sak i teorin men kan vara helt annorlunda i 

praktiken. Vi ansåg det därför kunna vara av intresse för framtida studier att undersöka 

den faktiska skillnaden mellan teorin och praktiken inom ämnet. Vi fann även det 

intressant att undersöka hur delaktigheten i sig står i direkt kontakt med ett ökat 

slutvärde för kunden. Genom handledning har vi även diskuterat möjligheten att 

undersöka området genom en kommande D-uppsats. Vid intervjun på Åbro erhöll vi 

även intressant information när det uppkom ett kortare inlägg kring hur delaktighet 

tidigare används inom företaget. Detta genererar  möjligheten    att    undersöka    ett    

företags    utveckling    inom    området. 
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10. Bilagor  
 
 

10.1 Intervju – Semistrukturerad 
 
Hur fungerarinformationsflödet till olika avdelningar och även till hela företaget? Hur 

ofta? 

Anser du att Åbro satsar mest på kvantitet eller kvalitet? Skapas 

incitament för de anställda att vara med och påverka? 

Involveras alla genom hela företaget? 

Görs uppföljning hos de anställda för att se så allt fungerar? Hur ofta? 

Har ni någon form av förslagsmöjlighet för de anställda ex förslagslåda? 

Ges möjlighet till vidareutbildning? 

Anser du att det finns möjlighet för personal att ge feedback? Ges 

anställda möjlighet att jobba med eget ansvar? 

Skapar du incitament för anställda att vilja påverka och vara delaktiga?  Ex förslagslåda 

Uppmuntrar du lagarbete? Var i organisationen? Uppmuntras 

prestationer på individnivå? 

I japan cirkulerar man runt på arbetsplatsen, för att ge ökad förståelse och kreativiteten. 

Ges möjlighet till detta? Rotation bland uppgifter 

Är alla informerade om företagets Mission and Vision? 

Vidtas åtgärder för att alla ska jobba mot samma mål? 

Ges möjlighet åt anställda att ta egna beslut vad gäller det egna arbetsområdet? 

Uppmuntras de anställda kring avancemang inom företaget? 

Arbetar ni någonting med kontinuerlig förbättring? 
 
 
 

10.2 Enkät 
 
 

Delaktighet i företaget – Stryk under det alternativ som passar bäst på dig.  
1 a. Får du information om företagets situation? 

- Ja 
- Nej 

Om ja, på vilket sätt får du informationen? 
_____________________________________________________________________

________ 
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1 b. Ungefär hur ofta sker det idag? 
- Mer sällan än en gång om året 
- Någon gång om året 
- En gång i halvåret 
- Mer än en gång i halvåret 
- Annat__________________________ 

1 c. Hur ofta skulle du vilja ha det? 
- Aldrig 
- Som vi har det idag 
- Var tredje månad 
- Varannan månad 
- Varje månad 
- Annat___________________________ 

 
1d. Är det någon information som du saknar? 

- Ja 
- Nej 

 
Om ja, vad skulle du tycka vara intressant att veta? 
 
________________________________________________________________________
____ 
 

2. Kan du på ett enkelt sätt påverka din arbetssituation inom ditt område? 
- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

2.a Hur? 
- Via min närmaste chef 
- Via en förslagslåda 
- Annat____________________________________________ 

 
3. Ger företaget dig möjlighet att ha åsikter om beslut som kommer att påverka ditt 

arbete? 
- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
4. Ges du möjlighet till utbildning eller vidareutveckling? 
- Ja  
- Nej  
- Vet ej 
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5. Anser du att det finns möjlighet till avancemang inom företaget? 
- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
 

6. Är det viktigare i din befattning att prestera efter kvantitet(antal) eller kvalitet? 
- Kvantitet  
- Kvalitet 
- Vet ej 

 
7. Får ni möjlighet att rotera mellan arbetsuppgifter inom ert arbetsområde, för att få 

variation i arbetet? 
- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
8. Hur betydande känner du att ditt arbete är för företaget? 

Väldigt betydande        5     4     3     2     1    inte betydande alls 
 

9. Anser du att det är mer motiverande när företaget låter personalen vara delaktiga i 
olika processer? 

- Ja 
- Nej 
- Vet ej 

 
Vad vill Åbro Bryggeri stå för som företag? Vad är det största gemensamma målet för 
företaget? 
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10.3 Tabellunderlag 
 

1a 1b 1c 1d 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 
j 4 2 n j   1 j j j kval j 4         j 
j 3 2 n j   1 j j j kval j 3         j 
j 2 2 n j   1 n v n kval j 4         j 
j 2 3 n j   1 n n v kvan j 3         j 
n 2 2 n j   1 j v n kval j 4         j 
j 4 2 n j   1 j j j kval n 3         j 

j 4 5 n j   2 n j v kval j 5 
               
n 

j 3 2 n n - j n n kval j 3         j 
j 3 2 n n - j j n kval j 2         j 
j 4 2 n j   1 j j v kval j 3         j 
j 4 2 n j   2 j v v kval j 4         j 
j 5 2 n j   1 j j v kval n 5         j 
j 4 2 n j   1 j v v kval j 3         j 
j 5 2 n j   1 j j j kval j 4         j 
j 5 2 n j   1 j j j kval j 3         j 
j 2 2 n j   3 j j j kval j 5         j 
j 3 3 n j   1 j j j kval j 5         j 
j 4 2 n j   3 j j j kval j 4         j 
j 3 2 n j   1 j j j kval j 4         j 
j 3 2 n j   1 j j j kval j 3         j 
 
 
Kodning: j=Ja, n=Nej, -Svar uteblev, kval=Kvalitet, kvan=Kvantitet, vid siffersvar se 
enkät i 10.2.  
 
Kön: 4 Kvinnor, 16 Män. Kodning: 0=Kvinna, 1=Man.  
 
Ålder:  

- 20-25 år – 2st        Kodning: 1 
- 26-30 år – 4st            2  
- 31-35 år – 9st            3 
- 36-40 år – 5st             4  
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