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Frågeställningar: På vilket sätt har förändringsarbetet kommunicerats från 

ledningens sida? Hur har förändringarna uppfattats/tagits emot av 
medarbetarna? Vilka är de bakomliggande drivkrafterna? Lever 
småföretagsmentaliteten kvar i företaget? 

 
Syfte: Syftet är att redogöra för förändringsprocessen på fallföretaget 

Sjölanders Mekaniska och utifrån undersökningsresultat presentera 
huruvida ledarskap, kommunikation och delaktighet samspelar. 
Vidare visa på hur förändringarna har upplevts och varför de har 
lett till en positiv utveckling.  

 
Metod:  Uppsatsen har utgått från en fallstudie. Undersökningen har 

grundats i djupintervjuer med delar av ledningen och som stöd har 
en enkät skickats ut till utvalda medarbetare. För ytterligare stöd till 
undersökningen tillfrågades även externa konsulter via e-post.  

 
Slutsats: Den positiva utvecklingen som Sjölanders Mekaniska visat beror i 

stora drag på god insikt om att förändringar behövde ske och att 
förändringsvisionen sedan, efter bästa förmåga förmedlats. Vidare 
att alla, på ett eller annat sätt, gjordes delaktiga i förändringsarbetet 
vilket skapade välbehövligt engagemang. 
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Title: Sjölanders Mekaniska in change – a study of management and 

employees view of reorganization and development. 
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Research In what way have the organizational change been communicated 
questions: from the management? In what way has the changes been 

understood by the employees? Which are the existing driving 
forces? Is the firm still acting as a small firm? 

 
Purpose: The purpose is to describe the process of change in the case study 

on Sjölanders Mekaniska and from the results present how 
leadership, communication and involvement interacts. Further 
pesent how the employees has experienced the changes and how it 
has lead to a positive development.  

 
Method: The thesis is based on a case study. The investigation is built on 

interviews with parts of the management. To support the 
interviews a questionnaire was sent out to a sample of the 
employees. As a further support, external consultants were 
interviewed by e-mail. 

 
Conclusion:  The positive development at Sjölanders Mekaniska is due to good 

insight concerning the need for change. Further, that the 
management has communicated the changes in best way possible 
and made everyone participate in the actions. This has created 
commitment and willingness to adapt.  
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1. Inledning 
Avsnittet inleds med en kort introduktion till de förändringsmekanismer som existerar i 
vårt moderna samhälle. För att ge förståelse för undersökningens problemställning 

presenteras därefter företaget Sjölanders Mekaniska som valts för fallstudien. En 

problemdiskussion följer och leder fram till frågeställningarna, samt syftet med 

undersökningen. Avslutningsvis görs ett antal avgränsningar och undersökningens 

målgrupp beskrivs. 

 

1.1 Introduktion 
Förändring är ett tillstånd som vi befinner oss i under hela livet, i arbete och i privatliv. 
Vissa faser i livet är lugna, andra häftiga och kaotiska. Förändring är också det tillstånd 
varje organisation befinner sig i under hela sin levnad i lugn och i kaos. Förändring är ett 
tillstånd och saknar därför en absolut början, en given mitt och ett definitivt slut. 
Förändringskunskap, förändringsledning och utvecklingsarbete utgör därför 
organisationens överlevnadsledning. (Ahrenfelt 2001, s.9) 
 
Utvecklingstakten i vårt samhälle är intensiv. Utvecklingen ser annorlunda ut idag än 
tidigare, bland annat på grund av att beroendeförhållandena förändras nationellt såväl 
som internationellt. Det handlar om marknaden, konkurrensförhållanden, tillväxtfrågor, 
rättvisebegrepp, miljöhänsyn, överlevnad, teknik, etc. Utvecklingen leder till 
omvärldsförändringar som i sin tur skapar nya kravbilder och nya regelsystem. 
Förändringarna förorsakar obalanser i etablerade organisationer. På grund av ökat antal 
intressenter, ökad medvetenhet och förändrade kravbilder blir organiserandet mera 
komplext. Det krävs en förfinad organisatorisk struktur för att återställa obalanser och 
skapa funktionsdugliga organisationer och företag. Flexibilitet, kreativitet och 
genomarbetad organisatorisk struktur ses som krav för framgångsrikt ledarskap, 
långsiktighet och hållbarhet.1 
 
Framgång i förändringsarbete beror mycket på chefers och medarbetares förmåga att på 
ett enkelt sätt i arbetslaget kunna diskutera och analysera hur olika förhållanden både i 
omvärlden och inom företag hänger samman. Det gäller att fånga in hur förändringar i 
omvärlden kan leda till ingrepp inom organisationen. Kunskaper om företaget och dess 
omvärld gör det lättare att förstå hur dynamiken dem emellan utgör drivkraften i allt 
förändringsarbete. Varje enskild chef och medarbetare har också stort ansvar för att aktivt 
söka kunskap för både företagets, enhetens, arbetslagets och den egna personliga 
utvecklingen. Det gäller att skapa en personlig trygghet inför framtiden genom att bredda 
sin erfarenhet och genom att ständigt ompröva och förnya både sina kunskaper, 
färdigheter och attityder. Då blir förändringar inte hot utan möjligheter. (Borgbrant 1990, 
s. 15) 
 
 

                                                 
1 Roland Duberg, Professor och Management Specialist, telefonsamtal 2008-03-15 
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Det är viktigt att kunna identifiera de stöd och hinder som finns i förändringsarbetet. En 
medvetenhet bör finnas om att förändringar inte kommer till över en natt. Faktorer som 
låg förtroendenivå, brist på lagarbete, arroganta attityder, brist på ledarskap samt en 
allmänmänsklig rädsla inför det okända kan påverka förändringsarbetet. (Kotter 1996, s. 
20) Det finns även stöd att hämta i en förändringssituation och Kotter lyfter i sin bok 
Leading Change fram åtta principer när det gäller att framgångsrikt kommunicera 
visioner och mål: 
 

1. Skapa en känsla av nödvändighet (brådska) 
2. Skapa team av snabba efterföljare (de som är med dig) 
3. Utveckla visioner och mål 
4. Förmedla förändringsvisionen 
5. Skapa beredskap för medarbetarna 
6. Generera kortsiktig vinning 
7. Ta vara på resurser och producera fler förändring 
8. Förankra nya kulturella synsätt (Kotter 1996, s. 21) 

 

1.2 Fallföretaget Sjölanders Mekaniska  
Företaget grundades 1898 och är därmed ett av de äldsta verkstadsföretagen i Västerås. I 
dag är Ulf Sjölander, tredje generationen Sjölander, ägare av företaget. Sjölanders 
Mekaniskas verksamhetsområde är medeltung verkstadsindustri inom Sverige, med 
inriktning mot legotillverkning med skärande bearbetning, svetsning, stansning och 
montage av kunders produkter. Legotillverkning innebär att produkter inte tillverkas i sin 
helhet, utan att olika företag står för olika delar av en produkt. Sjölanders Mekaniska är 
en av Mälardalens största legoverkstäder med en total verkstadsyta på ca 15 000 kvm 
uppdelade på tre verkstäder, en i Sala och två i Västerås. Totalt har företaget 115 
medarbetare och en omsättning på ca 135 miljoner kronor.2 
 
Åren 2001-2006 var turbulenta för Sjölanders Mekaniska då många förändringar skedde. 
Fyra nya företag förvärvades: Bröderna Johanssons Svets & Smide blev nya bolaget 
Sjölanders Produktion, verkstadsavdelningen från Stena Stål samt svetsavdelningen från 
Metso Minerals i Sala blev Sjölanders Svetsteknik, medan maskinverkstaden från SMT-
Tricept gick in i Sjölanders Mekaniska. De förvärv som gjordes gav Sjölanders 
Mekaniska en komplett svetsverkstad och en bred maskinpark med möjlighet att hantera 
omfattande projekt såsom gångbron mellan Lillåudden och Östra hamnen i Västerås. Från 
att ha varit ett litet familjeföretag med 40 anställda växte Sjölanders Mekaniska under 
kort tid till ett medelstort företag med 115 anställda, där merparten av de ursprungliga 40 
medarbetarna finns kvar i företaget. 3 
 

                                                 
2 Ulf Sjölander, Koncernchef Sjölanders Mekaniska, dialog under perioden 2008-03-05 – 2008-04-25 
3 Ulf Sjölander, Koncernchef Sjölanders Mekaniska, dialog under perioden 2008-03-05 – 2008-04-25 
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1.3 Problemdiskussion 
För att kunna överleva måste en organisation inte bara vara konkurrenskraftig inom sitt 
eget område utan den måste dessutom fortlöpande utöka sin marknad. Under en period av 
tillväxt är det viktigt att utvecklingen sker på alla nivåer i företaget. I samband med att 
Sjölanders Mekaniska i snabb takt växte hängde inte de likvida medlen med. Likviditet är 
ett företags möjlighet att betala sina fakturor. De stora ekonomiska problemen började 
under slutet av 2005 och blev uppenbara under första kvartalet av 2006. Anledningarna 
till de ekonomiska svårigheterna var att företaget växte både till yta och till antal vilket 
ledde till en fördubbling av personalkostnader och en avsevärd höjning av övriga fasta 
månadskostnader. Företaget hade växtvärk och både anställda och ledning hade svårt att 
anpassa sig till expansionen, vilket även blev märkbart i kulturskillnader i samband med 
sammanslagningen. Det existerade en ”vi och dom” inställning. Samtidigt levde en 
småföretagsmentalitet kvar i företaget som förstärkte problematiken. Med 
småföretagsmentalitet menas att alla gjorde allt vilket inte alltid blev effektivt. 4 
 
Arbetet med att vända den negativa trenden inleddes med att ta in en extern konsult i 
styrelsen. Konsulten med sin mångåriga kompetens kom in i företaget och ställde krav på 
ledningen att ta tag i problemen och utarbeta en plan. Han gav konkreta råd som ledde till 
att gamla mönster bröts och ett av råden resulterade i en sammanslagning av bolagen i 
mars 2006. Sjölanders Produktion och Sjölanders Svetsteknik blev en del av Sjölanders 
Mekaniska. Konsulten är även fortsättningsvis med som medlem i styrelsen. Vidare, som 
en åtgärd för att lösa de likvida problemen valdes att outsoursa kundreskontran till 
Nordea Finans. Det innebar att företaget hade likvida medel redan dagen efter fakturering 
och kunde betala sina leverantörers fakturor utan dröjsmål. Kostnaden för outsoursingen 
var liten i jämförelse med tryggheten när pengar kom in i företaget varje dag. Sjölanders 
Mekaniska har valt att ha kvar tjänsten tillsvidare. Nästa steg var att rekrytera en ny 
ekonomichef för att generera stabilitet i den nya förändringssituationen. Utan att se 
tillbaka kunde företaget nu med ny kraft koncentrera sig på den aktuella problematiken. 
För att koncernchefen och tidigare VD Ulf Sjölander skulle kunna koncentrera sig på 
strategiska frågor, marknad och kunder och att underhålla sitt stora nätverk, anställdes en 
ny VD, Johan Lindholm. I och med Ulf Sjölanders känslomässiga engagemang i 
familjeföretaget var det viktigt att få in nytt friskt blod i företaget. 5 
 
En större omorganisation genomfördes där inte bara de olika bolagen blev till ett, men 
också likartad kompetens inom företaget sammanfördes för att skapa ett bättre samarbete 
och en närmare kommunikation. Även verkstäderna effektiviserades genom att flytta runt 
på maskiner, svetsmoduler etc. för att arbete som tidigare utförts i flera olika verkstäder 
skulle samlas under samma tak. Som ett led i koncernens kundfokusering centraliserades 
beredning och planering. Därmed samlades alla resurser i Sjölanders Mekaniska från och 
med den 6 mars 2006. De förändringar som gjorts har lett till en positiv vändning för 
företaget. År 2006 redovisades en förlust på omkring 2,6 miljoner kronor. Idag ser 
däremot situationen annorlunda ut och för år 2007 redovisades en vinst på omkring 8 
miljoner kronor.6 Det positiva resultatet väckte en nyfikenhet i huruvida 
                                                 
4 Ulf Sjölander, Koncernchef Sjölanders Mekaniska, dialog under perioden 2008-03-05 – 2008-04-25 
5 Ibid 
6 Ibid 
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förändringsarbetet genomfördes och kommunicerades till medarbetarna. Följande frågor 
uppkom:  
 

1.4 Frågeställningar 
� På vilket sätt har förändringsarbetet kommunicerats från ledningens sida? 
� Hur har förändringarna uppfattats/tagits emot av medarbetarna? 
� Vilka drivkrafter har varit centrala under förändringsarbetet? 
� Lever småföretagsmentaliteten kvar i företaget? 

 

1.5 Syfte 
Syftet är att redogöra för förändringsprocessen på fallföretaget Sjölanders Mekaniska och 
utifrån undersökningsresultat presentera huruvida ledarskap, kommunikation och 
delaktighet samspelar. Vidare visa på hur förändringarna har upplevts och varför de har 
lett till en positiv utveckling.  
  

1.6 Avgränsningar och målgrupp 
Ett antal avgränsningar har gjorts för att underlätta undersökningen. En större 
avgränsning är att en inriktning på endast företaget Sjölanders Mekaniska gjorts för att 
kunna visa på hur förändringsarbetet genomförts inom just fallföretaget. Det handlar inte 
om en generell bedömning utan om en fördjupning som senare mynnar ut i 
rekommendationer till ledningen.  
 
Avseende termen förändring har det fokuserats på förändringsproblematik inom 
organisationen. Däremot går det inte att bortse från att omvärldsförändringar har en viss 
påverkan på allt förändringsarbete. Men omvärldsförändringar generellt har i uppsatsen 
ingen framträdande roll. Vidare har ledningen för Sjölanders Mekaniska valts som 
målgrupp för att det ligger i deras intresse att få en utvärdering av den problematik som 
varit nu när stabilitet har börjat infinna sig.  
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2. Teori 
Kapitlet inleds med ett avsnitt där, för uppsatsen, betydelsefulla förändringsteorier tas 

upp i korta drag. Därefter presenteras uppsatsens huvudteori och begrepp som är 

centrala för insamlingen av empirisk data. 

 

2.1 Förändringsarbete 
Jan Rollof betonar i sin bok Ledarskap för kreativitet vikten av mångfald när det gäller 
idéer, åsikter och attityder. Även om avvikande åsikter kan upplevas som besvärliga är 
mångfald i åsikter och erfarenheter en viktig tillgång när problem ska lösas och idéer 
utvecklas. Men en stor spännvidd i åsikter och attityder ökar kraven på tydliga 
grundvärderingar i verksamheten. (Rollof 2004, s.85)  
 
Förändringar i en organisation behöver nödvändigtvis inte leda till motstånd. Bosse 
Angelöw menar i sin bok Det goda förändringsarbetet att människor faktiskt har ett 
behov av förändring, förnyelse, utveckling och nya utmaningar. Det är genom 
förändringar och utmaningar som vi utvecklas, personligen och yrkesmässigt (Angelöw 
1991, s.19). Däremot menar Angelöw att negativa reaktioner hos de anställda kan vara 
förståliga då de flesta organisationsförändringar är toppstyrda och de anställda har då 
liten möjlighet att påverka förändringsåtgärderna. Därför är det viktigt med 
förändringsarbete som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, 
ömsesidig tillit mm för att få en positiv respons från de anställda. Bo Ahrenfelt tar i sin 
bok Förändring som tillstånd upp att det naturligt finns ett motstånd till alla förändringar. 
Enligt Ahrenfelt är det något som behövs då det skapar en verklig delaktighet genom att 
medarbetarna engagerar sig i processen. Motståndet är även informativt på det sätt att 
nödvändig kunskap om det område där förändringen skall ske automatiskt kommuniceras 
då alla engagerar sig. Vidare frigörs via motståndet eller kritiken mot förändringen 
mänsklig och organisatorisk energi som kan fungera som en förlängd arm då arbetet förs 
framåt. (Ahrenfelt 2007, s. 295)  
 
Hur en företagsledning, en chef för en enhet eller avdelning väljer att genomföra 
förändringar beror självklart på vilka typer av åtgärder som önskas genomföras. Hur 
förändringar genomförs beror också på den tradition eller det grundläggande synsätt som 
företagsledningen företräder. Strategier för förändringar är mycket olika hos olika 
företagsledningar. Somliga agerar mycket spontant och intuitivt på vad som måste 
åtgärdas. Medarbetare kan få uppleva tvära kast i arbetsinnehåll och förväntad 
arbetsmetodik. Förändringar och affärsutveckling sker mycket oplanerat och till synes 
ogenomtänkt. Det skjuts från höften på det som rör sig. Det blir mycket order och 
kontraorder, vilket gör att förflyttningar i en bestämd riktning går långsamt. (Borgbrant 
1990, s.100) 
 
Förändringsstrategier brukar ställas på svåra prov när företagets lönsamhet börjar dala. 
Tappra försök görs då att hitta de förlösande åtgärderna för att vända ekonomiska kurvor 
uppåt, öka personalens engagemang och ansvarstagande etc. Då det ibland kan vara svårt 
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att lösa problem internt kan en lösning vara att kalla in externa konsulter för att med nya 
ögon hitta en lösning. (Borgbrant 1990, s. 101) 
 

2.2 Anna Rhodins modell ”blomman” 
Ett annat sätt att lösa förändringsproblematik är genom dialog, ett koncept som utvecklats 
av Anna Rhodin, aktiv inom Skanska Sverige AB. Anna Rhodin har i sin modell 
”blomman” lyft fram praktiska tillämpningar som har sin grund i 
förändringsproblematiken, en samarbetsform där exempelvis gemensam målsättning, 
team-träning, konfliktlösning och ständiga förbättringar ingår.  
 
Samarbetsformen går under benämningen partnering och handlar om effektiv 
kommunikation mellan de olika aktörerna under en period av förändring. Den bygger på 
fullständig ärlighet och öppen dialog parterna emellan. Grundläggande komponenter i 
partnering är ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser om 
problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar. 
Partnering ska bidra till att förändringar genomförs effektivt, till förbättrad kvalitet, till 
bättre teamwork och bättre totalekonomi. Resultat visar på att de olika processer och 
strukturer som associeras till partnering oftast är intimt sammanflätade och beror av 
varandra. De sju processer och strukturer som identifieras som väsentliga för partnering 
är illustrerade i modellen ”blomman” nedan. De ord som står skrivna utanför varje 
delprocess är ett försök att tydliggöra de olika processer som en organisation hanterar i en 
period av förändring. (Rhodin 2002, s.100) 
 

 

Figur 1 Anna Rhodins modell ”blomman” (Rhodin 2002, s102) 
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Upprättandet av gemensamma mål kan betraktas som det enskilt viktigaste verktyget för 
att utveckla en samverkansrelation enligt partneringprinciper. Gemensamma mål 
överenskommes på ett tidigt stadium av förändringsarbetet. För att enighet ska råda i 
teamet anses det viktigt att målen verkligen delas och förstås av alla. Typen av mål 
varierar i de måldokument som publicerats i litteratur om partnering. Vissa mål har mer 
karaktären av visioner eller är en beskrivning av gemensamma värderingar, medan andra 
mer konkret fokuserar på relationer, arbetssätt och resultat. (Rhodin 2002, s.11) 
 
Bäst förutsättningar för konfliktlösning har den organisation som: 
 

� tydligt anstränger sig för att förstå olika åsikter, behov, mål, 
� har fullständig och meningsfull inblandning från olika intressegrupper, 
� har öppen kommunikation, konsekvent försöker informera, 
� har minimal kontroll med tonvikt på deltagande, 
� är kreativa och söker enighet, 
� stöder extern inblandning av tredje part, 
� har stor acceptans för lösningar och en vilja att implementera dem, 
� bevarar viljan att samverka. (Rhodin 2002, s.12-13) 

 
Gällande teknisk samverkan lägger partnering tonvikten på beslut i tidiga skeden, 
planering och genomförande faser i förändringsarbetet, och på snabb integration mellan 
organisationer med olika kunskapsbaser. Kunskapsöverföringen påverkas starkt av hur 
förtroendet utvecklas mellan organisationerna. Det finns likheter mellan partnering som 
en process för effektivt samarbete och idéerna för lärande organisationer. (Rhodin 2002, 
s.13) 
 
Ett återkommande inslag i litteraturen om partnering är vikten av att arbeta med 
uppföljning-förbättringar. Filosofin om totalkvalitetsledning (total quality management- 
TQM) innebär bland annat ett sökande efter ständiga förbättringar för en organisations 
system och processer. Genom att förstå grunden för lärande genom ständiga förbättringar 
och TQM kan ett koncept som partnering implementeras effektivt menar forskare. 
(Rhodin 2002, s.13-14) 
 
Relationer-förtroende har av många identifierats som en faktor med mycket stor 
betydelse för partnering. Individers egenskaper och deras öppenhet och vilja att acceptera 
och dela ansvaret för misstag som begås betonas. För att förtroende ska utvecklas fordras 
också en flexibel och öppen kommunikation. (Rhodin 2002, s.15)  
 
Processerna teambuilding-organisation samt upphandling-kontrakt har uteslutits från 
undersökningen och är därför inte med i teorikapitlet.  
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3. Metod 
Syftet med följande kapitel är att presentera hur undersökningen var planerad och hur 

den genomfördes. Undersökningens förhållningssätt presenteras och därefter följer en 

metodavgränsning. Slutligen beskrivs hur primär- samt sekundärdata samlats in varpå en 

operationaliseringsmodell presenteras. 

 

3.1 Undersökningens förhållningssätt 
Undersökningen har utgått från en fallstudie av ett företag. Anledningen till valet av 
Sjölanders Mekaniska som fallföretag grundades på goda kontakter med företaget samt 
vetskapen om de nyligen genomförda förändringarna. Liknande undersökning har inte 
tidigare gjorts på företaget. Fallstudier har beskrivits som ”ett samlingsbegrepp för en 
grupp forskningsmetoder som har det gemensamt att de fokuserar på undersökningen 
eller studien av en viss företeelse” (Bell 1993, s.15). En medvetenhet fanns om att syfte 
och problemformulering kunde vara påverkat av tidigare erfarenheter och uppfattningar 
då en nära relation till fallföretaget innehas genom Pernilla Sjölander. Nära relationer kan 
innebära gränser för den fortsatta undersökningen och en omedveten formgivning 
(Olsson & Sörensen 2007, s.97). För att motverka det har ett antal utomstående personer 
kritiskt granskat undersökningen under arbetets gång. Däremot har Pernilla Sjölanders 
relation till företaget underlättat kommunikationen under arbetets gång samt givit tillgång 
till omfattande kunskap om företaget och förändringsprocessen som studerats. 
 
Val av problemformulering ledde fram till en kvalitativ intervjumetod. Den kvalitativa 
intervjumetoden kan beskrivas som en ostrukturerad, flexibel intervju som påminner om 
ett vanligt, vardagligt samtal mellan två personer. Ibland används beteckningen 
djupintervju om den kvalitativa intervjun. Då koncentreras intervjun till några få men 
betydelsefulla punkter och djup snarare än bredd söks i informationen från respondenten. 
(Carlsson 1991, s.25) Vidare valdes en kvantitativ enkätundersökning som stöd till den 
kvalitativa ansatsen. Enkäter förknippas oftast med formulär som skickas ut per post. 
Enkätundersökningen genomfördes under ledning varpå intervjuaren tog med sig 
formuläret och besökte respondenten för att kunna hjälpa till och eventuellt förtydliga i 
vissa avseenden (Patel & Davidson 1994, s.60).  
 

3.1.1 Avgränsningar 
Anna Rhodins modell ”blomman” har begränsats till fyra av de sju ursprungliga 
partneringprocesser som nämns i teoriavsnittet. Avgränsningen har gjorts för att tydligt 
kunna återknyta till problemformuleringen och syftet med uppsatsen för att därmed 
kunna utforma den operationaliseringsmodell som låg till grund för undersökningen. 
Vidare har utgångspunkten varit organisationen Sjölanders Mekaniska och då de t ex inte 
jobbar med teambuilding kunde den processen uteslutas ur undersökningen. Även 
upphandling-kontrakt har uteslutits då den delen handlar om lika förutsättningar mellan 
två aktörer i ett projekt och inget tydligt samband eller liknelse kunde knytas till 
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fallföretaget. Slutligen upplevdes uppföljning-förbättringar kunna ingå i processen 
konfliktlösning. 
 
Ytterligare en metodavgränsning gjordes. En enkätundersökning med 20 anställda 
genomfördes, där merparten av respondenterna varit med sedan innan expansionen. Även 
en avgränsning i ledningsgruppen gjordes. För djupintervjuerna valdes fyra utav tio ut i 
samråd med koncernchef Ulf Sjölander för deras relevans till undersökning.  
 

3.2 Primärdata 
En primärkälla är en källa som kommer till stånd eller som fås tillgång till under 
projektets gång (Bell, 1993 s.65). Ett flertal undersökningsvariabler framkom under den 
teoretiska förundersökningen och låg senare till grund för utformningen av 
intervjuunderlaget. Primärdata samlades in med hjälp av djupgående intervjuer med 
Koncernchef Ulf Sjölander, VD Johan Lindholm, Ekonomichef Ulrika Gustavsson och 
Personalansvarig Eva Nykvist samt den enkät som gick ut bland de anställda på 
Sjölanders Mekaniska. Tanken med undersökningsmetoden var att via intervjuer få en 
bild av vilka primära anledningar ledningen ansåg ligga till grund för 
förändringsproblematiken. Därefter undersöktes genom enkäten om nämnda faktorer 
stämde överens med övriga medarbetares uppfattning. Vidare, för att samla in ytterligare 
information inom ämnet kontaktades två experter på området, Professor och Management 
Specialist Roland Duberg samt Managementkonsult Robert Högbring. 
 

3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som samlats in av andra i ett annat syfte och därmed redan existerar 
(Kotler, 2003 s.131). Vad som är viktigt vid användande av sekundärdata är att 
säkerställa dess relevans i förhållande till studiens syfte och problemställning. Då det 
fanns rikligt med sekundärdata inom ämnesområdet men då all data inte hade betydelse 
för syftet togs det material av relevans fram. De referenser som valts har anknytning till 
det aktuella problemområdet och uppfattas därför som relevanta. De sekundärdata som 
användes som stöd för själva undersökningen togs fram genom litteratursökning via 
högskolebiblioteket där sökord som kvalitativ ansats, fallstudie, rapport och enkät 
användes. Via Google Scholar har litteratur till den teoretiska delen tagits fram med hjälp 
av sökord som förändringsarbete, organisationsförändring, kommunikation och ledarskap 
under förändring.  
 
Modellen ”blomman” har framtagits till projektarbeten inom byggindustrin. Men goda 
möjligheter sågs i att kunna tillämpa den på förändringsarbete generellt. Anna Rhodin har 
skrivit en doktorsavhandling i ämnet, vilken har handletts av Professor Roland Duberg. 
Genom släktband upprätthålls god kontakt med Duberg som presenterat materialet. 
Därefter har samband med förändringsproblematiken på Sjölanders Mekaniska dragits. 
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3.4 Operationaliseringsmodell 
Till varje partneringprocess finns enligt Anna Rhodin förstärkande och försvagande 
faktorer som påverkar dialogen i organisationen. De fyra valda partneringprocesserna och 
påverkande faktorer låg till grund för utredningen på Sjölanders Mekaniska. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
Dialog 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Egen bearbetning av ”blomman” 

 
De gemensamma målen förstärks av hög delaktighet och erfarenhet av målstyrning hos 
inblandade medan de kan försvagas av diffusa mål eller målens avtagande betydelse. Om 
aktörer som förväntas samverka inte deltar försvagas också de gemensamma målen. Mål 
kan ses som en vision, som en beskrivning av gemensamma värderingar, eller det kan 
vara mer konkreta mål som relationer eller resultat. (Rhodin 2002, s. 89) För 
konfliktlösning kan det vara en fördel om det existerar en tidig insikt och öppenhet om 
potentiell konflikt medan problem troligtvis uppstår vid fördröjd lösning på känd konflikt 
eller förnekande av existensen av konflikter. (Rhodin 2002, s. 89) Den tredje processen är 
teknisk samverkan där samordning och god kvalitet är det väsentliga. Processen påverkas 
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positivt av individuell insikt om möjlighet att påverka. Däremot kan processen försvagas 
om alla görs delaktiga i allt. (Rhodin 2002, s. 92) Slutligen kommer processen relationer-
förtroende där hög kompetens, kontinuerlig information och öppenhet är viktigt. 
Processen kan försvagas av ekonomisk jakt med mer tagande än givande eller 
personalbyten av nyckelpersoner. (Rhodin 2002, s. 95)  

3.5  Intervjuer 
Pernilla Sjölanders pågående anställning i företaget och nära släktskap till koncernchefen 
Ulf Sjölander har underlättat kontakten med Sjölanders Mekaniska och gett bra 
förutsättningar för respondenternas vilja att avsätta tid för undersökningen. Deras vilja att 
svara uppriktigt upplevdes vara större när Pernilla Sjölander satt med under intervjuerna. 
Valet av respondenter föll på de nyckelpersoner som haft stor inblick i 
förändringsproblematiken och dess vidareutveckling. Koncernchef Ulf Sjölander valdes 
därför att han som ensam ägare har stått för många av idéerna under företagets utveckling 
och ständigt varit aktiv i att hitta lösningar till problematiken. Vidare valdes 
personalansvarig Eva Nykvist eftersom hennes långvariga anställning gett henne en stor 
inblick i organisationsförändringarna. Som personalansvarig har det varit Eva Nykvists 
uppgift att ha samtal med de anställda vilket gett henne en insikt till deras attityder. VD 
Johan Lindholm och ekonomichef Ulrika Gustafsson anställdes visserligen efter att stora 
förändringar redan gjorts men deras arbete är viktigt för det fortsatta förändringsarbetet.  
 

3.5.1 Genomförande och bearbetning av insamlad information 
En intervjuguide utformades utifrån operationaliseringsmodellen med flera större öppna 
frågor. Respondenterna hade därmed möjlighet att tala fritt om förändringsproblematiken. 
Grundfrågorna i intervjuguiden ställdes till samtliga respondenter men med viss 
anpassning utifrån respondenternas roller i företaget. Intervjuguiden sågs endast som ett 
stöd och inte något att följa ordagrant. Intervjuerna flöt på som samtal och då kunde en 
del naturliga följdfrågor komma, men guiden följdes så till vida att inget väsentligt 
glömdes bort. (Se bilaga 1)  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i ett konferensrum om vardera 
ca 45 minuter. Även om samtalen kunde avbrytas av telefonsamtal eller av medarbetare 
som knackade på balanserades valet mot att kunna uppleva respondenterna i deras 
naturliga miljö. Dessutom sågs det som positivt att lättare kunna få tillgång till mer 
material om företaget. VD Johan Lindholm valde att ha sin mobiltelefon på ljudlöst 
utifall det skulle komma några viktiga samtal. Men det ringde endast vid ett tillfälle under 
senare delen av intervjun och då valde han att inte svara. Koncernchef Ulf Sjölander 
inledde sin intervju med att ge en rundtur på verkstaden för att berätta om verksamheten 
och produkterna. Personalansvarig Eva Nykvist väntade telefonsamtal angående ett 
senare möte och hade därför sin mobiltelefon påslagen under intervjun. Vidare var alla 
respondenterna mycket positivt inställda till intervjuerna och undersökningen av 
förändringarna på Sjölanders Mekaniska. 
 
För att konversationen skulle hållas flytande och för att senare ha möjlighet att reflektera 
över svaren användes en diktafon vid intervjutillfällena. På så vis säkerställdes att allt 
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som sagts vid intervjuerna senare fanns tillgängligt för analys (Merriam 1994, s.96). 
Vidare fördes som komplement till inspelningen anteckningar i samband med 
intervjuerna för att gardera mot eventuella tekniska problem med diktafonen. Följande 
intervjuschema följdes: 
 
Datum: torsdagen den 24 April, 2008. 
Plats: Sjölanders Mekaniska, Navigatörgatan 6, Västerås. 
Klockan 09.00-09.45 VD Johan Lindholm 
Klockan 10.00-10.45 Ekonomichef Ulrika Gustafsson 
Klockan 11.30-12.30 Koncernchef Ulf Sjölander  
Klockan 13.00-13.45 Personalansvarig Eva Nykvist 
 
För att göra en analys möjlig skrevs intervjuerna ner som text utifrån det inspelade 
materialet dagen efter genomförandet. Nerskrift av inspelningar ska helst ske inom en 
dag annars kan viktiga delar, t ex kommentarer kring intervjusituationen, glömmas bort. 
Det är en fördel att påbörja analysen medan intervjun eller observationen är i färskt 
minne. Ju längre tid som förflyter innan analysen påbörjas desto svårare är det att få ett 
levande förhållande till materialet. (Patel & Davidson 1994, s.101) Då respondenterna 
svarade med egna ord vid intervjuerna var en del tolkningar av deras svar nödvändiga. 
Med tolkning menas att ny förståelse skapas genom att svaren inordnas i den tidigare 
kunskap och förståelse tolkaren besitter (Wallén 1996, s. 81). En kopia av det 
sammanställda materialet skickades sedan till respondenterna för godkännande. 
 

3.6 Enkätundersökning 
Valet av respondenter till enkätundersökningen föll på både tjänstemän och 
kollektivanställda. Merparten av respondenterna har varit med sedan innan expansionen. 
Men även ett fåtal anställda som kom in i företaget med uppköpen valdes för att få en 
bredare bild av situationen. Respondenterna valdes ut med hjälp av arbetsledarna, 
eftersom de har närmare kontakt och kunskap om vilka som var mest lämpade att svara 
på enkäten. Vidare fick intervjurespondenterna läsa igenom enkätfrågorna och enkäten 
anpassades efter deras förslag. Enkätfrågorna utformades utifrån 
operationaliseringsmodellen och undersökningens syfte. Innan enkäten trycktes visades 
den även för utomstående personer för att minimera eventuella språkliga misstag eller 
dubbelbottnade frågor etc. 
 

3.6.1 Genomförande och bearbetning av insamlad information 
Enkät under ledning valdes varför Pernilla Sjölander delade ut enkäterna på 
respondenternas arbetsplats och även fanns tillgänglig för eventuella frågor och 
förtydliganden. Hon satt däremot inte bredvid respondenterna medan de svarade, utan 
fanns att tillgå på arbetsplatsen om eventuella frågor skulle uppkomma. Risken för att 
respondenterna inte skulle känna sig tillräckligt anonyma ansågs därmed begränsad. 
Enkäterna delades ut på morgonen den 28 april 2008 och respondenterna fick två dagar 
på sig att svara. Även vid enkätundersökningen underlättade Pernilla Sjölanders 



Sjölanders Mekaniska i förändring  L. Ask, P. Sjölander & K. Westh 
 

  13

anställning i företaget respondenternas vilja att svara på enkäten, men också 
arbetsledarnas engagemang i undersökningen.  
 
Av de 20 enkäter som delades ut inkom 18. Svaren sammanställdes i tabellform, med en 
inledande del bestående av trivselfaktorer följt av påståenden rörande förändringsarbetet 
och avslutades med frågor om det individuella arbetet. Efter varje del sammanfattades 
kort huvuddragen av resultatet och inkomna kommentarer från respondenterna lades till. 

3.7 E-post kontakt 
För att se problemen ur en annan vinkel kallade Sjölanders Mekaniska in den externa 
konsulten Bengt Karlsson. Beslutet visade på goda resultat varför vi valde att följa det 
goda exemplet. Två externa konsulter, Professor och Management Specialist Roland 
Duberg och Managementkonsult Robert Högbring intervjuades via e-post.  
 

3.7.1 Genomförande och bearbetning av insamlad information 
E-post gick iväg 2008-05-13 till de båda konsulterna innehållande en sammanställning av 
bakgrunden till problematiken på Sjölanders Mekaniska för att experterna Roland Duberg 
och Robert Högbring lättare skulle kunna svara på frågorna. (Se bilaga 3) Flera av 
lösningarna som senare gjorts på företaget uteslöts för att experternas svar inte skulle 
påverkas, utan nya infallsvinklar lättare skulle ses. Svaren som inkom via e-post från 
Roland Duberg och Robert Högbring behölls i sin helhet. Däremot omarbetades texterna 
till berättarform för att bli enhetligt med resterande empiri. 
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4. Empiri 
I det empiriska avsnittet presenteras resultatet av intervju och enkätundersökning. 

Därmed skapas en uppfattning om hur förändringsproblematiken på fallföretaget 

fortskridit och uppfattats.  

 

4.1 Intervju med VD Johan Lindholm 2008-04-24  
 
Framtidsplaner 
Det första Johan Lindholm reflekterade över när han kom till Sjölanders Mekaniska var 
”förbaskat seriösa och kompetenta medarbetare – men fy sjutton vad dom är gråhåriga”. 
Delvis skämt men mycket allvar för åldersstrukturen är obehaglig, företagsmässigt 
riskabel till och med. Det är en hög medelålder på företaget och kompetensen är svår att 
ersätta. Processen att expandera kompetensmässigt var inte genomtänkt. Att få in mer 
kompetent personal är enligt Lindholm en förutsättning för överlevnad. Förhoppningsvis 
kommer Sjölanders Mekaniska tillsammans med företaget Industrikompetens och 
arbetsförmedlingen genomgå en process för att utbilda/anställa personal. Nu existerar en 
personalplan där ledningen tänkt igenom kvartal för kvartal hur många anställda de bör 
ha och vilken maskin som kan gå upp i skift osv. Problemet anses inte lika stort när det 
gäller tjänstemännen, det svåra är att få tag i yrkeskunniga operatörer. Sjölanders 
Mekaniska måste engagera sig för att de arbetssökande ska börja hos dem, att de blir 
Sjölanderiter.  
 
Personalutvecklingsplanen ansågs som en av de tre största frågorna. Den andra frågan var 
nästa stora industriella kund. Lindholm tycker att företaget har en ohälsosam 
kundstruktur, för få och för stora kunder där de flesta finns inom stålindustrin. ”Idag sitter 
vi och väntar på att det kommer en order i orderkorgen, när den kommer konstaterar vi 
om vi kan ta den eller inte.” Lindholm vill istället att Sjölanders Mekaniska ska titta på 
vilken kund de vill ha om åtta månader och vad de kan göra för att leverera säkert till en 
ny kund. Slutkunden ses inte som det viktigaste, men att nästa kund är en industriell kund 
som helst inte har slutkund inom stålindustrin där priserna ökat drastiskt. Sjölanders 
Mekaniska har enligt Lindholm alla möjligheter att kompetensmässigt och maskinellt 
kunna ta många spännande kunder. 
 
I det korta perspektivet är uppgången av materialpriserna på stål oroande. Därför säger 
Lindholm att han i framtiden aldrig kommer att skriva på ett kontrakt med fasta priser 
utan en klausul för förändrat materialpris. Det har fungerat hittills på grund av goda 
relationer, men det är alltid den stora kunden som vinner. Lindholm skulle vilja att de 
kunde skicka ut ett papper: ”Våra nya priser ser ut så här – var god att betala” Det är 
också viktigt att Sjölanders Mekaniska håller ihop alla inköp och har koll på vem som 
köper, vilken nivå det köps på och från vilka leverantörer.  
 
Den tredje viktiga frågan var att säkra leveransprecisionen. Det vill säga hela 
flödesprocessen, för Lindholm anser att det levereras för dåligt, även om kvaliteten är 
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bra. Sjölanders Mekaniska har för tillfället inte möjlighet att leverera i tid till sina kunder, 
och nu levereras det på den nivån att företaget kan få böter.  
 
Sjölanders Mekaniska har nu blivit tillräckligt stora för att kunna vara lite tuffare i 
kundrelationerna. Lindholm anser att det var lättare för honom som kom utifrån att ta de 
lite tuffare besluten. Samtidigt får han inte riskera att gå för fort fram eller vara för 
bufflig.  
 
Lindholm anser sig kompetent bred och tycker sig kunna bistå med mycket i företaget. 
Men han säger att som VD är det inte han som ska göra saker utan bara se till att de blir 
gjorda och det är en bra filosofi att komma in i företaget med. Tidigare när det var ett 
mindre företag var Ulf Sjölander tvungen att göra mycket själv. Men nu när företaget är 
tillräckligt stort är det mycket viktigare att se till att andra gör saker. Däremot kan det inte 
delegeras mer än vad medarbetarna tål. Men det har inte varit något direkt motstånd och 
Lindholm var förbluffad över hur bra de tog emot hans krav. 
 
Lindholm säger sig inte vara en drömmare. Han vill att företaget stadigt ska växa tio 
procent och tjäna tio procent varje år. ”Jag vill att vi ska vara kända hos dem som idag 
inte känner oss” säger Lindholm och menar att de måste arbeta närmare marknaden för 
att nå dit. Det kommer att bli den största förändringen. Lindholm vill kunna nå dit utan att 
köpa fler företag, kunna växa tio procent varje år med de resurser som finns. Just nu gör 
ingen det som ses som en av de viktigaste frågorna, att få in nya kunder.  
 
Förändringsarbete 
När företagsuppköpen gjordes var det ekonomiskt sett inte helt genomtänkt och därmed 
togs en stor risk. Men som tur var gick orderingången upp tack vare marknaden. Men det 
går inte alltid att lita på tur och hade inte orderingången gått upp kunde det ha gått riktigt 
illa. Om Sjölanders Mekaniska fortsättningsvis kan hålla bra priser och kommunicera 
bättre med sina kunder, kan de enligt Lindholm tjäna bra med pengar.  
 
Om det med begreppet småföretagsmentalitet menas ”inte full kontroll på ekonomin” 

tycker Lindholm att det stämmer med hur det tidigare var på företaget. Att strukturera 
upp företagsekonomin var redan påbörjat när han kom, men för att få ihop 
företagsekonomin med produktionsekonomin krävdes en del jobb. Bland annat har 
orderkalkylernas uppsättning setts över. 
 
Drivkrafter 
Kortfattat valde Lindholm att börja på Sjölanders Mekaniska därför att han fick frågan. 
Han såg det som smickrande att få förvalta företaget och en spännande utmaning där 
Lindholm kände att han kunde bistå med mycket. Lindholm uppskattar även att han och 
koncernchef Ulf Sjölander kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. De hade träffats 
en del tidigare, bland annat genom Industrikompetens där de båda satt med i styrelsen. 
Hade det inte blivit olönsamt i företaget, tror inte Lindholm att han hade börjat på 
Sjölanders Mekaniska, men han är övertygad om att han gjorde rätt val som tog tjänsten. 
”Det här är det roligaste jobbet jag har haft!” 
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Medarbetarna är enligt Lindholm kopiöst engagerade och han tycker att det finns mycket 
hjärta i företaget.  Lindholm tror att de är positivt inställda till att ledningen driver frågor 
tuffare och följer upp mer. Det blir en speciell relation till företaget när många har varit 
där väldigt länge. Det har inte varit lätt för de nyanställda med andra företagskulturer att 
komma in i gänget. Lindholm tycker att det är viktigt att han i sin roll som VD är mycket 
på alla avdelningar och det kan vara en svår balans. Alla har kanske inte känt sig som lika 
mycket Sjölanderiter som de som varit på företaget länge. Men på det stora hela tycker 
Lindholm att det gått jättebra.  
 
En stor skillnad mellan Lindholms tidigare jobb som produktionschef på ABB och jobbet 
som VD på Sjölanders Mekaniska är de betydligt kortare beslutsvägarna, allt som görs 
påverkar även företaget och resultatet mer direkt. Det tog Lindholm flera år att inse 
vikten av en chef eller VD som styr företaget åt rätt håll. ”Som VD är jag utlämnad 
eftersom företaget är mitt ansvar” menar Lindholm och ser det då som en stor fördel att 
ha koncernchefen sittande i rummet bredvid som han kan fråga och bolla idéer med. Men 
Lindholm tycker det är kul med ansvar och finner även drivkraft i att utveckla människor 
och se dem växa med ansvaret. Han tycker också möjligheten att kunna utveckla 
företaget är en drivkraft.  
 

4.2 Intervju med Ekonomichef Ulrika Gustavsson 2008-04-24 
 
Förändringsarbete 
Uppköpen hade förorsakat en del trassel och det var mycket att ta tag i när Ulrika 
Gustavsson började sin anställning, bland annat nya företagskulturer som behövde 
sammanföras. Att få ihop allt sågs som en stor och tuff utmaning. I och med att 
Sjölanders Mekaniska har flyttat en del verksamheter rent fysiskt, bland annat Regattan 
(f.d. SMT-Tricept som låg på Regattagatan i Västerås) som flyttat in på Navigatören 
(Sjölanders Mekaniskas huvudkontor på Navigatörgatan i Västerås), blev arbetet mer 
effektivt. Gustavsson kunde förstå att de nya medarbetarna på Navigatören kände sig lite 
förvirrade i början eftersom det lätt blir ett utanförskap. Men i och med 
sammanslagningen försvann en del av ”vi och dom” mentaliteten. 
 
Gustavsson tycker att kommunikationen mellan ledningen och övriga medarbetare har 
varit bra. ”Det har varit väldigt positivt även om det alltid finns ett mentalt motstånd mot 
alla förändringar.” Desto äldre företaget är och desto längre någon har jobbat på det, 
desto större blir motståndet. Det gäller att som ny ta det lite lugnt och känna efter hur 
mycket som kan förändras på en gång. Ledningen har fått positiv feedback och därför 
upplevs förändringarna hanterats bra. I januari 2008 började ledningen kommunicera 
resultatet till alla i företaget för att medarbetarna skulle veta att allt inte gjorts förgäves, 
utan att föregående år gått bra och nu kan företaget se framåt. ”Det är mer kontroll nu och 
det kan tydligt ses när resultatet har stuckit iväg.” Gustavsson anser att processen har gått 
fort, men det har varit mycket jobb eftersom det gäller att ta de rätta besluten och att 
sedan skynda på beslutsprocessen. 
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De numera regelbundna mötena har bemötts väldigt positivt. Däremot kanske det inte ges 
samma presentation för alla. Det är väldigt viktigt att kommunicera hur det ser ut, både 
bra och mindre bra saker. Gustavsson pekar också på vikten av att vara tydlig för att 
undvika spekulationer som ”undrar om jag har jobb om tre månader”. De tidigare 
problemen med likviditeten krävde en grupp som fick jobba med lösningar. Och 
ledningen kom med ett tydligt budskap som alla förstod. Sen har Sjölanders Mekaniska 
haft en väldigt bra relation till sin bank som har varit med på hela resan. ”Nu går det bara 
uppåt men det är viktigt att vara stenhård och inte slappna av.”  
 
Framtidsplaner 
Nu står Sjölanders Mekaniska inför stora investeringar som nya maskiner och 
ombyggnationer för att kunna öka kapaciteten. Viktigt att tänka på inför 
maskininvesteringar är leveranstiden på 18-24 månader vilket innebär att företaget 
behöver ta beslut redan idag om att beställa en maskin som det inte finns plats för än. Och 
har de beläggning om två år? De höjda stålpriserna påverkar Sjölanders Mekaniska 
väldigt mycket eftersom materialpriserna gått upp rejält och då gäller det att ha bra avtal. 
På sikt vill Gustavsson minska beroendet av de få stora kunderna och istället försöka 
sprida riskerna mer. ”Normalt sett brukar sägas att 20 % av kunderna skall stå för 80 % 
av omsättningen, men vi har ungefär 3-4 % som står för 80 % av omsättningen.” 
Sjölanders Mekaniska har just nu problem att ta in nya kunder eftersom det är väldigt 
fullt i orderböckerna, men det är viktigt att tänka på inför framtiden. Det viktigaste just 
nu är enligt Gustavsson att anställa rätt personer med rätt kompetens, vilket ses som en 
utmaning då det är stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft.  
 
”Vi har ett jättebra jobb i ledningsgruppen där alla har specifika roller och vet vart vi ska” 
säger Gustavsson och pekar på svårigheten att göra riskbedömningar av marknaden.  Det 
är viktigt att hela tiden titta på kundens kund. Ligger Sjölanders Mekaniska rätt 
prismässigt? Vilka konkurrenter finns? Vad är företagets styrka? Vad är de 
konkurrenskraftiga på? Det kanske inte är priset utan kvalitet och att Sjölanders 
Mekaniska kan leverera rätt saker i rätt tid med rätt kvalitet. Gustavsson har jobbat 
mycket med SWOT-analyser och anser att det är grunden till förändring. SWOT-analys 
innebär att ett företag tittar på sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  
 
Sjölanders Mekaniska har väldigt kundspecifika produkter och det kräver en stor 
kunskap. ”Det går inte att plocka in vem som helst med bra utbildning, utan de måste få 
lära sig av seniorerna här på Sjölanders.” Personalen är en viktig investering som kan 
försvinna väldigt snabbt. Det gäller därför att planera och hela tiden ha en plan B, göra 
känslighetsanalyser och titta på vart break-even ligger (där resultatet är plus-minus noll). 
Den största fasta kostnaden är personalen, där måste ledningen veta hur snabbt de kan 
varsla i sämre tider. Här kommer även personalplanen med Industrikompetens in, att inte 
bara hyra från dem utan i sämre tider även hyra ut personal till dem, istället för att varsla. 
Nu har ledningen en genomarbetad plan B och det hade de inte innan. Sen är det också 
viktigt med rullande prognoser för att inte bli överraskad, att hela tiden vara öppen för de 
förändringar som sker. Därför är både kort- och långsiktig planering viktigt. ”Jag tror att 
framtiden för Sjölanders blir väldigt bra bara vi får anställa mer personal för att vi ska 
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kunna använda de resurser vi har, då blir det jätteviktigt att kunna köra fler skift och det 
finns stor kapacitet att jobba på” avslutar Gustavsson. 
 

4.3 Intervju med Koncernchef Ulf Sjölander 2008-04-24 
 
Förändringsarbete 
Ulf Sjölanders plan för företaget var ganska brokig. Uppköpen bestämdes närmast genom 
tillfälligheter. Etablerade kontakter kunde ringa och fråga: ”Skulle inte du kunna tänka 
dig att ta över här, det passar inte in hos oss längre.” Men Salvatori Grimaldi, som äger 
cykelfabriker, gav Sjölander för många år sedan riktlinjer som han hela tiden har haft 
med sig: ”Försök håll dig inom ett gebit du kan, och du måste upp i minst 100 miljoner i 
omsättning innan du ens funderar på att sälja.” Sjölanders Mekaniska är ett etablerat 
namn på marknaden, som en hyfsad stor legoleverantör till industrin i Mälardalsregionen. 
När konjunkturen vände började de göra en del större investeringar såsom nya maskiner, 
eftersom företagets nisch är stål, gruva och energi vilket kräver stora maskiner.  
 
Problemen började när ledningen insåg att det rann ut mer pengar än de fick in. Trots att 
efterkalkylerna såg bra ut och det tycktes vara bra marginaler, rann det ändå ut pengar. 
Det var då som Bengt Karlsson kom in i styrelsen och började ta tag i problemen. 
Karlsson drev på Sjölander och produktionschefen att finna lösningar på problemen och 
betonade vikten av att hålla sig till lösningarna. Det har varit en tuff process men 
Karlsson drev på Sjölander hela tiden. Hade inte Karlsson kommit in i styrelsen januari 
2006 hade det varit tufft. ”Jag kunde se redan 2005 att det inte gick bra och var orolig för 
saker och ting” säger Sjölander. Karlsson envisades med att ledningen skulle ha planer 
för utveckling och avveckling, vilket sedan följdes väldigt bra. De ansvariga för olika 
områden i företaget tar nu fram tydliga underlag där Karlsson enkelt hittar nyckeltal som 
behövs för att göra en bra analys. Ett nyckeltal t ex är att hyran inte får uppgå till mer än 
6 % av omsättningen. Den siffran var tidigare 12 % på Sjölanders Mekaniska. 
 
Vidare har företaget sparat mycket pengar genom omflyttningar. Nu ska de flytta en av 
verkstäderna två gator eftersom den nuvarande lokalen delas med Stena Stål och de 
expanderar fortare än Sjölanders Mekaniska gör. Dessutom måste Sjölanders Mekaniska 
vara med och betala för saker de inte behöver, t ex Securitas. En ny passande lokal har 
hittats.  
 
Sjölander insåg att han var lite för naiv när han tog över de nya bolagen. Bland annat 
tänkte han inte på kulturskillnaderna och att det kunde vara mycket besvärligt. Vid 
uppköpet av SMT-Tricept missades oräkneliga veckor med innestående semester som 
SMT-Tricept skulle ha stått för. Och i Sala (Metso Minerals) visade det sig att: ”de gett 
tusan i underhåll på maskiner och lokaler under en längre tid, något som jag åkte på att 
betala” berättar Sjölander. Nu har Sjölander mer erfarenhet att kunna handskas med 
liknande situationer. Även om det hela tiden kommer nya situationer är det svårt att bli 
fullärd. Förmodligen blir det fler företagsförvärv i framtiden, lite mer hightech för att inte 
jobben ska försvinna till lågkostnadsländer. Sjölanders Mekaniska överlever tack vare att 
de inte har högar med likadana produkter.  
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Valet av en ny VD 
När Sjölanders Mekaniska var en mindre organisation gjorde alla allt. Det fungerade på 
ett litet företag, men nu måste kommunikationen vara mer strukturerad. Att bygga upp en 
större organisation var något Sjölander inte hade erfarenhet av tidigare men han tycker att 
saker och ting föll på plats när Johan Lindholm kom. Tanken med att få in Lindholm som 
VD var att Sjölander inte tyckte att han räckte till längre. I och med att företaget hade 
blivit större behövdes någon från ett större bolag med mer regler, då Sjölanders 
Mekaniska tidigare hade alldeles för lite regler. Där ses nu en enorm skillnad då 
Lindholm har en helt annan fokus. ”Jag är alldeles för kär i alla mina medarbetare, för 
snäll helt enkelt” säger Sjölander. 
 
En annan tanke med ny VD var att det inom familjen Sjölander talades om att det blivit 
för tufft att styra företaget, men Ulf Sjölander hade ingen lust att lägga av. Men om en ny 
VD då tillsattes, kunde Sjölander i lugn och ro tänka på en eventuell försäljning av 
företaget. Det var viktigt att få in någon på toppnivå, som brinner för jobbet, lagom 
gammal och tycker det skulle vara väldigt roligt. Sjölander menar att Lindholm och han 
pratar om samma saker men Lindholm går ett steg längre än vad Sjölander gör. 
”Gubbarna skulle inte uppskatta om jag kom och ställde krav på dem efter alla år, men 
när Lindholm ställer krav blir det skillnad.” Det var viktigt att få in någon med känsla 
men som ändå orkar driva på och inte ger sig. Även om Sjölander har drivit på, har han 
blivit distraherad av andra saker.  
 
Drivkrafter 
Ett riktigt bra ramverk med kommunikation och återrapportering behövde läggas fokus 
på. En positiv skillnad har märkts ansvarsmässigt och alla är engagerade. ”Även om det 
var engagemang tidigare har det gått upp ett steg nu. Människor växer när de känner att 
de får feedback.”  
 
Det gick fort att ordna upp många av problemen eftersom ledningen var fokuserad. De 
goda interna relationerna gjorde också att ledningen fick alla engagerade. Alla trodde på 
företaget och i en tuff situation fås ny drivkraft av att det ändå finns ett ljus där framme. 
Sjölander försökte vara noga med att förmedla förändringarna, men inser att det tyvärr 
missades en del. När Sjölanders Mekaniska nu ska flytta på en avdelning tror han att de 
lyckats göra allt enligt boken då de började med att informera fackordföranden. Sedan 
samlade Lindholm alla berörda och berättade om flytten för att de skulle få informationen 
först.  
 
Framtidsplaner 
”Fortsättningsvis kommer min uppgift vara strategiska beslut och att titta på vad vi ska 
göra framåt” berättar Sjölander. Det är sådant som tidigare inte hunnits med i någon 
större omfattning.  Han har aldrig känt någon stor börda, även om det varit tungt ibland 
har Sjölander alltid tyckt att det varit kul. Men nu känner Sjölander att han nått dit han 
ville och jobbet är roligare. ”Det är ett ganska djärvt grepp att släppa ifrån sig VD rollen, 
men där har Lindholm och jag en tydlig rollfördelning, han tänker precis som jag fast han 
gör det. Det kan inte vara bättre”.  
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Planen är enligt Sjölander att få in fler akademiker, framför allt inom produktionsteknik. 
Men tjänstemän är lättare att få tag i än operatörer ute i verkstan som verkligen behövs. 
”Vi behöver lobba ut mot skolorna och är med i några projekt, men det tar lång tid.” Det 
vore roligt att kunna utbilda egen personal säger Sjölander. Sjölanders Mekaniska vill 
även utnyttja sin kapacitet på ett bättre sätt. Delvis nya kunder, men inte för många. 
 

4.4 Intervju med Personalansvarig Eva Nykvist 2008-04-24 
 
Förändringsarbete 
Eva Nykvist har arbetat på ekonomiavdelningen sedan 1991 och har därmed varit med 
om hela utvecklingen. Det var inte förrän mitt i förändringen som hon blev 
personalansvarig, i samband med beslutet att lägga ner Regattan. Nedläggningen innebar 
att Sjölanders Mekaniska tvingades säga upp ett 15-tal personer. De flesta återanställdes 
och omplacerades till verkstaden på Navigatörgatan, en gick i förtidspension och två togs 
omhand av trygghetsrådet. Enligt Nykvist var det mycket lärorikt att vara med under den 
här processen då det kändes som det gick väldigt bra för allihop. 
 
Nykvist hade inte den befattningen att hon blev tillfrågad inför förändringarna, utan fick 
reda på det först när allt var bestämt, men visste mer eller mindre vad som skulle ske. 
”Ulf Sjölander kanske inte kom med informationen långt i förväg för att han inte själv 
visste hur allt skulle ske” säger Nykvist som ändå upplevde förändringarna positivt. Även 
om det varit lite dalar har hon aldrig varit orolig och tycker det varit intressant hela tiden. 
”Vi har varit många som har hjälpts åt att få kontroll över situationen och det anställdes 
kunnig personal.” 
 
Nykvist kan inte säga riktigt hur medarbetarna tog förändringarna, men har förstått 
genom samtal med arbetsledarna att många tagit det positivt. För första gången i 
organisationen utfördes under våren 2007 personalutvecklingssamtal (PU) med samtliga 
medarbetare. Det har blivit en öppnare dialog nu. När det var tungt och jobbigt 
prioriterades inte den biten, även om personalen borde ha informerats i ett tidigare skede.  
 
Nykvist tycker att det är synd att inte alla bolag sammanfördes direkt, utan först delades i 
tre bolag och anser att Sjölander borde ha fått det rådet tidigare. Sjölanders Mekaniska 
har bara en ekonomiavdelning som skötte alla bolagen och det blev därmed många 
interna fakturor och bokföringar. Allt blev behandlat som om det var ett externt företag 
fast det var inom koncernen. Det var väldigt ineffektivt. Det tog dock lite tid att komma 
fram till vad det var som var fel och hur mycket energi som lades inom koncernen. 
Tillslut slogs det ihop till ett bolag och allt har löst sig bra. Att ekonomin inte blomstrade 
var däremot inte ett budskap som gick ut till alla anställda. Det hade skapat onödig oro 
om utbetalade löner och fortsatta anställningar. ”Det är viktigt att ge ut rätt information 
till rätt personer” menar Nykvist. Vid flytten från Regattan till Navigatören klagades det 
på att det inte fanns tillräckligt med klädskåp, när det egentligen fanns tillräckligt till alla. 
Men nu tror Nykvist att alla är nöjda och glada. Alla har klädskåp, alla får plats i 
matsalen. Allt sådant är viktigt. Det kan vara hälsosamt med förändringar, men såklart 
finns det en del som inte alls tycker om det.  
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Drivkrafter 
Nykvist tycker det skulle vara väldigt roligt att jobba med motivation, men tror det kan 
vara lättare med extern hjälp. Visserligen tas en del upp om hur personalen ser på 
framtiden och vad de skulle vilja ändra/förbättra vid PU-samtal och efter PU-samtalet 
2007 framkom att alla var motiverade. Kanske är de ännu mer motiverade nu eftersom de 
tycker att det är ett bra företag att jobba på, även de nyanställda. Det är bra arbetsledare, 
bra ledning, och det är ingen som går med piskan därute. Även om det kanske skulle 
behövas ibland säger Nykvist med glimten i ögat. Det som däremot efterlystes från 
medarbetarna var en klapp på axeln ibland. Det är viktigt med uppskattning. Sjölanders 
Mekaniska har inget bonusprogram eller liknande. Men under en period för några veckor 
sedan gick sex stycken skiftarbetare upp och gjorde några extra timmar, de fick då en 
bonus utöver den avtalsenliga lönen. Lillåuddens bro var också bonusbaserat, för då 
jobbade personalen hårt. Men det får heller inte bli att det tas för givet med bonus.  
 
För Nykvist känns Sjölanders Mekaniska som hennes företag också på något vis. Det har 
känts nära, bra och alla har ställt upp för varandra. ”Trots att vi är över hundra anställda 
så tror jag att alla känner att det är ett familjeföretag med framtidstro” säger Nykvist.  
 
Framtidsplaner 
”Framtiden kan nu bara bli bättre och jag tror på Sjölanders” säger Nykvist. En ny 
ekonomiassistent har precis tillsatts och kommer in 2 juni för att stärka upp det dagliga 
arbetet på ekonomiavdelningen. Vanligtvis sker rekryteringen gemensamt med de olika 
arbetsledarna, men Ulrika Gustavsson höll i anställningen av ekonomiassisten då hon 
visste vilka kvalifikationer som behövdes. Nykvist var mest med för att lära sig eftersom 
hon är ny som personalansvarig. ”Jag jobbade lite med personalfrågor förut då löner och 
statistik låg på min tidigare befattning, men nu har jag hand om samtliga personalfrågor”.  
 
På Sjölanders Mekaniska jobbar alla väldigt nära tillsammans, men verkstaden i Sala kan 
kännas avlägsen ibland. Där har VD Johan Lindholm lagt mycket energi sedan han blev 
anställd, för att lära känna dem. Det är lite trögt att få in dem i Sjölandersandan. Det är 
fortfarande lite ”vi och dom”. Men det är något ledningen jobbar på och Nykvist tog upp 
problematiken med samtliga vid PU-samtalen. Nykvist tar inte samtalen ensam utan 
arbetsledarna är med och hon kommer nog att delegera ännu mer till dem för att samtalen 
ska bli på rätt nivå.  
 

4.5 Resultat av enkätundersökning 
Merparten av de respondenter som svarade på enkäten har arbetat på Sjölanders 
Mekaniska i minst tio år. 20 enkäter delades ut och respondenterna valdes ut av 
respektive arbetsledare. Totalt besvarades 18 enkäter, därmed blev det ett bortfall på 10 
%. Av de 18 respondenterna som besvarade enkäten var 8 tjänstemän och 10 
kollektivanställda. Enkäten var övervägande uppbyggd på påståenden där respondenterna 
kunde välja att instämma eller ta avstånd. Enkäten tillät eventuella kommentarer till 
samtliga frågor men endast ett fåtal inkom.  
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Trivsel:  
 

 Mycket 
bra 

Bra Ganska bra Mindre bra Inte alls Bortfall 

Trivs Du med Dina 
arbetsuppgifter 
 

 
35% 

 
45% 

 
10% 

 
0% 

 
0% 

 
10% 

Trivs Du med Dina 
arbetskollegor? 
 

 
60% 

 
30% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
10% 

Tabell 1: Trivselfrågor 

 
Undersökningen visar på att 80 % är nöjda med sina arbetsuppgifter medan ingen 
vantrivs. Vidare visar resultatet att 90 % av respondenterna trivs med sina arbetskollegor. 
 

Hur ställer du dig till följande påståenden rörande förändringsarbetet? 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Tar 
delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Vet ej Bortfall 

Jag blev välinformerad när 
verksamheten utökades med 
uppköpet av t ex Stena Stål. 
 

 
25% 

 
25% 

 
15% 

 
0% 

 
25% 

 
10% 

Jag har upplevt expansionen som 
något positivt. 
 

 
30% 

 
30% 

 
10% 

 
5% 

 

 
15% 

 
10% 

Jag upplever att 
omorganisationerna som gjorts 
med t ex flytten från Regattan till 
Navigatören lett till något positivt. 
 

 
 

25% 

 
 

30% 

 
 

15% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

Jag blev väl informerad om den 
förändring som skulle ske 
(omorganisationen). 
 

 
45% 

 
25% 

 
10% 

 
5% 

 
5% 

 
10% 

Jag hann förbereda mig i tanken 
innan förändringsarbetet 
genomfördes. 
 

 
15% 

 
55% 

 
5% 

 
5% 

 
10% 

 
10% 

Jag upplevde att jag fick chansen 
att uttrycka min åsikt om 
förändringarna innan de 
genomfördes. 
 

 
 

10% 

 
 

25% 

 
 

15% 

 
 

25% 

 
 

15% 

 
 

10% 

Jag känner att Jag blir 
kontinuerligt informerad om 
nyheter i företaget. 

 
25% 

 
55% 

 
10% 

 
0% 

 
0% 

 

 
10% 
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Idéer och kreativitet uppmuntras 
på Sjölanders Mekaniska. 
 

 
25% 

 
35% 

 
15% 

 
15% 

 
0% 

 
10% 

 
 

Idéer och kreativitet tas tillvara på 
Sjölanders Mekaniska. 
 

 
20% 

 
35% 

 
20% 

 
15% 

 
0% 

 
10% 

Jag vet vad ledningen tycker är 
viktigast för Sjölanders Mekaniska. 
 

 
10% 

 
45% 

 
0% 

 
15% 

 

 
20% 

 
10% 

Det var bättre förr. 
 

10% 15% 25% 30% 10% 10% 

Tabell 2: Uppfattning om förändringsarbetet 

 
50 % av respondenterna upplevde att de blev informerade om expansionen och 60 % 
uppfattade den positivt. 55 % av respondenterna har upplevt omorganisationen som 
positiv och en respondent gav följande kommentar: ”Många nya bra kompisar och lättare 
att prata om jobbet.” Däremot hade en respondent en mer negativ inställning och yttrade 
sig på följande sätt: ”Flytten sköttes dåligt och det var mer ordning och reda på 
Regattan.” Vidare upplevde 70 % att de blev väl informerade om vad som skulle ske 
under förändringsperioden. Lika stor procentandel ansåg att de fick tid nog att i tanken 
förbereda sig inför förändringen. 80 % av respondenterna finner att de blir kontinuerligt 
informerad om nyheter i företaget. Omkring 55 % tycker att idéer och kreativitet både 
uppmuntras och tas tillvara på Sjölanders Mekaniska. Som en betoning av den positiva 
bilden som resultatet ger tog omkring 60 % av respondenterna mer eller mindre avstånd 
till påståendet ”Det var bättre förr”. Däremot kommenterade en respondent det sista 
påståendet på följande sätt: "På ett sätt var det bättre förr, företaget tjänade mer per 
anställd.” 
 
Individuellt arbete: 
 

 Positivt Delvis 
positivt 

Varken 
eller 

Delvis 
negativt 

Negativt Bortfall 

Har utökningen av 
verksamheten påverkat 
Ditt arbete? 
 

 
30% 

 
20% 

 
35% 

 
5% 

 
0% 

 
10% 

Har omorganisationen 
påverkat Ditt arbete på 
företaget? 
 

 
 

20% 

 
 

25% 

 
 

40% 

 
 

5% 

 
 

0% 

 
 

10% 

Tabell 3: Individuellt arbete 

 
När det gäller det individuella arbetet anser merparten av respondenterna att både 
utökningen av verksamheten och själva omorganisationen har lett till något mer eller 
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mindre positivt. En respondent kommenterade omorganisationen på följande sätt: ”Jag 
har fått en annan inriktning på arbetsuppgifterna.”  
 

4.6 E-post kontakt med Roland Duberg 2008-05-13 
Roland Duberg gör en omedelbar reflektion på nulägesproblemet (vid tidpunkten 2005-
2006) och menar spontant att problemet är ett ekonomiskt problem förorsakat av ett 
ledningsproblem med brister bland annat i ekonomisk analys. 
 
Duberg reflekterar också över konsultinsatsen och funderar på problematiken att 
konsulten ibland är ett hinder om konsulten löser problem eftersom konsulten tar med sig 
kunskapen när han går. Kunskapen, insikten, färdigheten (även den som förvärvats 
genom konsultens råd, men främst på grund av egna reflektioner) måste finnas i företaget 
(den operativa ledningen t ex VD, produktionschef, controller) med förståelse och 
acceptans i styrelsen när konsulten gått. Som Duberg uppfattar situationen har Sjölanders 
Mekaniska tidigare arbetat i medvind och agerat på magkänsla. Allt har gått bra så varför 
inte expandera, marknaden finns och tål mer produkter och större utbud. De har haft tur 
eftersom marknaden för verkstadsindustrin (inom området för Sjölanders Mekaniskas 
verksamhet) varit positiv. Hade marknaden svängt hade problemen uppstått tidigare. 
 
Nu ageras på uppringningar, lite smicker och lite storhet, lite magkänsla och de dubblar 
sina personalkostnader och materialutgifter för att producera än mer (vilket marknaden 
lyckligtvis tål) men gör inte de ekonomiska analyser som skulle ha sagt att nya pengar 
måste in (genom exempelvis checkkredit, garantier etc.) vilket gör att det är oroande att 
betala ut löner och få in fakturor på svetstråd etc., som nu förbrukas i allt större 
utsträckning på grund av tillväxten. Styrd av konjunkturen men inte kopplade till 
ekonomiska analyser investerar Sjölanders Mekaniska i stora (behövda, nödvändiga) 
maskiner och spär på sitt redan skadeskjutna cashflow. 
 
Den naturliga kommentaren är att de borde ha insett att dubblering av personal betyder 
dubblering av löner, ökad produktion betyder merkostnad i material och att ökad 
försäljning ökar intäkterna men att det är ett eftersläp då det gäller att få in pengar för 
producerade varor och tjänster. Sjölanders Mekaniska borde också ha reflekterat över vad 
förändringarna i utbudet av varor och tjänster i det nya stora företaget kräver för 
nyinvesteringar i maskiner och hur investeringarna skall finansieras för att inte äventyra 
cash flow. 
 
En annan intressant fundering är kompetensfrågan. Vid expansion/omstrukturering 
behöver ett företag ofta göra någon slags ”capacity assessment”. Vad har vi för kapacitet 
(ledning, finansiell kunskap, yrkeskunskap) idag och vad behöver vi i morgon och vad 
kostar det och hur får vi fram det. Att vara affärsmässig är att ta in de här aspekterna i sitt 
ledningsarbete  
 
Duberg har även synpunkter på konsultinsatsen. Ur styrelsesynpunkt är det nödvändigt att 
få underlag kopplade till den operativa verksamheten när det beslutas om expansion, 
uppköp, nyinvesteringar i personal och maskiner etc. De här underlagen som måste 
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kopplas till befintlig verklighet skapas bäst av de personer som är engagerade i den 
operativa verksamheten (eventuellt med stöd) – VD, produktionschef, finanschef 
(ekonom, controller). Om befintlig ledningsgrupp är kapabel att göra de analyser som 
krävs och förse styrelsen med underlag för beslut är ju allt väl men eftersom det inte gått 
tillräckligt bra frågar de sig vad som ska göras. Exempel: nyrekrytering på känsliga 
poster, kompletteringar på viktiga poster, stöd för utveckling på befintliga poster. Det är 
här som Bengt Karlsson kommer in. Karlssons uppgift är då att få ledningsgruppen att 
göra det ledningsgruppen måste göra. Det är ledningsgruppens kapacitet som skall öka 
för att ledningsgruppen själv ska kunna lösa problemen.  
 
FRÅGORNA (1-4): 
1. Tuff i ledningsfrågorna (ledningsgruppen måste vara kapabel på alla fronter). Arbeta 
genom befintliga resurser för att organisationen ska få hjälp att själv lösa sina problem. 
2. Att ge ledningsgruppen det stöd den behöver. Om det räckt hade Duberg inte behövt 
föreslå styrelsen att byta ut en del personer (men skulle naturligtvis ha föreslagit det om 
det kunnat rädda situationen) Kommentar: Företaget behöver öka kompetensen vad gäller 
ekonomisk analys, operativ ledning och även se över yrkeskunskap som krävs efter 
nyinvesteringar och omstrukturering (en capacity assessment relaterad till det nya läget 
och marknaden). 
3. Mot bakgrunden av fusionerna med personal från olika traditioner blir 
informationsbehovet stort. Än större är behovet av att lära känna varandra, skapa 
fungerade arbetsgrupper och att skapa den nya koncernandan, vilket kräver engagemang 
från personalgrupperna i identifikation och bearbetning. När det gäller 
informationsspridning handlar det om personalmöten, gruppsamtal, veckoblad, intranät, 
mellanchefernas insatser, ledningsgruppens transparens etc. 
4. Svaret ligger i fråga 3 ovan.  
 

4.7 E-post kontakt med Robert Högbring 2008-05-14 
Utifrån problembeskrivningen uppkommer frågan, som har betydelse för det kortsiktiga 
arbetet, om företaget är i sådan ekonomisk kris att det finns anledning att tro att 
Sjölanders Mekaniska kommer att gå över styr? Om det är fallet är det en så kallad 
turnaround plan som behöver genomföras med en tidsplan på 6 – 12 månader. En sådan 
plan tar sin främsta utgångspunkt i att snabbt gå igenom alla verksamhetsområden för att 
söka finna kostnader, stora som små och som inte är av mycket väsentlig karaktär för 
företagets kärnverksamhet och fortlevnad på kort sikt. Tyvärr skapar ett sådant 
tillvägagångssätt ofta allt för snabba lösningar som får betydande konsekvenser på 
företaget på sikt, men om det är akut risk för konkurs är det oftast det enda alternativet. 
Utmaningen blir sedan att, när kassaflödet är positivt, finna nya anpassade långsiktiga 
lösningar.  
 
Tyvärr är det många i konsultbranschen som har en tendens att gå allt för snabbt på 
lösning (om det inte är ett turnaround case). Hade Högbring varit Bengt Karlsson och det 
inte är ovan beskrivna akuta kris hade han genomfört följande process för att identifiera 
de mest centrala områdena för framgång och som Högbring vet fungerar för att skapa ett 



Sjölanders Mekaniska i förändring  L. Ask, P. Sjölander & K. Westh 
 

  26

företag som har en långsiktig lönsamhetsutveckling. Det här är en systematisk och 
strukturerad process för att hamna rätt: 
 

• Med stor ödmjukhet ta minst ett steg tillbaka 
• Involvera såväl interna som externa aktörer 
• Semistrukturerade explorativa samtal 
• Kvalitativ och kvantitativ data analyseras utifrån x antal perspektiv 
• Analytisk process 

o som måste få och ska ta tid (skynda långsamt) 
o undvika med alla medel att gå för fort på lösning 
o antal iterationer (insamling – analys – återkoppling – insamling osv.) 

 
Utgångspunkten i ovan process är alltid företagets, mission, vision, affärsidé, mål, 
strategi och aktiviteter. Vad det gäller olika organisationskulturer, som definieras som 
organisationens inre sätt att leva, tänka och handla, är det frågor som även de inte 
behandlas eller genomförs över en natt. Hur en sådan process ser ut för Sjölanders 
Mekaniska kommer att visa sig i ovan beskrivna process. Nedan finner ni exempel på 
punkter från ett företag som Högbring nyligen arbetat med och som var centrala för att 
driva igenom förändringen i det företaget: 
 

• Ökat lönsamhetsfokus såväl vad avser produkter som kunder 
• Mer fokus på operationell excellens (rätt från början)   
• Mötesordning och mötesdisciplin 
• Mer av vinnarattityd  
• Prata till och inte om medarbetare och ledare 
• Ökat fokus på värdeskapande aktiviteter – Sluta-Göra-Listor 

 
Kulturfrågor är bland det svåraste att arbete med då människor styrs av erfarenheter, 
vanor, tankar, normer och värderingar. Saker som finns med sedan barndomen.  
Högbrings erfarenhet är att förändringsarbete (som inte kräver akuta insatser) bedrivs 
bäst genom att involvera de personer som berörs av förändringen. Att bara kommunicera 
ut att ”vi från ledningen har gjort en förändring” skapar dåliga förutsättningar för att 
bygga ett lönsamt företag på sikt.  
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5. Analys 
All data har analyserats utifrån syftet och det teoretiska materialet. Utifrån teorier och 

den operationaliseringsmodell som presenterats jämfördes resultat som inkom av intervju 

och enkätmaterial. Jämförelsen syftar i att få en tydligare bild över verkligheten och att 

besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

5.1 Gemensamma mål 
Upprättandet av gemensamma mål kan betraktas som det enskilt viktigaste verktyget för 
att utveckla en samverkansrelation enligt partneringprincipen. På Sjölanders Mekaniska 
är utvecklingen av en personalplan ett av de största målen då åldersstrukturen är 
oroväckande. Inom kort kommer en betydande del av personalstyrkan gå i pension och 
därmed försvinner viktig kompetens som är svår att ersätta. Personalplanen blir därmed 
mer än en målsättning, det blir en förutsättning för överlevnad där kontakten med skolor 
(för att i ett tidigt skede väcka studenters intresse) och utbildning av egen personal ses 
som viktiga komponenter. Ett företags mål behöver förstås inte bara reflektera positiva 
resultat, utan kan också vara gemensamma värderingar. Om Sjölanders Mekaniska har 
möjlighet att vara med och utbilda verkstadspersonal såsom i samarbetet med 
Industrikompetens, kan de i ett tidigt skede påverka medarbetarnas värderingar och 
känslan av att vara en ”Sjölanderit”. Det är svårt att få tag på kompetent personal och 
därför är det viktigt att få dem som väl kommer in att stanna, bevara kompetens helt 
enkelt.  
  
Nästa stora industriella kund ses som ett viktigt mål då företaget idag har en näst intill 
ohälsosam kundstruktur. Sjölanders Mekaniska har få men stora kunder huvudsakligen 
inom stålindustrin där priserna har ökat markant, något som gör dem väldigt sårbara. 
Eftersom konjunkturen har blomstrat och marknaden för verkstadsindustri varit positiv 
har Sjölanders Mekaniska hittills haft tur, men som Management Specialist Roland 
Duberg ser det hade stora problem kunnat uppstå om marknaden svängt. Målsättningen 
att få in nya kunder är viktigt att tänka på inför framtiden, företaget måste kunna sprida 
sina risker för att inte behöva förlita sig på tur och magkänsla. Som ett led i att skapa mer 
utrymme i orderböckerna arbetar Sjölanders Mekaniska för att säkra leveransprecisionen. 
Managementkonsult Robert Högbring pekar på vikten av en lönsamhetsfokus vad avser 
produkter såväl som kunder. För att företagets strategi ska fungera är det viktigt att den 
förstås av alla i företaget och innebörden för deras eget arbete. Ledningen behöver också 
enligt Högbring prata till sina medarbetare, inte om dem, och hos alla skapa en stark 
vinnarattityd. 
 
Det är tydligt att ledningen jobbar mot samma mål även om de har olika roller i företaget. 
De gemensamma målen är viktiga för både delaktigheten och engagemanget, både när det 
gäller kort- och långsiktigt arbete. Om människor inte känner sig delaktiga utlöses inte 
den organisatoriska energi som sedan ska fungera som en förlängd arm då 
förändringsarbetet förs framåt. Trygghet i sitt jobb, en tro på det egna arbetet och tillit till 
ledningen är kritiska faktorer och självklart en fördel i skapandet av en effektiv 
organisation. Enkätundersökningen som utförts visar att merparten av respondenterna 
trivs bra med sina arbetsuppgifter och kollegor. Engagemang har alltid funnits i företaget 
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men uppfattningen är att det ökat under det senaste året, något som kan tänkas bero på att 
frågor drivits hårdare och att det numera läggs mer kraft på återrapporteringsprocessen. 
Personal som känner stolthet och tillhörighet till sin arbetsplats, inte bara det egna 
arbetet, är en mycket viktig resurs eftersom viljan att anstränga sig blir högre.  
 

5.2 Konfliktlösning 
För att Sjölanders Mekaniska ska kunna jobba mer effektivt mot sina mål, är det också 
viktigt med uppföljningar och förbättringar av både strategiska mål och det praktiska 
arbetet i företaget.  Rullande prognoser och känslighetsanalyser är viktiga för att inte 
framtida förändringar skall komma som överraskningsmoment. Planer för utveckling och 
avveckling med tydliga rapporteringssystem för en bra kommunikation är väsentliga i en 
organisation. Det är också viktigt att analysera data utifrån många olika perspektiv. 
Roland Duberg använder uttrycket ”capacity assessment”, för att understryka behovet av 
att noggrant undersöka dagens kapacitet, morgondagens behov och kostnaden att få fram 
det. Om Sjölanders Mekaniska hade varit mer förberedda, t ex förstått att den 
ledningsgrupp som fanns igår inte skulle vara tillräcklig i morgon, hade det kunnat 
bespara många problem. Samma princip gäller för den finansiella kunskapen likväl som 
yrkeskunskapen i företaget. Även om ett företag med framgång har gjort en ”turnaround” 
såsom Sjölanders Mekaniska, var behovet av en sådan ett tecken på att de egentligen inte 
var förberedda på kommande förändringar.  
 
Vidare anses tydlig och öppen kommunikation viktigt enligt partneringprincipen när det 
gäller konfliktlösning. Där har Sjölanders Mekaniska gjort tydliga förbättringar genom t 
ex ett utarbetat rapporteringssystemet och numera regelbundna möten på olika nivåer i 
företaget. För att lyckas driva igenom förändringar anser Robert Högbring att det är 
mycket viktigt med mötesordningar och mötesdiciplin. Vid bristen på mötesdiciplin kan 
missförstånd lätt uppkomma, något som kan leda till oro och ryktesspridning. En bra 
förutsättning för positiv konfliktlösning är att Sjölanders Mekaniska numera är 
noggrannare med kommunikationsordningen, med det menas att informationen når 
berörda i rätt ordning. Att informationen inte når berörda i tid kan lätt skapa misstro som 
resulterar i ovilja och motstånd. Det finns naturligt ett motstånd till alla förändringar hos 
människan (Ahrenfelt 2007, s. 295). Därför är det inte konstigt att vi letar efter negativa 
saker på den nya arbetsplatsen. Under intervjun med Eva Nykvist framkom att det vid 
sammanslagningen muttrades en del om bristen på klädskåp och plats i matsalen trots att 
det fanns tillräckligt till alla. Det framkom även kommentarer i enkäten om att flytten 
från Regattan sköttes dåligt och att det upplevdes vara mer ordning och reda på Regattan 

vilket indikerar ett visst motstånd. Men i slutänden upplevde merparten av 
enkätrespondenterna att omorganisationen har lett till något positivt.  
 
En annan förutsättning för lyckad konfliktlösning är enligt partneringprincipen att ett 
företag stödjer extern inblandning av tredje part. Det blev gynnsamt för Sjölanders 
Mekaniska när Bengt Karlsson togs in i styrelsen som ett stöd under förändringsarbetet. 
Att Karlsson fortfarande finns kvar i företaget som styrelsemedlem visar på att den 
kunskapen, insikten och färdigheten som han förmedlat bevarats. Det kan annars bli ett 
problem om, som Roland Duberg uttrycker det, konsulten kommer in i företaget och löser 
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problemet och sedan tar med sig kunskapen när han går. Här visade även företaget en 
stark vilja att söka lösningar och finna ett lämpligt sätt att implementera dem. Även om 
det tidigt i förändringsarbetet upplevdes av ledningen som en omöjlig uppgift, hittades 
tillslut lösningar och idag ser alla ljust på framtiden. Det är också viktigt med meningsfull 
inblandning av intressegrupper såsom fackliga representanter i ett tidigt skede under 
förändringar, för att alla ska känna sig nöjda. I och med kommande flytt av en av 
verkstäderna har Sjölanders Mekaniska inlett med att konsultera fackordförande. Även 
banken är en stark intressent där Sjölanders Mekaniska har en god relation och banken får 
numera kontinuerliga och tydliga ekonomiska rapporter. 
 
Att se konfliktlösning på ett kreativt sätt kan innebära ett försök att hitta olika vinklar och 
lösningar på problemen. Enkätundersökningen visade på att respondenterna inte upplevde 
miljön på företaget kreativ i form av möjlighet att skapa och producera nya idéer. Men att 
kreativiteten skiner igenom syns då företaget vid den kritiska tidpunkten prövade sig fram 
till lösningar, det sköts en aning från höften genom att ta in en extern konsult som lika 
gärna kunnat styra företaget åt fel håll. Då Sjölanders Mekaniska är ett familjeföretag 
med en stark företagskultur hade de lika gärna kunnat stanna kvar i samma gamla 
mönster, agerat utifrån ren vana. Istället valdes att helt bryta mönstret, något som kanske 
startade redan då beslut om det första uppköpet togs.  
 

5.3 Teknisk samverkan 

Ett sammanförande av två organisationer innebär även kunskapsöverföring i form av nya 
medarbetare. Det gäller att ta tillvara det bästa från alla kulturer. Då olika 
företagskulturer möts och förväntas samarbeta sätts ofta frågan om kommunikation i 
första rummet. Roland Duberg menar att vid en fusion med personal från olika traditioner 
blir informationsbehovet stort. Än större är behovet att lära känna varandra, skapa 
fungerande arbetsgrupper och att skapa den nya koncernandan, vilket kräver engagemang 
från personalgrupperna i identifikation och bearbetning. Det har inte varit lätt för dem 
som kommit in i företaget via uppköpen att anamma den för dem nya kulturen, men som 
Robert Högbring säger är det något som måste få och ska ta tid. Samtidigt bör det arbetas 
effektivt med hanteringen av individen för att snabbt få en inblick i vem den nye är och 
vilken kapacitet hon/han har. I sitt rätta element är människan effektiv och försvinner inte 
i mängden. 
 
Sjölanders Mekaniska är trots expansionen en liten organisation med korta beslutsvägar 
och partneringsprincipen belyser behovet av beslut i tidiga skeden och då blir företagets 
platta struktur en fördel. Strukturen underlättar även för en snabb samordning mellan 
olika avdelningar i organisationen, vilket kan medföra att kunskap på ett naturligt sätt 
sprids. En förstärkande faktor i processen teknisk samverkan är insikten om att kunna 
påverka sitt eget arbete. Enligt respondenterna av enkäten råder det delad mening om de 
möjligheterna. Vidare anses processen kunna försvagas om alla skulle göras delaktiga i 
allt. I en mindre organisation är det inte nödvändigtvis ett problem, men vid en expansion 
kan arbetet bli mindre effektivt och viktig information kanske inte går fram till alla 
berörda. I ett litet företag är också informationsvägarna mer informella, såsom möten vid 
fikaraster. Men i en växande organisation krävs mer struktur och formell information i 
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form av tydliga planer för kommande aktiviteter som kan spridas genom personalmöten, 
veckoblad, intranät och mellanchefers insatser. För Sjölanders Mekaniska är 
informationshanteringen än mer kritisk då företaget har produktion uppdelat på tre 
verkstäder.  
   

5.4 Relationer-förtroende 
I den process som i partnering går under benämningen relationer-förtroende spelar det 
kontinuerliga informationsflödet och öppenheten stor roll. I ett familjeföretag som 
Sjölanders Mekaniska är det många som har skapat en speciell relation till 
organisationen. För att bibehålla de fina relationerna gäller det att inte delegera mer än 
vad medarbetarna tål när en förändring skall till. Att kunna driva frågorna tuffare anses 
vara en anledning till att en ny VD togs in i företaget. Att driva på hårdare hade inte varit 
lika lätt för tidigare VD Ulf Sjölander, som genom en sådan offensiv kunnat skada 
relationerna med medarbetarna, då han inte tidigare behövt agera på så vis. 
 
Åldersstrukturen på företaget skulle kunna ses som ett orosmoment hos medarbetarna och 
möjligtvis starta spekulationer om huruvida arbetet skulle kunna fortskrida om 
nyckelpersoner försvinner. Personalbyten av nyckelpersoner är något som Anna Rhodin 
anser kunna försvaga processen relationer-förtroende. Det bör därför anses viktigt från 
ledningens sida att kommunicera den personalplan som utarbetats för att alla skall få 
lärdom om den del av arbetsstyrkan som inom ett fåtal år går i pension kommer att 
ersättas. Vidare bör det skapas en stark relation till de nya medarbetarna som kommer in i 
organisationen för att lojalitet skall ses som en självklarhet. 
 

Kommunikationen på Sjölanders Mekaniska har strukturerats upp och mer regler har 
införts. När företaget växte var det plötsligt inte lika lätt att utbyta information, därför 
blev de tvungna att införa ett ramverk med kommunikation och återrapportering 
(feedback). Feedback är av utomordentligt stor betydelse för kommunikation i 
organisationer, då missförstånd lätt kan leda till skador (Bakka et al 2006, s.170). 
Ansvarsmässigt har koncernchef Ulf Sjölander märkt stor skillnad på medarbetarna sedan 
kommunikation och återrapporteringsprocessen kom igång: ”Även om det var 
engagemang tidigare har det gått upp ett steg nu, människor växer när de känner att de får 
feedback”. Den nya, något mer formella strukturen, tillåter kommunikationen att flöda på 
ett bättre sätt i företaget. Även då det visat sig att medarbetarna generellt sätt är nöjda 
med återrapporteringen har det uppdagats att det saknas ett viktigt moment såsom en 
enkel klapp på axeln ibland. Den enkla gesten av uppskattning kan tänkas komma i 
skymundan då en förändringsprocess är under arbete. 
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6. Slutsats  
I det avslutande kapitlet kommer analysen av undersökningen mynna ut i en slutsats som 

svarar på frågeställningarna. Vidare ges rekommendationer till fortsatt agerande till 

ledningen på Sjölanders Mekaniska. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet att expandera var inget som genomarbetats utan kom utav tillfälligheter och goda 
relationer. Något som visade sig orsaka en hel del problem då det inte fanns någon 
ekonomisk analys bakom besluten. Sjölanders Mekaniska agerade på en magkänsla som 
räckte väldigt långt eftersom marknaden under perioden var gynnsam. Vid en snabb 
vändning i konjunkturen hade förmodligen problemen blivit av en grövre art. Vidare kan 
tänkas att internt goda relationer och familjekänslan på Sjölanders Mekaniska 
underlättade förändringsarbetet. Då stor del av tidigare forskning kring 
företagsförändringar visar på att det finns en inbyggd tröghet, ett motstånd mot 
förändringar, kan tänkas att det även borde vart fallet på Sjölanders Mekaniska, särskilt 
då förändringen kom till förhållandevis snabbt. Det kan troligtvis vara det snabba 
förloppet med en akut ekonomisk kris som inte gav utrymme för någon att gräva ner 
huvudet i sanden. 
 
På grund av bristande erfarenhet planerades inte förmedlingen av förändringsvisionen 
från ledningens sida. Ett önskvärt scenario hade varit en dialog i tidigt skede där alla fick 
ta del av de större dragen i förändringen.  Det är naturligtvis inte nödvändigt att alla får 
kunskap om alla detaljer. Det bästa sättet att lära är genom sina egna misstag och här är 
det tydligt att ledningen på Sjölanders Mekaniska har tagit lärdom. Trots en tidigare 
bristande kommunikation har merparten av medarbetarna uppfattat kommunikationen 
som god under förändringsperioden. Framförallt har de upplevt att förändringarna lett till 
något positivt vilket visar på att ledningen, trots viss okunskap lyckats få fram det viktiga. 
Ett avgörande moment kan ha varit att dåvarande VD Ulf Sjölander insåg sina 
begränsningar och förstod att mer kompetens var avgörande för att leda företaget ut ur 
problemen. Ny kraft behövdes utifrån och en bra ledare är den som inser att han inte 
klarar allt själv. En framgångsrik ledare bör ha som mål att omge sig med medarbetare 
med högre kompetens än han själv. Ledarens uppgift är sedan att förstå hur kompetensen 
skall användas på bästa sätt. Det här är något som Ulf Sjölander har lyckats med och idag 
finns ny kompetens som styr företaget åt rätt håll. 
 
De drivkrafter som varit centrala under förändringsperioden är det engagemang som 
synts från ledningens och medarbetarnas sida. Sjölanders Mekaniska har växt betydligt 
men känslan av att det är ett familjeföretag tycks leva kvar. Det är ett företag där 
medarbetarna stannar kvar år efter år och det skapar en stark känsla av tillhörighet. Det 
verkade som att medarbetarna fann drivkraft ur den tuffa situationen och hela tiden såg 

” 
Syftet är att redogöra för förändringsprocessen på fallföretaget Sjölanders 

Mekaniska och utifrån undersökningsresultat presentera huruvida 

ledarskap, kommunikation och delaktighet samspelar. Vidare visa på hur 

förändringarna har upplevts och varför de har lett till en positiv utveckling. 
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ett ljus där framme. När företaget var som mest utsatt var det de interna relationerna som 
hindrade skeppet från att sjunka, vilket tyder på att alla gjorts delaktiga i 
förändringsprocessen. Med delaktighet menas då inte att alla gör allt, som tidigare var ett 
problem utan att alla förstår vad som förväntas utav dem och får information om vilka 
förändringar som pågår i organisationen. Problemet med småföretagsmentaliteten har i 
stora drag försvunnit och arbetet har effektiviserats, men samtidigt finns den genuina 
känslan av att arbeta i ett litet familjärt företag kvar.  
 
Slutligen kan konstateras att den positiva utveckling som Sjölanders Mekaniska visat i 
stora drag berott på god insikt om att förändringar behövde ske och att ledningen efter 
bästa förmåga förmedlat förändringsvisionen till medarbetarna. Vidare att alla, på ett eller 
annat sätt, gjorts delaktiga i förändringsarbetet vilket skapat välbehövligt engagemang. 
Ett ledarskap som tydligt visar på förmåga att förstå och agera på problem, vidare att 
kommunicera visionen i organisationen och därmed skapa en känsla av delaktighet tyder 
på att det råder god dialog parterna emellan.  
 

6.1 Rekommendationer till ledningen 
För att ytterligare minska ”vi och dom” känslan och för att skapa starkare gemenskap 
mellan de ursprungliga och nytillkomna ”Sjölanderiterna” skulle en teambuilding övning 
vara en god investering. Teambuilding övningar bygger ofta på att deltagarna utsätts för 
en annorlunda miljö och rollspel för att komma bort från de existerande rollerna på 
arbetsplatsen. Då människan naturligt känner sig mer avslappnad i skepnaden av någon 
annan, kan det vara lättare att släppa rollen som ”Svetsaren Jöns” och genom övningen få 
fram sin egen personlighet och samtidigt se sina medarbetare med nya ögon. Övningen 
skulle kunna innebära att medarbetarna från de olika lägren på ett mer naturligt sätt 
sammanförs. Därmed skulle kulturproblematiken kunna försvinna och det dagliga arbetet 
effektiviseras. 
 
Kompetensförsörjningen är givetvis ett kritiskt moment som måste prioriteras. Även ett 
fortsatt arbete med utveckling av den personal som finns idag. I ledningsgruppen är det 
viktigt att bejaka det unika och förstå att personliga olikheter är en tillgång. Vad de 
däremot måste vara överens om är de gemensamma värderingarna där prestigelöshet, 
transparens och att avsätta tid, kraft och energi för arbetet är viktigt.  
 
Det är också viktigt att ledningen i fortsättningen skyndar långsamt. Nu när den 
ekonomiska krisen har vänt är det inte längre nödvändigt med akutinsatser, utan istället 
bör ledningen koncentrera tid och resurser på kontinuerligt uppdaterade ekonomiska 
analyser. Det är viktigt att inte slappna av, utan att hela tiden titta framåt.  
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6.2 Fortsatt forskning 
 

• Belöningssystem 
Kan energi och produktivitet förstärkas genom belöning? Hur kan det skapas ett 
belöningssystem som gynnar det sätt som Sjölanders Mekaniska arbetar på nu, på 
kort- respektive lång sikt? 
 

• Ledningsutveckling 
Hur kan företaget bevara den unika kompetens som varje medarbetare besitter? 
Är den personliga utvecklingen lika viktig som de gemensamma värderingarnas 
betydelse? Går det att få en jämvikt som kan leda till kraft och energi i arbetet? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Intervjuerna hölls i enskilda möten med VD och Produktionschef Johan Lindholm, 

Ekonomichef Ulrika Gustavsson, Koncernchef Ulf Sjölander samt Personalansvarig Eva 

Nykvist 2008-04-24 mellan kl. 09.00-14.00 på Navigatörgatan 6 i Västerås. Syftet med 

intervjuerna är att vi skall få en djupare inblick i respondenternas uppfattning om 

förändringsproblematiken, bakomliggande faktorer samt framtidsvisioner. 
 
Berätta om hur du arbetar 

• Strategier 
• Mål (långsiktiga/kortsiktiga) 
• Drivkrafter 

 
Hur arbetar du med de konflikter (interna/externa) som uppstår? 

• Höjda stålpriser 
• Konjunkturer 
• Engagemang/förväntningar på andra 
• Förändringsproblematik/förändringsförmedling 
• Kommunikation 

 
Vad hade du för vision för företaget innan förändringsprocessen inleddes? (Ulf) 
 
När insåg du att processen gått för fort/fått konsekvenser? (Ulf) 

• Åtgärder/lösningar 
 
Hur kunde trenden vändas så fort? (Ulf) 
 
Vad hade du för uppfattning om företaget då du började? (Johan/Ulrika/Eva) 

• Förändringsproblematiken 
• Utvecklingsmöjligheter/framtidsvisioner 
• Samordning 
• Engagemang 

 
Vad fick dig att välja Sjölanders Mekaniska? 
(Johan/Ulrika) 
 
Hur uppfattade du anställdas inställning under förändringsperioden? 
(Eva/Ulf) 
 
Vad är din syn på framtiden? 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 
Hej!  

 

Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som arbetar med vår Kandidatuppsats. 

Uppsatsen skrivs i ämnet organisation och vi har valt att undersöka förändringarna som 

skett på Sjölanders Mekaniska. Syftet med enkäten är att vi skall få en förståelse om Din 

uppfattning av de förändringar som skett. 

 

Enkäten kommer att ta ca 5-10 min att fylla i och vi skulle vara väldigt tacksamma om 

Du ville hjälpa oss med detta. Ringa in det alternativ Du tycker stämmer bäst in med Din 

uppfattning och skriv gärna kortfattat eventuella kommentarer när möjlighet finns! 
 

Tack på förhand! 

 

Kristin, Linda & Pernilla 

 

 

Inledande del (trivsel): 
 
Hur länge har Du arbetat på företaget? 
Sedan år…. 
 
Vad har Du för arbetsuppgift? 
Tjänsteman  Kollektiv 
 
Trivs Du med Dina arbetsuppgifter? 
Mycket bra  Bra   Ganska Bra         Mindre bra     Inte alls 
 
 
Trivs Du med Dina arbetskollegor? 
Mycket bra  Bra   Ganska Bra         Mindre bra     Inte alls 

 

 

 

Hur ställer du dig till följande påståenden rörande förändringsarbetet? 
 
Jag blev välinformerad när verksamheten utökades med uppköpet av t ex Stena 
Stål. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

Jag har upplevt expansionen som något positivt. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
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Eventuella kommentarer: 
 

 

Jag upplever att omorganisationerna som gjorts med t ex flytten från Regatta till 
Navigatören lett till något positivt. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
Jag blev väl informerad om den förändringen som skulle ske (omorganisationen). 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
Jag hann förbereda mig i tanken innan förändringsarbetet genomfördes. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 

 
Jag upplevde att jag fick chansen att uttrycka min åsikt om förändringarna innan 
de genomfördes. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
Jag känner att jag blir kontinuerligt informerad om nyheter i företaget. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
Idéer och kreativitet uppmuntras på Sjölanders Mekaniska. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
Idéer och kreativitet tas tillvara på Sjölanders Mekaniska. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 
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Jag vet vad ledningen tycker är viktigast för Sjölanders Mekaniska. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd          Tar helt avstånd     Vet ej  
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
Det var bättre förr. 
Instämmer helt       Instämmer delvis Tar delvis avstånd             Tar helt avstånd     Vet ej 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
 
 

Avslutande del (individuellt arbete): 
 
Har expansionen påverkat Ditt arbete? 
Positivt         Delvis positivt Varken eller Delvis negativt     Negativt 
 
 

Eventuella Kommentarer: 

 
 
Hur har omorganisationen påverkat Ditt arbete? 
Positivt         Delvis positivt Varken eller Delvis negativt     Negativt 
 
 
Eventuella kommentarer: 

 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3 – E-post kontakt 
 
Hej! 

 

Vi skriver just nu C-uppsats i organisation på Mälardalens Högskola i Västerås. 
Uppsatsen handlar om förändringsarbetet och ledarskap och vi gör en fallstudie av en 

mekanisk verkstad här i Västerås som de senaste åren genomgått större förändringar. 

 

Nedan finner Du en kort presentation om förändringsproblematiken på fallföretaget 

Sjölanders Mekaniska. Vi skulle verkligen uppskatta Dina reflektioner över situationen. 

 
Tack på förhand! 

 

Kristin, Linda & Pernilla 

 
 
Sjölanders Mekaniskas verksamhetsområde är medeltung verkstadsindustri inom Sverige, 
med inriktning mot legotillverkning med skärande bearbetning, svetsning, stansning och 
montage av kunders produkter. Sjölanderskoncernen bestod fram till mars 2006 av tre 
separata bolag; Sjölanders Mekaniska, Sjölanders Produktion, Sjölanders Svetsteknik. 
Under perioden 2001-2006 skedde en massiv tillväxt i företaget då Sjölanders Mekaniska 
köpte upp fyra bolag i Västeråsområdet. De förvärv som gjorts har gett Sjölanders 
Mekaniska en komplett svetsverkstad och en bred maskinpark med möjlighet att hantera 
omfattande projekt. I samband med att Sjölanderskoncernen i snabb takt växte hängde 
inte de likvida medlen med och det ledde till stora ekonomiska problem som började i 
slutet av 2005 och blev uppenbara det första kvartalet 2006.  
 
Anledningarna till de ekonomiska svårigheterna var att företaget växte både till yta och 
till antal vilket ledde till en fördubbling av personalkostnader och en avsevärd höjning av 
övriga fasta månadskostnader. De här ekonomiska förändringarna ledde till svårigheter 
samtidigt som en småföretagsmentalitet levde kvar och förstärkte problematiken. Med 
småföretagsmentalitet menas här att ”alla gjorde allt”. Tjänstemännen kunde lite om allt 
vilket inte var det mest effektiva sättet att arbeta. Även en skillnad i de olika 
företagskulturerna blev påtaglig då medarbetare från nyförvärven inte automatiskt kände 
sig som ”Sjölanderiter”. Sjölanders Mekaniska behövde vända en negativ trend vilket 
inleddes med att företaget tog in en extern konsult i styrelsen. Konsulten med sin 
mångåriga kompetens kom in i företaget och ställde krav på ledningen att ta tag i 
problemen och utarbeta en plan. Han gav konkreta råd som ledde till att gamla mönster 
bröts och ett av råden resulterade i en sammanslagning av bolagen (Mekaniska, 
Produktion, Svetsteknik) i mars 2006.  
 
Koncernchef och tidigare VD Ulf Sjölander hade en ganska brokig plan för företaget: 
Ibland ringer folk som säger: ”Jag har hört att du har gjort det och det, skulle inte du 
kunna tänka dig att ta över här, det passar inte in hos oss längre.” Metso Minerals i Sala 
som vid uppköpet blev Sjölanders Svetsteknik var ett typiskt sådant. Förfrågningar 
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angående uppköp grundar sig oftast på etablerade kontakter sedan långt tillbaka i tiden, 
dels kontakter som funnits i företaget sedan före min tid, dels kontakter jag har via olika 
föreningar, kompisar osv. När konjunkturen vände började vi göra en del större 
genomtänkta investeringar. Vår nisch är stål, gruva och energi där det krävs stora 
maskiner. Plötsligt insåg vi att det blev lite mycket på en gång med expansionen och 
likviditeten hann inte med. Vi såg att det rann ut mer än vi fick in, men vi visste inte vart. 
Efterkalkylerna såg bra ut, tycktes vara bra marginaler, men ändå rann det ut pengar. Det 
var då som Bengt Karlsson (den externa konsulten) kom in i styrelsen. Han började se 
problemen på ett ganska tidigt stadium och började röja med mig och min tidigare 
produktionschef. ”Det går inte – det går inte – det är omöjligt” sa vi och kliade oss i 
huvudet. Men Karlsson sa bara: ”Det går – det vet jag.” Efter några möten hade vi en 
lösning. ”Ja ni ser” sa Karlsson då, ”det går! Avvik nu inte tum från den!” Och det gjorde 
vi inte. 
 
Du har nu fått en bakgrund till den problematik som drabbat Sjölanders 
Mekaniska. Vi är intresserade av att få Dina synpunkter på situationen, såsom den 
uppfattas utav Dig. 
 

� Hur hade Du som konsult tacklat problematiken på Sjölanders Mekaniska? 
� Om Du hade varit Bengt Karlsson – vad hade varit Din främsta strategi för 

Sjölanders Mekaniska? 
� Hur uppfattar Du att ett effektivt förändringsarbete bör kommuniceras från 

ledningens sida? 
� Hur tycker Du att kulturella skillnader på bästa sätt bör hanteras vid en 

sammanslagning? 
 
 
 


