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Abstract  

 

Westinghouse i Västerås består av olika arbetsområden, dessa i 
sin tur har egna organisationer samt en global organisation. 
Syftet med denna studie är att förstå bristen på förståelse vid 
förändringsarbete samt kommunikationen mellan ledningen och 
de anställda i de olika arbetsområdena, tekniker och projekt 
ledare. Till detta har ett verktyg formats för att bemöta attityder 
som förhindrar förändringsarbetet på Westinghouse i Västerås. 
Tidigare studier visar på att förändringsarbete bemötts av 
konflikter, attityder samt hot från olika verksamheter inifrån och 
även utifrån organisationen. Olika författare syftar till olika 
strategier för förändringsarbete och hur dessa kan leva vidare 
efter projektets avslutande. Studien presenterar en kvalitativ 
undersökning.  

Nyckelord: förändring, innovation och kommunikation. 

 

 

Westinghouse in Vasteras includes different working areas, 
every working area have their own organization and also a global 
organization. The purpose with this study is based on how to 
understand the change and the communication between the 
leaders and the employees in the working areas, technician and 
project managers. A tool have been special designed for handling 
attitudes that tend to prevent changing management on 
Westinghouse in Vasteras. Studies have proved that changing 
management have been recognized by conflicts, attitudes and 
harassments from different areas inside and outside the 
organization. Many authors use different strategies for changing 
management and how they live on afterwards. This study present 
a qualitative research.  

Keywords: change, innovation and communication.  
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1 Inledning  

Det finns en orsak till varför organisationer genomgår förändringar och till detta är det viktigt 
att förstå processens tillvägagångssätt samt hinder och fördelar inom organisationen som i sin 
tur bidrar till en att en förändringsprocess blir lyckad. En viktig faktor inom förändringsarbete 
är hur informationen sprider sig genom organisationen och på vilket sätt den når de delaktiga 
samt på vilket sätt ledning och personal bemöter den nya informationen. 
Undersökningsledarna är medvetna om den tydliga kopplingen mellan förändringsarbete och 
informationsprocesser hos företag.  

1.1 Partners  
Genom ett samarbete med Westinghouse får undersökningsledarna en värdefull 
informationskälla genom företaget att arbeta i anslutning till. Detta för att 
undersökningsledarna skall få fram en kreativ metod som underlättar och gynnar 
organisationen vid förändringsprocesser. 

Ledarna för denna studie tar rollen som forskare och innovatörer. Studien som skall 
genomföras kan vara intressant för andra studenter vid val av innovativa metodval såsom 
verktyg vid förändringsarbete och bemötande av attityder. Studien sträcker sig över tio veckor 
och under denna tid beräknar undersökningsledarna att kunna genomföra och presentera ett 
verktyg för förändringsprocesser hos Westinghouse.  

1.2 Problemformulering  
Förändringar sker överallt i samhället, privat som globala. För att kunna anpassa sig till 
förändringarna och dra nytta av dem, bör de bidra till faktorer för ökad trygghet, säkerhet och 
förbättring av arbetsmiljön. Då Westinghouse arbetar som en matris organisation och inte 
enligt ett hierarkiskt styre, är det logiskt att de olika arbetsområdena är i behov av varandra 
och påverkas. Med hjälp av våra kunskaper, metoder, teorier samt tidigare verktyg har vi 
förhoppningar om att tillsammans med Westinghouse ge förändrings förslag för hur en 
organisation som har innovativa verktyg kan bidra till ökad förståelse för förändringar samt 
kommunikationen mellan ledningen och medarbete, deras trivsel samt trygghet för och inom 
organisationen. För att en förändring skall ske till en utveckling krävs en förståelse för ett 
innovativt tankesätt som ger ett nytt perspektiv som i sin tur främjar organisationen. 
Undersökningsledarna menar att om en förändring skall genomgå inom organisationen och 
skapa en trygghet och trivsel, bör förändringsprocessen börja verka i god tid inom hela 
organisationen för att de delaktiga skall vara förberedda och positivt inställda inför 
förändringen. Till detta hoppas vi på att Westinghouse skall utnyttja den kreativa och 
innovativa metoden som framställs för organisationen.   
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1.3 Avgränsning 
Westinghouse är ett stort och globalt företag med en stor matris organisation. Detta medför till 
att undersökningsledarna har valt att begränsa sig till ett mindre specifikt område inom 
Westinghouse. Ledarna för studien valde utifrån organisationens önskemål att avgränsa sig till 
ett av många områden på Westinghouse i Västerås. Undersökningsledarna insåg fördelen med 
att koncentrera studien på Nordic Reactor Service, området Service, då detta område passar in 
på syftet med studien samt även på undersökningsledarnas intresse för kunskapsområdet.  

1.4 Syfte 
Undersökningsledarna har önskemål om att få göra en studie och genomföra ett 
innovationsuppdrag i förståelsen för förändringsarbete samt kommunikationen för 
Westinghouse i Sverige. Innovationsuppdraget kommer att presenteras teoretisk för 
Westinghouse dock finns det önskemål om att i framtiden få genomföra dessa 
innovationsuppdrag praktiskt i fortsatta studier. Syftet är att undersöka förståelsen för bristen 
vid förändringsarbete samt kommunikationen mellan chefer och medarbetare inom 
organisationen utifrån innovativa förändringar genom ett kreativ skräddarsydd verktyg som 
undersökningsledarna kommer att forma för Westinghouse. Undersökningsledarna kommer 
även att uppmärksamma reaktioner och förväntningar av dessa förändringar utifrån 
ledningens och personalens perspektiv. En betydelsefull faktor för studien är att få kunskap 
om hur Westinghouse har genomfört tidigare förändringsprocesser inom organisationen och 
hur dessa har bemötts av ledningen och personalen. Westinghouse har som mål att 
tillsammans få hela organisationen att nå en individuell samt en kollektiv förståelse för det 
enskilda arbetets bemötande och utförande i kvalité, för att vara attraktiva på marknaden och 
samtidigt erhålla en unik teknologisk kunskap. Undersökningsledarna kommer att ta del av 
den grundläggande informationen, däribland även kring tidigare förändringsprocessen inom 
organisationen, som kommer att ligga till grund för en ny kreativ metod. 
Undersökningsledarnas mål är att presentera ett verktyg som organisationen kan ta del av vid 
förändringsarbete. Verktyget skall vara kreativ och framförallt rolig och enkel att genomföra 
för att vilja nå målet med förändringen som samtidigt främjar hela organisationen. Visionen är 
att utforma ett kreativt verktyg som Westinghouse upplever inflytelserikt för organisationens 
fortsatta utvecklingsarbete.   

Vi vill undersöka närmare kring tre frågeställningar.  

• På vilket sätt kan informationsspridningen hanteras vid förändringsarbetet som går 
från ledningen till teknikerna på Nordic Reactor Service i Westinghouse?  

• Vilket verktyg kan vara en lösning för attityder och anpassning av förändringsarbete 
inom Nordic Reactor Service?  

• Genom vilka metoder kan medarbetarna ta till sig och anpassa arbete och attityder i 
förhållande till Nordic Reactor Service?  
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Undersökningsledarnas har ett innovationsuppdrag som går ut på att framställa ett verktyg 
som Westinghouse kan använda för att lösa negativa attityder och anpassning av 
förändringsarbete inom Nordic Reactor Service. Detta verktyg kommer att presenteras i 
avsnittet Innovationsuppdraget.  

 

2 Begreppsförklaringar  

NRS: Nordic Reactor Service  

Project Manager: En projektledare (PM) 

Sajt: Anställda jobbar ute på fält   

Tegnér: Ett av kontoren i Västerås.  

MPO: market, product, operation är en pågående upplysning om hur ledningen önskar att 
anställda uppfattar de olika områdenas samband.  

Field Service: Ett av många arbetsområden inom Westinghouse.  

Sigant: Ett schema som Westinghouse använder som finns ute på intranätet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Bakgrund  

George Westinghouse var en ung kreativ, idérik och uppfinningsrik man i USA som var 
grundaren till Westinghouse under 1800- talet. Westinghouse är ett kärkraftverk som är 
sysselsatt med kärnbränsle runtom i hela världen.  

Westinghouse i Västerås kom till på följande sätt: ASEA ABB Westinghouse Toshiba 

Westinghouse i Sverige har ett amerikanskt inflytande som numera är Japanskt styrt sedan ett 
och ett halvt år tillbaka. Westinghouse har visioner som de arbetar för och som skall 
genomsyra alla de anställdas arbetsmål. Dessa visioner är: 

• Att alltid vara bäst 

• Arbeta för miljön 

• Alltid bemöta människor positivt och med respekt 

• Sträva efter framgång gentemot våra kunder  

• Leverera värde och vinst  

Ett av Japans krav på Westinghouse är att uppnå en bärkraftig ekonomisk vinst. Ett av 
Westinghouse syften är att få kärnkraftverk allt mer säkert samtidigt som de har en inställning 
som de strävar efter vilket är att det inte får inträffa defekter inom deras bransch.  

Westinghouse organisation är uppdelad enligt en matrismodell. Varje enhet i sin tur är 
kopplade och beroende av varandra för att allt skall fungera. Då Westinghouse har ett 
amerikanskt inflytande ser organisationsstrukturen annorlunda ut i jämförelse till det 
traditionella Svenska mönstret. Matrismodellen som Westinghouse utgår ifrån kan se ut på 
följande sätt:    

 

 

 

 

 Figur 1. Tagen ur undersökningsledarnas uppfattning om matrismodellens funktion.   

 

Inom varje block sitter en ansvarig som måste leverera informationen vidare till alla andra 
inom de andra blocken. Det råder ett stort beroende av varandra och de har en synkning som 
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alla måste komma överens om. Utöver den ansvarige som leverera informationen vidare finns 
det en högre ledning som beslutar om vilken information som skall meddelas, när och till vem 
den skall meddelas.    

Westinghouse arbetar med kärnkraftverk inom tre huvudområden bränsle, service och 
produkt. Dessa tre huvudområden är uppdelade i ytterligare mer specifika arbetsområden. Ett 
av dessa är Field Service. Field Service arbetar med underhåll av reparationer, konstruktion, 
beräkningar, uppgraderingar samt förbättring av produkterna. Field Service är i sin tur 
uppdelad i olika sajter.  

En av dessa sajter är Nordic Reactor Service som står för bränsle, avstämning, service och 
specialprojekt. Detta område Nordic Reactor Service har vi valt att fördjupa oss inom. NRS 
har en omsättning på 120- 130 miljoner om året. Avdelningen genomför 60-70 projekt varje 
år. Dessa projekt leds av 10 olika projektledare. Avdelningen har 15 specialister som jobbar 
med produktutveckling. Avdelningen har även underleverantörer. Organisationen styrs av 5 
chefer och 10 personer som jobbar med administrationen. 

Westinghouse har tre element som har olika syften och är beroende av varandra, dessa är 
Market, Product och Operation är inom Nordic Reactor Service. Market står för marknaden, 
Product står för försäljningen och Operation är den utförande delen. Dessa element har ett 
tydligt samband samt en strävan om ett gemensamt mål däribland ekonomisk trygghet, samt 
en gemensam fungerande organisation där varje individ är en viktig del i sin helhet. Denna 
inställning om sambandet mellan dessa tre områden har i syfte att integrera hos de anställda 
inom NRS, genom deras arbetsformer. MPO synsättet vill även upplysa de anställdas 
uppmärksamhet om hur de olika områdena samt de olika individuella arbetsuppgifterna 
fungera ihop i sin helhet.  
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4 Metod 

Projektet pågår inom ramen av en kortare tid därför har undersökningsledarna uteslutit en 
kvantitativ undersökningsmetod, istället har en kvalitativ metodval använts och 
undersökningsledarna är medvetna om att det går att genomföra studien med hög valididet 
med stöd av den valda metoden, då det genomförs inom ett specifikt område med en specifik 
frågeställning. Ledarna för studien ansåg att en kvalitativ metod var bäst lämpad till 
undersökning av förståelse för förändringar samt kommunikationen mellan tekniker och 
projekt ledare samt till chefer. 

4.1 Deltagare 
Intervjuerna kommer att rikta sig till dem som är en del av förändringsprocessen inom 
organisationen. Deltagarna bestod av tre tekniker samt tre Projekt Ledare, en avdelningschef 
inom Nordic Reactor Service samt chefen för Nordic Reactor Service på Westinghouse. 
Deltagarnas ålder varierade från 26 år till 55 år. Deltagarna innehar olika erfarenheter och 
utbildningar beroende på arbetsuppgifterna. Undersökningsledarna bestämde sig för att ha en 
variation av nybörjare och erfarna tekniker samt projekt ledare, för att hitta eventuella svar på 
bemötanden av förändringar samt upplevelse av kommunikationen mellan grupperna. Ledarna 
för undersökningen fick en lista med anställda av handledaren på Westinghouse, där de fick 
välja ut personer, utan kännedom av vilka de är till namnet förutom deras arbetsuppgifter för 
den kvalitativa undersökningen.  

Det fanns en risk att personer som arbetar tätt intill varandra skulle sitta med samma åsikter 
och önskemål. Undersökningsledarna valde deltagare inom två arbetsområden i Nordic 
Reactor Service, dock valdes en variation mellan erfarna och oerfarna samt inom olika 
arbetsuppgifter för att samla in olika uppfattningar utifrån erfarenheter.  

Bortfall förekom inte då handledaren på Westinghouse kontaktade deltagarna i förväg för att 
ge information om att undersökningsledarna skulle ta kontakt med dem för att boka in en tid 
för intervju. Alla deltagare var positivt inställda till ett samarbete, det uppmanades att detta 
var frivilligt i god tid för att hinna boka om nya intervjuer, dock behövdes detta inte.  

4.2 Material  
Undersökningsledarna valde att forma frågorna i den kvalitativa metoden efter studiens syfte 
samt forskningsfrågor, dock formades ytterligare frågor för att få en bredare förståelse för 
situationen som organisationen och dess medarbetare verkar i under förändringen samt hur 
kommunikationen fungerar mellan de olika grupperna, tekniker, projekt ledare samt chefer.  

Valet av en variation av tekniker och projekt ledare samt en avdelningschef samt chefen för 
Nordic Reactor Service leder till ökad trovärdigheten i undersökningen samt resultatet. Från 
resultatet av sammanställningen utgår undersökningsledarna utifrån vilket verktyg som skall 
framställas för ett eventuellt underlag för fortsatta förändringsarbete i Nordic Reactor Service 
på Westinghouse. Detta framförallt i ett positivt syfte i bemötande av attityder och 
förväntningar vid förändringsprocesser.  
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Detta för att få ställa en mängd breda och öppna frågor för att skapa en uppfattning av hur 
dessa olika grupper upplever sin arbetsplats i relation till kommunikation och 
förändringsarbete. Valet av deltagare och de valda intervjufrågorna förstärker denna studies 
reliabilitet. Reliabiliteten i studien syftar till fastheten i den valda metoden, detta betyder att 
om resultatet från den kvalitativa undersökningen beror på respondenterna själva och att inte 
den valda metoden har påverkat resultatet (Marlow, 2001). Exempel på frågor som förekom 
under intervjun till deltagarna är följande; ”Hur upplever Du kommunikationen mellan dig 
och ledningen”? ”Hur ställer Du dig till förändringar som påverkar ditt arbete?” och ”Genom 
vilka metoder för Du vidare den information som kommer från ledningen till teknikerna?”.  

Ledarna för studien har som mål att forma ett verktyg som Westinghouse kan använda vid 
förståelse och bemötande av förändringsarbete och kommunikation hos medarbetare i 
organisationen. till hjälp för att kunna forma detta verktyg har reaktioner, önskemål, åsikter 
och idéer från deltagarna i den kvalitativa metoden används som en del av verktyget. En 
annan del som har format verktyget är stöd från litteraturen, samt egna innovativa idéer från 
undersökningsledarna själva.  

4.3 Procedur  
Undersökningsledarna tog kontakt med de berörda i tid för att boka in enskilda intervjutider 
med dem. En kort presentation av syftet med arbetet framfördes. Undersökningsledarna 
tackade för deltagarnas intresse och presenterade därefter kort vad syftet med intervjuerna var. 
Intervjuerna genomfördes på Westinghouse, i Bränsle fabriken samt på kontoren på Tegnér. 
Alla deltagare blev medvetna om den betydelsefulla konfidentiella och etiska regler kring 
kvalitativa metodgenomförande. För att bevara deltagarna konfidentiella nämns inga namn, 
istället sammanställs svaren från de olika teknikerna och projekt ledare för att tidigare 
utbildningar eller liknande inte kan förknippas med respektive person. Deltagarna blev 
informerade om att de närsomhelst under processens gång kunde avbryta sitt deltagande.  

Varje deltagare fick ett papper med frågorna för att kunna följa intervjun. En av 
undersökningsledarna ställde frågorna samt anteckna stödord och den andra 
undersökningsledaren skriv ner svaren från deltagarna. En fråga i taget ställdes. Efter varje 
avslutad intervju tackade undersökningsledarna deltagaren för samarbetet. Dokumentation av 
intervjuerna genomförs antingen via inspelningar och noteringar. Efter detta sökte 
undersökningsledarna efter samband mellan svaren från de olika deltagarna, för att dra 
slutsatser som bidrar till information för innovationsuppdraget, ett verktyg som kan hjälpa 
Westinghouse vid bemötande av attityder vid förändringsarbete. 

4.4 Databearbetning 
Svaren från varje deltagare sammanställdes till ett beskrivande svar utifrån de olika 
arbetsuppgifterna, tekniker för sig och projekt ledare för sig, samt chef för sig. 
Undersökningsledarna beslutade att sammanställa alla intervjuerna och presentera dem som 
en fullständig samling av åsikter och önskemål för att ge trygghet att bevara deltagarna 
konfidentiella. Ledarna för studien valde att sammanfläta analys och empiri för att skapa en 
lättare förståelse och koppling till varandra. Valda citat har markerats i empiri och analyserats 
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därefter i syfte att lyfta upp dess betydelse i studiens syfte, dessa analyser kommer att 
diskuteras ytterligare i slutdiskussionen.  

Deltagarna fick tillbaka sammanställningen från intervjuerna i dokumentform för att 
kontrollera misstolkningar eller liknande efter sammanställningen. Undersökningsledarna 
hittade underlag hos Silverman (2005) för denna metod. Ledarna för undersökningen lade stor 
vikt vid att få hög validitet på den kvalitativa metoden, genom att intervjua personer som är 
delaktiga och berörda av förändringsarbete på Westinghouse och därefter forma öppna frågor 
för intervjun, samt kontrollera sammanställningen av dem för att inte få bortfall. En faktor 
som kan öka reliabiliteten är en egen tolkning av undersökningsledarna där de söker en 
koppling mellan deltagarnas svar på sista frågan ”I hur stor utsträckning är Du bekant med 
förändringsprocesser och innovation i ditt arbete och i ditt privata liv?” och hur de ställer sig 
i förhållande till förändringar i sitt arbete. 

Undersökningsledarna har utifrån litteraturstudier och metoder byggt upp en trygg 
kunskapsgrund för genomförandet av en kvalitativ metod undersökning. Frågorna som formar 
det valda verktyget har ett syfte att förbättra förändringsprocessen och ge förslag. 
Undersökningsledarna har även format ett eget innovativt verktyg med teoretisk bakgrund 
med anledning av att undersöka metodens validitet.  

Undersökningsledarna avser att framföra förslag på innovativa metoder för att skapa öppna 
upp nya innovationsmönster och positiva tankeprocesser för förändring hos de delaktiga inom 
organisationen. Detta för att på ett effektivare sätt genomföra positiva förändringsprocesser 
som de kan ta del av och som kommer nå hela organisationen, indirekt såsom direkt.  
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5 Förändringsarbetets process från vision till mål  

”Det enda bestående är förändringen” (Herakleitos) 

Inom organisationer uppfattas förändringar som ett problem menar Gitte Haslebo (1998). 
Vidare menar författaren att klagosångerna går följande: ”organisationen förändras inte 
tillräckligt snabbt, medarbetarna är inte förändringsberedda och ledarna måste lära sig 
förändringsledning så att de blir bättre på att få människor att förändras i enlighet med nya 
strukturer, målsättningar och företagskulturer” (Haslebo, 1998 s. 25). Hon menar även att 
under det senaste decenniet har förmågan att behandla förändringar utnämnts till en av de 
största utmaningarna för ledningen.   

Känslor i form av ilska, frustration, skam, sorg och besvikelse är några föreställningar som 
kan uppstå under en förändringsprocess. Parmander (2005) menar att det är bra med 
förkunskaper när ett arbete skall genomföras, för att minska på risker och misslyckanden. För 
att underlätta startpunkten och genomförande är det bra att sätta sig in i omgivningen där 
arbetet skall äga rum, exempelvis kulturmönster, hinder, interaktion och fallgropar. Det är inte 
alltid förändringsarbete följer samma väg genom processens gång, dock finns det olika faser 
som bör ingå i arbetet, dock inte alltid i kronologisk följd: 

• Planering 

• Startpunkt 

• Genomförande 

• Avslutning 

• Utvärdering 

Beroende på vilka perspektiv och tolkningar vi använder kan organisationer se ut på olika sätt. 
Organisationskulturen spelar en viktig roll i ett framgångsrikt förändringsarbete, även 
kunskap om hur den påverkar förändringsprocesser. Ordning är viktigt och för att skapa detta 
är strukturer nödvändiga. En fråga Parmander (2005) frågar sig är vad en organisationskultur 
är. Vanliga hypoteser om kulturella fenomen där de flesta är överens om är enligt Alvesson 
(2001) följande:  

• återgivna till historia och tradition 

• ett djup, svåra att tolkas 

• kollektiva 

• ursprungligt idémässiga till sin karaktär  

• Intersubjektiva och känsloladdade mer än ändamålsenliga och analytiska  
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Sammanfattat kan organisationskulturen beskrivas som en grund där organisationen vilar på 
och som är tagen för givet, med andra ord tolkas och ifrågasätts den inte. Normer, 
tillvägagångssätt och övervägande värden som hyllas av organisationen, är återspeglingar av 
organisationskulturen. Om dessa återspeglingar genomgår förändringar, genomgår även 
kulturen en förändring (Parmander, 2005).  

När Ahrenfelt (2001) nämner process talar han om en interaktion inom det system som vi 
beskådar. Författaren utgår ifrån att processer behandlar förhållanden mellan människor, 
grupper, mellan systemet och dess omvärld osv. I förändringsprocesser involveras 
komplexitet, systemtänkande, komplementaritet och icke kausala samband. Det är viktigt att 
använda rätt kunskaper och rätta analyser vid rätt plats och tillfälle för att skapa den förståelse 
man behöver för att komma vidare i utvecklingsprocessen. De nya och ständiga 
förändringarna i omgivningen som sker när till exempel organisationer förändrar sina 
arbetsprocesser, ställningar och funktioner i samhället ställer nya krav på både chefer och 
medarbetare. Detta förorsakar att tryggheten inom organisationen för särskild personal 
försvagas, menar Angelika Dilschmann (2000). En fördel är att organisationen där anställda är 
självständiga och kan hantera olika situationer, detta för att undvika att chefer och 
medarbetare kontrolleras.   

Förändring i form av i arbete eller processer kan kopplas samman med ilska, frustration eller 
med hopp och nyordning, detta beroende på erfarenheter. Enligt Parmander (2005) har de 
flesta som arbetat i en officiell verksamhet, erfarenhet av förändringar inom organisationer. 
En stor upplysning är att verksamheten skall få bättre lönsamhet och göra stora besparingar 
genom omorganisationer. Driftiga förändringsstrategier som innebär demokratiska processer, 
mångfald och obundenhet menar Mary Jo Hatch (2002) är det som når djupt liggande 
kulturella hypoteser och värderingar i en organisation.  

I den byråkratiskt styrda organisationen blir medverkan samma sak som att hålla med och inte 
att intressera sig (Arenfelt, 2001). Ohälsa ökar genom ogenomtänkta omorganisationer. Detta 
bidrar även till trötthet för förändring som i sin tur leder till mönstrat beteende. I detta fall 
kommer varken kritiska eller kreativa diskussioner fram till uttryck kring verksamheten 
(Szücs, 2003). Därefter kan ordet förändring och förändringsprocesser komma att bli ett 
skällsord bland medarbetarna. För att en verklig förändring skall genomföras krävs det att det 
består av förändring av tankemönster hos både medarbetare och chefer. Då förändringar som 
skall genomföras ser likartade ut är det ett omotiverat sätt att förändra det aktuella 
förhållandet.  

Bo Ahrenfelt (2001) talar om första och andra ordningen. Med förändring av första ordningen 
är det en förändring inom systemet, vilket menas att det är en övergång från ett inre tillstånd 
till ett annat utan att systemet förändras. Man filosoferar på samma tillvägagångssätt, man 
identifierar och löser svårigheter genom liknande metoder, man söker efter möjligheter med 
liknande metoder som tidigare använts. Man tillämpar nya kombinationer av gamla mönster 
som leder till att organisationen kvarhåller den gamla traditionen och systemet föreblir orört 
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och oförändrat. Ahrenfelt (2001) menar att förändringstrycket från första ordningen vanligen 
kommer inifrån organisationen.     

Vid en förändring av andra ordningen menar Ahrenfelt (2001) att hela systemet förändras 
vilket i tillämpningen för med att det organisatoriska tänkandet och agerandet omvandlas till 
det kvalitativa. Man ser verkligheten genom nya glasögon man får en annorlunda och ny 
uppfattning. Man finner nya problem samt hittar nya förklaringar till gamla problem. Man får 
sig ett nytt beslutsunderlag att agera efter. Vid förändring av andra ordningen kommer 
förändringstrycket inte sällan utifrån.   

Förändrade kommunikationsmönster kan innebära att de mer grundläggande förändringarna 
påverkas än omfattande omstruktureringar (Parmander, 2005). Leneér-Axelsson och 
Thylefors (1996) menar att det inte finns den ideala organisationen, enligt dem finns det 
nackdelar inom alla olika organisations former. Vidare menar författarna att stora kostnader 
skulle sparas genom att kompensera den befintliga organisationens svagheter, detta istället för 
att genomgå stora omorganisationer som leder till nya belastningar eller hinder.  

Vid förändringsarbeten uppstår det oftast motstånd och försvar vilket anses vara en naturlig 
och nödvändig del av processen för att generera en verklig förändring. En anledning till att 
motstånd kan uppstå inom en organisation mellan de involverade i organisationen kan vara på 
grund av att medarbetaren eller chefen lägger in det nya förslaget i en gammal kognitiv 
struktur samt i ett gammalt tankemönster, vilket medför till att medarbetaren uppfattar 
förändringen som drastisk. Det nyupptäcka kräver en intellektuell sysselsättning då det går 
utanför tankemönstren. Detta kan bero på att man redan har ett välbekant material i våra 
gamla tankemönster, vi kan identifiera och begripa materialet om oss själva. Det som är nytt 
existerar inte i våra tankemönster och när det nya materialet skall införas i vår 
informationshantering uppfattas det på ett okänt sätt, man kan inte identifiera sig själv med 
det (Ahrenfelt, 2001).  

Då förändringsprocesser skall genomföras just för att hitta en lösning till ett problem, är risker 
stor att energin koncentreras till ämnet och försummar att förändringsarbete är relationistiskt 
skapande (Parmander, 2005). Praxis och rutiner, föreskrifter och förordningar samt manualer 
och omfattande arbetsfördelning mm. bör användas för att effektivisera och granska 
verksamheten (Leneér-Axelsson; Thylefors, 1991). Då ansvar och beslut tappas bort på vägen 
eller sprids till personer så att ansvaret aldrig kan fastställas, är ett kännetecken för byråkratin 
(Styhre, 2002).  

Dahlqvist (1998) talar om olika slags tänkande; det divergenta tänkandet som leder fram till 
den enda tänkbara lösningen, ” Om vi gör som vi alltid har gjort får vi vad vi alltid har fått” 
(Dahlqvist, 1998, s. 42), andra utvägar utvecklas inte. Samt konvergent tänkande som leder 
till att flera alternativ skapas först, därefter värderar man och beslutar sig för en eller flera bra 
lösningar.  

Dahlqvist (1998) menar att alla processer börjar med att man iakttar verkligheten, man 
kartlägger den och kanske gör en utvärdering av den och detta blir startpunkten.  I 
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bearbetningsfasen beskriver man idealen man analyserar, planerar och uttrycker sina 
ambitioner. Man räknar även fram en ekonomisk kalkyl i olika typer av projekt för 
genomförande och en tidsram som skall hållas. Därefter fattar man ett beslut, man tar 
ställning till den plan man har upprättat genom att väga in alla variabler som kan tänkas 
påverka beslutet. Slutligen handlar man, dvs. man påbörjar processen och försöker förändra 
den lilla biten av verkligheten som man fått sig anförtrodd.  

Det kan vara oklart vad målsättningen är, med andra ord, vad som skall förändras, även om 
förändringsidén har diskuterats och presenterats under en längre tid. Keller och Wallin (2000) 
menar att många drivs av en betydande lojalitet till tredje part, det företaget är avsedd att 
tjäna, dock även till arbetskamraterna. Detta är också ett syfte för att bli sedd i sitt arbete.  

Det bör vara klart och tydligt vad som skall uppnås, samtidigt är det viktigt att förändringarna 
som skall genomföras är förenade med vardagslivet. Om visionen är tydlig och enkel att förstå 
blir det lättare att förmedla den vidare och större möjlighet till att den upplevs som 
betydelsefull av de berörda. Det problem som skall lösas i organisationen bör vara välkänt och 
uppfattas som meningsfullt för att genomförandet (Parmander, 2005).  

Om företag eller organisationer vill genomföra stora förändringar eller endast förbättringar i 
verksamheter leder det till att medarbetare och chefer behöver samarbeta på ett annat sätt än 
tidigare, detta för att kunna göra förändringen eller förbättringen möjlig. En rutin som är ny 
eller förändrad kan föra med sig nya förbättringar inom verksamheter som tids nog förändrar 
både arbetssätt och kultur. Det effektiva ligger oftast i problemlösningsstrategierna. Lösningar 
av första ordningen (inom givna ramar) bygger på sunt förnuft, medan lösningar av andra 
ordningen ofta är orimliga, oväntade och emot sunt förnuft. För att kunna använda 
problemlösning som avviker stort från det vanliga mönstret är det en fördel om arbetsgruppen 
har ett öppet och ifrågasättande arbetsklimat. Ett sådant klimat får byggas upp vid 
förändringsarbetets början som en uppgift av projektledaren. Medarbetare kan vara vana vid 
ett specifikt sätt att hantera konflikter på och ett oförtroendefullt klimat. För att omvända 
dessa erfarenheter bör det uppmuntras till att låta alla framföra sina åsikter utan att värdera 
dem, låta alla prata till punkt och förtydliganden samt sammanfattningar av mötet. Ett förslag 
är att lyfta fram och analysera ämnen eller fenomen ingen talar om, så som personliga åsikter 
om förändringen (Ahrenfelt, 2001; Parmander, 2005).  

Inom systemteorin tar man upp två polariserade system, det slutna och det öppna systemet, 
vilket Ahrenfelt (2001) diskuterar kring. Vidare menar författaren att ett slutet system inte har 
ett samspel med kontexten eller världen omkring. Man skulle kunna beskriva det på det sättet 
att det inte är öppet för förslag från utsidan. Det slutna systemet bidrar inte till kreativa 
tankemönster och låg interaktionsgrad inom system, istället skapar den ett slutet system. Detta 
kan leda till att det framkallas ett ledarskap som inte klarar av att behandla en komplex 
verklighet med alla de dilemman som finns samt de brister organisationen visar upp. Detta 
maktfullkomliga system blir i längden dyrare, med tiden dör den ut på grund av att de 
använder sin limiterade styrka till att stärka och försvara genom omställningar av första 
ordningen. Det öppna systemet beskrivs utifrån fyra kriterier vilket är ett antal processer som 
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pågår samtidigt på olika platser i systemet. Dessa är alla delar i den resultatskapande 
processen på systemnivån. Utifrån dessa kriterier får man en full förståelse för processerna 
inne i organisationen och mellan organisation och kontext (Ahrenfelt, 2001). 

Andersen (2003) menar att det nya som har införts i en verksamhet som är allför annorlunda 
eller främmande inte påverkar medarbetarna. Han menar vidare att människor som utsätts för 
det vanliga förblir desamma och människor som möter något extra kan detta särskilda föra 
med sig en förändring. Om det extra, det nya de möter är alltför särskilt finns det en risk för 
att de stöter bort det för att inte påverkas.  

5.1 Förändringsstrategier  
För att kunna genomföra demokratiska projekt i en organisation bör det finnas 
planeringstänkande och väl genomtänkta strategier. Det har kommit att bli ett vanligare 
tillvägagångssätt att genomföra förändringar genom att antingen börja ovanifrån eller 
underifrån. Då förändringar som kommer från de högre politiska eller administrativa nivåerna 
ger fina formulerade resultat utan motsträvighet i det praktiska dagliga arbetet, har 
handlingskrafter för förändring som kommit från de lägre nivåerna, oftast hindrats och dött ut. 
För att få ett förändringsarbete godkänt i de högre nivåerna i en organisation bör det förankras 
på alla nivåer i organisationen (Parmander, 2005).  

Enligt Angelöw (1991) finns det tre förändringsstrategier för organisationer i förändring. Den 
toppstyrda strategin påbörjas förändringen genom att ett fåtal från ledningen intresseras för att 
planera och skapa en lösning. Denna typ av strategi resulterar till ett missnöje, långvariga 
konflikter och sämre arbetsförhållanden. Detta kan leda till att det bildas skarpa klyftor mellan 
organisationens olika nivåer. Medarbetare kan uppleva att den kompetens de erhåller inte tas 
till vara, konflikter uppstår då brister hos minoritet av medarbetarna används som orsak till 
problemet.  

I den representativa strategin bildas en projektgrupp av representanter från de berörda 
grupperna. Denna projektgrupp är delaktig i förändringsprojektets olika faser. De anställa får 
kontinuerlig information om förändringsarbetet. De anställda visar ett visst intresse och en 
viss uppmärksamhet för ledningen. Ett dilemma för denna typ av strategi är att 
projektgruppen är engagerad dock är inte alla anställda är delaktiga i förändringsprocessen 
och planeringen för projektet, därför kan det bli svårt att genomföra förändringen (Angelöw, 
1991).  

Förändring genom den delaktiga strategin bygger på att alla de berörda engagerar sig i 
förändringsarbetet. De förändringar som skall genomgås skall till en början planeras och 
sedan genomföras och följas upp av de personer som berörs av dem. Detta är tyngdpunkten i 
denna strategi och detta bidrar till att alla delaktiga som har förändringsvilja och engagemang 
blir förändringsaktörer och tar ansvar. Denna strategi visar enligt författaren Angelöw (1991) 
störst möjlighet för överlevnad och en chans till att kopplas samman till vardagsarbetet. 
Ahrenfelt (2001) påpekar att chefer så som medarbetare bör vara delaktiga på ett aktivt sätt i 
förändringsprocesser. Han menar vidare att ingen kan stå utanför sin arbetsplats eller 
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organisation. Angelöw (1991) lyfter fram en kombinerad strategi som han ger namnet 
deltagardemokratisk modell. Utifrån denna strategi skall alla berörda i ett förändringsförsök, 
delta direkt eller genom företrädare vara delaktiga i de beslut som tas.  

Då förändringar genomförs i arbetsuppgifterna kan det leda till att andra enheter eller 
verksamheter blir berörda eller påverkas av förändringen (Parmander, 2005). Genom att vara 
överens om begreppsramar som skall gälla kan organisationer undvika missförstånd och 
konflikter (Ljungberg & Larsson, 2001). Vidare menar författarna att förändringsprocessen 
utvecklar sig utifrån hur de berörda agerar, olika vägval som beslutas samt 
handlingsstrategier. En processbaserad verksamhetsutveckling arbetar mot att repetera en 
redan bestämd process av sammanfogande aktiviteter.  

 

5.2 Mål för planeringsfasen  
 Parmander (2005) menar att då planeringsfasen i ett projekt är avslutat bör grunden för 
arbetet vara färdigt, idéer och visioner skall preciseras och samtidigt tas beslut i olika 
valsituationer, exempelvis vilka val av strategier för förändringen som skall tas i bruk. 
Kostnader och tidsramar som är ytterst viktiga skall vara bestämda. Projektledaren bör vara 
vald. Projektledaren bör ha följande egenskaper:  

• lärdom om förändringsprocesser   

• ser sig själv som en pådrivare för att få igång förändringsarbetet 

• genuint engagemang och intresse  

• reflekterande, pedagogisk skicklighet att föra vidare och förmedla tankar och 
värderingar.  

 

5.3 Beskrivning av förändringsarbete  
Förändringsarbete bör kartläggas för att identifiera hinder samt möjligheter. Det är även ett 
tillvägagångssätt för att få en bild av hur motstånd och samarbetsvilja, organisationskultur och 
arbetsklimat ser ut. Parmander (2005) pekar på att inte fastna i de tekniska detaljerna. Hon 
menar att det är människorna som skall ändra på rutinerna och inte rutiner på människor. Då 
tankar och erfarenheter diskuteras bland medarbetare i en organisation är det oftast detta som 
leder till ett samarbete som vidare leder till att förändringsprocesser utvecklas. Viktiga frågor 
som kan användas vid förändringsarbete är:  

• Vilka möjligheter har personer i en organisation som kan integreras med varandra? 

• Var finns utrymme för utbyte av information och konfliktlösning?  
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Ett annat viktigt tillvägagångssätt är att genomföra en kvalitativ undersökning på de 
nyckelpersoner inom organisationen som erhåller information och kunskaper om 
organisationen.  

Parmander (2005) inspirerar även till att använda en handlingsplan, vilket gör det lättare för 
en ny projektledare att komma in i arbetet och följa med i processens gång. Vid 
dokumentering av handlingsplan är det därför viktigt att skilja mellan mål, strategier och 
medel.  

Då förändringsarbetet når genomförande prövas samt utvecklas och formas idéerna. Här skall 
även visioner uppfattas på samma sätt av alla de berörda. I detta skede skall de unika 
erfarenheterna uppfattas så att det bygger på ett delat synsätt och samtidigt förändra detta 
synsätt. Genom ett pedagogiskt tillvägagångssätt skall olika tankar och intressen bringas fram, 
för att få igång arbetet. Grupprocesserna och tvisterna samt hindren som är oundvikliga skall 
lösas på ett smidigt sätt, för att deltagarna i framtiden skall ha en framgångsrik modell att 
arbete efter (Parmander, 2005).   

Ledaren i ett förändringsarbete har i uppgift att leda arbetet samt vara samtalsledare och 
språkrör mellan olika värderingsgrunder, inställningar och perspektiv. En annan viktig del 
som Parmander (2005) lyfter fram är att nödvändigtvis få upp negativa eller positiva saker till 
ytan för att inte hindra kreativitet eller nytänkande. Hon menar vidare att det är viktigt att inte 
anpassa sig eller nöja sig med hur saker förhåller sig till ett visst sätt, detta kan bero på att 
personer som arbetat i en organisation inte är medvetna om invanda mönster som vanligtvis är 
en anledning till svårigheter för förändring av organisationer. Andra uppgifter som 
projektledare måste ta itu med tidigt under processen är att ifrågasätta rådande sanningar, 
införa klarhet i obegripligheter och att sätta fingret på inre motsägelser.  

All förändring innebär någon form av otrygghet, oavsett om den yttre och inre tryggheten 
samspelar och varierar mellan individer. För projektledaren blir det en utmaning att omvända 
otryggheten och ångest till en spänning och stimulans som ett verktyg som driver 
förändringen framåt (Angelöw, 1991). Parmander (2005) menar att ångest är en vägledare och 
dess tyngdpunkt är den yrsel vi upplever när vi går en balansgång mellan chanser och behov.  

 

5.4 Delaktighet och kreativitet  
Ett kreativt arbetsklimat fodras för att bryta ny mark, detta för att deltagarna kan gå från tanke 
till handling. Kreativitet bygger på: 

• Öppenhet, där ingen kommer genom stängda dörrar. Det är viktigt att våga pröva nya 
ingångar, viljan att försöka, möjligheten till att avfärda och lära sig.  

• Kunskap, här är öppenhet värdelöst utan kunskap. Öppenheten blir i så fall ytlig och 
osammanhängande.   
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• Flexibilitet, här är det viktigt att kunna ändra sin ursprungliga fråga eller plan då man 
är öppen för förändring.  

• Frihet bör finnas från kontroll och krav. 

• Drivkraft, där finns motivationen samt egna krav på satsningar och resultat. Detta är 
förmågan att få saker ur händerna. En viktig poäng är nyfikenheten och uthålligheten 
inom drivkraften, nyfikenheten är till för intressets skull medan uthålligheten är seriös 
och målinriktad.  

Folke Dahlqvist (1998) menar att om man känner till de faktorer som skapar motstånd mot 
förändringar kan man öka sina möjligheter till att bemästra situationen. Dahlqvist hänvisar till 
C Margerison följande faktorer från boken Effektiva arbetsgrupper:  

• Gruppledarens attityder och beteende är viktiga faktorer. Han måste hjälpa gruppen att 
ta itu med och bemästra de nya problemen som förändringarna ger upphov till. 

• Motstånd mot förändringar beror ofta på att dessa upplevs som ett hot mot de 
anställdas trygghet och status. 

• Motståndet mot förändringar kan ibland minskas genom att man hjälper personal att 
samla mer information. 

• Engagemang i problemlösning och beslutsfattande gör de anställda mer benägna att 
acceptera en förändring. 

• Anställda som berörs av förändringar oroar sig oftast för att de inte ska kunna 
motsvara kraven i den nya befattningen eller situationen.  

Dahlqvist (1998) anser att kreativitetsbegreppet handlar om: 

• Att se ”helheter” och inte lösa problem genom att dissekera dem. En bra helhetssyn 
behövs för att få en lösning som fungerar.    

• Att kunna se samband mellan olika saker och händelser och kunna skapa nya 
förbindelser. 

• Att kunna se saker som de är och utifrån detta kunna se vad som kan göras annorlunda 
eller bättre 

• Att ha en öppen positiv attityd både till sin egen och till andras förmåga 

• Att kunna se möjligheter mer än att bita sig fast i hinder 

• Att våga se saker på ett annat sätt, att kunna kombinera olika storheter och att kunna ” 
leka med en idé”.  
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Hornborg (2005) menar att ritualer är en gemensam handling för människor i grupper som 
utomstående inte alltid förstår sig på, dessa handlingar är en del av organisationskulturen och 
dess uppskattningar. Ritualens funktion är bl.a. ett sätt att kommunicera på. Dessa mönster är 
slutna inom gemenskapen då dessa ritualer stärker sammanhållningen i gruppen. Det är viktigt 
att varje individ i en organisation beter sig på ett sätt som är gynnsamt för hela organisationen 
och inte varje enskild individs behov och önskningar (Franzén, 2000). Detta är av stor vikt 
därför att individens handlingar visar individens personlighet, så om en individ beter sig på ett 
oacceptabelt sätt, medvetet eller omedvetet, är det organisationens andra berörda som får 
återställa ordningen efter den personens handlande, då dessa påverkar hela organisationen 
(Goffman, 1967).  Ritualer kan vara vardagliga handlingar dock även väldigt komplexa i den 
bemärkelsen att det krävs erfarenheter och kompetens för en lyckad interaktion. En individ 
kan ta distans från dessa ritualer genom att kliva ut ur gemenskapen, dock leder det till att 
individen avsäger sig relationen till de andra i gemenskapen som delar på ritualerna 
(Hornborg, 2005).  

 

5.5 Grupprocesser  
En viktig faktor att ha hänsyn till är att i förändringsarbete som bygger på gruppers 
delaktighet, är gruppdynamiken. En struktur är nödvändig då personer skall jobba 
tillsammans. Varje gruppmedlem är i behov av att få en egen roll och arbetsuppgifter i 
gruppen och vara medveten om dem. Det är även viktigt att veta hur de kan påverka gruppens 
utveckling och beslut (Parmander, 2005).  

Intressanta synpunkter på konformisten och hans motsats gällande reaktionerna på sin 
arbetsmiljö beskriver Dahlqvist (1998) om enligt följande. 

Konformisten: Motiveras i första hand av arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Arbetets art 
kommer i andra hand, är ofta kroniskt missnöjd med arbetssituationens olika sidor. Får inte ut 
någon större tillfredställelse av det han åstadkommer, uttalar sig cyniskt om arbetets värde, 
arbetar bara om det leder till belöning och tenderar att härma ledningens filosofi.  

Nonkonformisten: Motiveras i första hand av arbetets natur och utmaning i de uppgifter han 
blir förelagd, uppmärksammar arbetsvillkoren när de hindrar hans effektivitet, får ut stor 
tillfredställelse av arbetet, känner sig trygg så länge han åstadkommer något.  

För att organisations utveckling skall fullfölja sin förändring måste de medarbetande vara 
insatta och delaktiga i målsättningen, planeringen, budget, uppföljning etc. Detta är ett ansvar 
som ledningen bör säkra så att medarbetarna har den nödvändiga informationen som behövs 
och tillgången till viktigt stöd. Från medarbetarna behövs det engagemang och viljan att förstå 
vad som pågår inom organisationen.   

Dilschmann (2000) diskuterar social kompetens som en viktig faktor inom en organisation på 
grund av att det behövs vid arbete av grupp eller på möten. Författaren menar att den sociala 
kompetensen innebär att vilja och vara kapabel att samarbeta och kommunicera med andra. 
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Vilja är ett viktigt element som man bör inneha, det skall finnas en sida av medarbetarna som 
visar att de har viljan att förstå andras synpunkter, viljan att uppmärksamma andra och viljan 
att dela med sig av sina åsikter och idéer.  Det krävs mycket av medarbetaren nuförtiden när 
det gäller att anpassa sig efter verksamhetens förhållanden. Det är inte tillräckligt med att bara 
utföra sin vardagliga arbetsuppgift. Man måste spendera tid på att planera, utveckla och ta till 
sig utav den gemensamma verksamheten, menar Dilschmann (2000).  

 

5.6 Hur bemöts hindren? 
Attityder kan uppstå när andra ska ta ansvar, alternativt individen själv, vid införandet av nya 
tankar i en organisation. Konflikter som uppstår i ett processinriktat och demokratiskt 
förändringsarbete kan bemötas och genomdrivas om rätt strategier används vid 
konflikthantering. Följande fyra strategier rekommenderas som förslag eller exempel som kan 
uppstå inom olika organisationer, enligt Parmandet (2005):  

• Maktstrategier, då konflikten är öppen och erkänd av parterna. Här utnyttjas parternas 
svagheter för att få sin egen vilja igenom. Metoder som att ha passivt motstånd kan 
förekomma från den svagare gruppen, för att sabotera. Detta leder till en situation där 
förändringen inte går igenom.  

• Defensiv, där den ena eller båda parterna beter sig som omedvetna om konflikten. Här 
kan också parterna ta positioner eller utför handlingar för att gömma konfliktens 
närvaro.  

• Rituella, där kommentarer av konflikten kännetecknas, oavsett om den är öppen eller 
dold. Här bemötts attityder medreglerade eller kollektiva handlingar. De sker 
automatiskt utifrån normer som styr kommunikationen eller ansvartagandet.   

• Samverkan, här är konflikten öppen och medveten av parterna, detta skapar en delad 
åsikt om hur konflikten skall hanteras och bearbetas.  

Den vanligaste formen av hinder som förekommer vid förändringsarbete är motstånd och 
konflikter, dock kan det även förekomma hot i olika former. Dessa hot kan komma från 
verksamheter som ligger nära eller från ledningen eller från verksamheter utanför 
organisationen, med varierande karaktärer, öppna eller dolda (Parmander, 2005).  

Ahrenfelt (2001) talar om ”No Change Concept” som han menar omfattar regelbundna 
mönster av idéer och tankar, av motstånd och försvar som repeterar sig på olika klasser i 
systemet. Ahrenfelt (2001) menar att individer som arbetsgrupp som företag och hela 
branscher har obekanta illustrationer av sig själva och den egna verkligheten, som han kallar 
representationer. Dessa formar ett tankemönster som vidare ger argument och genererar 
agerande mot förändring och anpassning till verkligheten.  
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5.7 Att fortsätta leda succén  
Utefter hur resultatet efter ett förändringsprojekt avspeglas i de människor som varit delaktiga 
och berörda, kan det visa sig om förändringsprojektet uppfattats som framgångsrikt eller ej. 
Reflektion och planering krävs för att de förändringar som genomgåtts skall leva vidare och 
blir varaktiga (Parmander, 2005).  

En fördel för överlevnad av förändringar är att ge inslag av detta redan i början av 
förändringsprocessen. För att kunna påverka det kulturella klimatet på ett tydligt sätt kan man 
genom nya strukturer, nya samarbetskanaler och bra konflikthantering skapa möjligheter för 
djupgående förändringar. I samma skede kan olika faktorer så som påtryckningar utifrån eller 
inifrån organisationen, omorganisationer eller ekonomiska besparingar kan uppstå som hinder 
för att behålla de resultat som uppnåtts. Det kan då behövas kraftfullare beståndsdelar än nya 
betraktelsesätt och attityder för att behålla och utveckla förändringen. Dock är det av stor vikt 
att ett projekt avslutas på ett genomtänkt och angenämt tillvägagångssätt efter många års 
arbete (Parmander, 2005).  

 

6 Information och kommunikationshantering 

Ett viktigt perspektiv som behandlas inom det första kriteriet på rörelserna och processen 
handlar om hur information och kunskap kommer in i organisationen och hur den hanteras 
där. Denna process har namngetts Informativitet.  Ahrenfelt (2001) menar att lärande är en 
pågående process och förståelse är den process som pågår när vi uppfattar, bedömer, ger 
betydelse och sammanhang åt det vi betraktar. Dessa tre element berör beslutsunderlag och 
organisatoriskt agerande. Ahrenfelt definierar informativitet som ”en organisations förmåga 
att transformera den information som finns lagrad i kontextuella skeenden, händelser och 
tendenser till en för organisationen användbar kunskap” (Ahrenfelt, 2001, s. 102 ).  

Jan Strid (1999) menar att informationen har kommit att bli en viktig del inom 
organisationens kretsar. Det handlar inte om att det behövs mer information utan att den 
levererade informationen som ges ut också tas emot. Informationsflödet har ökat och utformas 
på olika sätt. Genom den nya informationstekniken använder sig allt fler av Internet, intranät 
eller extra nät för att frambringa snabbare informationsvägar. Strid (1999) anser att 
kommunikationen genererar organisationen och inte tvärtom. Den som levererar 
informationen vidare är inte den enda som har kommit till insikt om behovet av bättre 
kommunikation, mottagaren har kommit att ställa högre krav på kommunikationen. Man 
kräver att få information av ledningen inte enbart om vad man skall göra eller hur man skall 
göra det utan även om varför man skall gå tillväga på detta sätt och vilket resultat som skall 
presenteras.  

Strid (1999) diskuterar kommunikationens funktion där han talar om avsikter eller intentioner. 
Strid menar att begreppet information används vid informering om vad som skall göras och på 
vilket sätt det skall ske. Detta enkla kan uppfattas som svårt. Strid menar att människor inte 
tolkar vad de enligt sändaren bör tolka, och de tar inte till sig av informationen som kommer. 
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En annan intention med information är att generera deltagande och engagemang i 
verksamheten. För att detta skall ske krävs det kunskapsinformation.  Har man inte tillräckligt 
med kunskap om hur verksamheten fungerar kan man inte var delaktig och man känner inget 
engagemang. Strid menar att man bör ha mer information om det man skall känna 
engagemang för.   

Strid (1999) tar upp fyra funktioner inom kommunikationen och informationen. 

1) Expressiv funktion: Innebär att sändarens intention är att meddela att han finns till och se 
till att bli uppmärksammad av andra. 

2) Social funktion: Få medarbetarna att känna att de tillhör organisationen eller företaget. 
Vilket anses vara en mycket viktig funktion inom kommunikationen.  

3) Informations funktion: Kommunikationen skall innehålla en informativ funktion och inte 
enbart orderinformation utan även information som gäller kring verksamhetens mål och 
metoder.   

4) Kontroll funktion: Genom att man begränsar sin information och kommunikation kan 
man styra både situationen och personen. 

Förmän eller chefer är oftast de som för direkta orderinformation, vilket är den naturliga 
informationskanalen. De tar även del av annan sorts information utifrån deras kunskap. Strid 
(1999) menar att förmän och chefer har ett stort ansvarsområde inom kommunikationen och 
för att den skall fungera. Strid diskuterar om att problem vanligen uppkommer då information 
skall gå via somliga personer till andra.   

Man kan uppfatta arbetskamrater som informationskällor på två sätt; genom det positiva 
vilket är att informationen samt det som rapporteras från ledningen kan vara gammalt och 
påverkar rutiner, en annan orsak är den särskilda kunskapen och erfarenheten som hjälper 
dem att tolka informationen. Arbetskamraternas information kan även uppfattas som negativ 
eller som ett ”rykte” som sprider sig. Ryktesspridning har oftast en sanning även om den kan 
vara förvrängd (Strid, 1999).  

Strid (1999) tar upp ämnet rykten som ett av de besvärligaste problem inom organisationen. 
Han menar att rykten uppstår då intresset är stort och informationen är bristande. Strid 
diskuterar vidare om att rykten är nyheter som uppstår utan något direkt syfte eller strategi. 
Motivet till ryktet ligger inte i nyheten utan i den mening som man ger det. Ett rykte 
försvinner av sig själv när det har tjänat sitt syfte och detta beror på att ryktet mister sin nyhet 
och att uppmärksamheten riktas någon annanstans samt att omgivningen eller villkoren 
förändras. Strid (1999) menar att informationsmöten leder oftast till att det blir passivt 
åhörande från personalens sida. Informationsmöten kan oftast leda till att man uppfattar dem 
som informationslösa och virriga vilket slutar upp med att många uteblir. Inom 
organisationer uppstår rykten då uppgifter är i rörelse bland medarbetarna och som ledningen 
inte bekräftat eller förnekat. Man skiljer även mellan rykten och skvaller. Ett rykte kan tolks 
som information som existerar bland människor och begär påminnelse och upprepande bland 
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de involverade i gruppen och koncentrerar sig på händelser. Medan skvaller fokuserar på 
individer. Rykten har sorterats i tre kategorier där varje kategori formar individens 
föreställningar och önskemål. Den första kategorin uttrycker hopp och önskningar, den andra 
fruktan och orolighet, och den tredje uttrycker fientlig inställning, aggressiv hållning och hat 
(Strid, 1999). 

Förändrings och utvecklingsarbeten innefattar oftast människor och deras sätt att tänka, deras 
handlande och deras emotionella perspektiv.  Ahrenfelt (2001) menar att det behövs ett 
undersökningsverktyg inom de områden som innefattar arbeten med humanistiska perspektiv. 
Människor behöver utveckling och förnyelse vilket fordrar eget deltagande, koordinering av 
ansvarstagande och aktiverade människor. Därför menar Ahrenfelt (2001) att det finns behov 
av verktyg vid processer som skall vara utformade med utförliga och konkreta mål, som även 
skall inneha en strategi för målsättningarna, utgångspunkt och handlande på olika nivåer inom 
organisationen.  Det centrala inom en organisationsförändring är att kunna kommunicera och 
identifiera brister och fel på olika nivåer inom systemet. Vilket underlättar inför förändringens 
och utvecklingens arbete inom olika besittningar av systemet så som till exempel 
kommunikation, produktutveckling osv.  

Ahrenfelt (2001) anser att människans handlande börjar utifrån dennes egen upplevda 
verklighet. Det finns två kraftfulla fält som styr tolkningen och informationsbehandlingen och 
dessa är det kognitiva och det emotiva fältet. Kognition studeras som en yta av mentala 
processer hos människan. Utifrån denna yta arbetas det med registrering, strukturering och 
granskning av inkommande information. Detta i sin tur bidrar till förståelse för människan för 
tolkningen och verklighetsbeskrivningen. Vid den emotiva ytan existerar redan den förståelse 
som skall finnas vid informationen för människan. Detta leder till att processerna förs vidare 
till någon form av avgörande som vid en vidare fas framkallar ett adaptivt eller icke adaptivt 
handlande. Resultatet beror på människans kunnande i att tolka och begripa situationen 
riktigt. Dessa delar skapar en helhetsförståelse för kännedom inom den upplevda verkligheten. 
Dessa förorsakar ett uttryckssätt i tankemönster som genererar underlaget för beslut och 
handlande. Ett tankemönster skapas utifrån människans tankar och uppfattningar som 
förtydligas inom den mänskliga informationsprocessen under förändringsarbete. Detta 
tankemönster formar beslut som arbetas efter.  

I artikeln Change, Lay the Foundation first av Paul Stone (2007) påpekar han att ledaren 
måste kunna kommunicera på ett sätt som får medarbetaren att se visionen på ett sätt som 
överlåter dem friheten att hitta vägar att klara av förändringen. Visionen skall vara igenkänd 
som energiskt men uppnåeligt inom en viss tidsram. Ledaren skall kunna förklara för sina 
medarbetare på vilket sätt deras roller har en avgörande del inom visionen och hur de kan 
uppfylla dess utmaningar, att inspirera människorna till att finna innovativa grunder som 
bygger på utvecklingar. Stone (2007) menar också att man skall använda alla medel som finns 
för att få människorna som ingår i organisationen fokuserade på målen och förblir 
viljekraftiga på ett sätt som får dem engagerade i att hitta innovativa lösningar. Att 
uppmärksamma deras åsikter och ta dessa till hänsyn.  
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I artikeln Effective Entrepreneurial Communication in Organization Development tar John. R. 
Darling (2007) upp fyra betydelsefulla och effektiva entreprenöriella ledarskaps strategier, 
dessa är uppmärksamhet genom visionen, mening genom kommunikationen, trygghet genom 
positionering och självförtroende genom respekt. Mening genom kommunikation är processen 
som människan går igenom för att få sin förståelse av omgivningen och för att sedan kunna 
dela med sig till andra som skapar sin mening genom verbala och icke verbala 
tillkännagivanden. 

I artikeln Communicate the problem before the solution, menar författarna Knapp och Kieffer 
(1984) att faktorn till att minimera negativa påverkan av dåliga nyheter inom organisationer, 
varierar beroende på organisationen och situationen. Det finns guidelinjer som kan följas av 
ledare som brottas med att hantera kommunikationen vid uppkomsten av dåliga nyheter. 
Följande är tre guidelinjer: 

• Vänta inte in dåliga nyheter 
• Involvera andra 
• Balansera perspektivet 

 

Vidare menar Knapp och Kieffer (1984) att organisationer som kommunicerar effektivt 
tillgodoser sina anställda tydliga budskap eller meddelanden, dock lyssnar de även och de 
underlättar kommunikationen. Anställda kan komma att bli anpassade till att förvänta sig höra 
dåliga nyheter när som helst de kommer i kontakt med en kommunikation. Regelbundna 
kommunikationer ger ledaren en möjlighet till att fastställa en kontext för de dåliga nyheter 
som uppkommer och som vidare möjligtvis bör diskuteras. Ett problem kan vara att ledare 
inte vill diskutera ett problem innan de löser det. Ledare vill oftast inte oroa de anställa om 
problem, eller uppfatta ledarskap som tveksam eller misslyckad. Ledare bör inte endast 
upplysa anställda om de ekonomiska faktorerna, de bör även förklara processen som en 
organisation genomgår vid beslutstaganden och genomföranden, samtidigt överväga alla de 
faktorer och alternativ som är avgörande. Dåliga nyheter förstärker vårt förutsägbara motstånd 
till förändringar. För att föregripa reaktioner bör vi uppmärksamma hur anställdas 
mottaglighet och på miljön där kommunikationen äger rum. Följande är faktorer att 
uppmärksamma:  

• Är anställda snarlika vid mottaglighet av information, eller är konkurrerande 
meddelanden dominerande i deras uppmärksamhet? 

• Förstår de anställda de faktorer som är betydelsefulla? 

• Hur ställer sig de anställda sig till vad ledaren ger för information om situationen?  

• Vilka bekymmer kommer de anställda att stå inför och vilka faktorer kommer att vara 
viktiga? 

• Vilken typ av information kommer de att söka efter? 
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• Finns det en underliggande förtroende atmosfär?  

• Finns det personer som kommer att leverera de dåliga nyheterna trovärdigt? 

I krissituationer eller i kommunikationer är det inte många ledare som tar tid för att fundera 
över vad de vill åstadkomma. En organisation bör börja planera kommunikationen vid 
förekomsten av dåliga nyheter. Planeringen för kommunikationer bör tydliggöra ledarens 
objektivitet, definiera informationen som det vill uttrycka, och fastställa källan av 
informationen. Att definiera gemensamma objekt och betydligheter och framkalla ett 
gynnsamt samarbete är nyckeln till framgång. Om dessa grupper känner att deras behov och 
intressen är tillfredställda på något sätt, kommer de att stödja ledarskapets insatser. En av 
anledningarna till varför ledare inte vänder sig till de anställda för åsikter om organisationen 
är för att ledarna tror att de anställda förväntar sig att verkställa deras åsikter och önskemål 
om hur organisationen bör se ut. De anställda som anser att de har fått en dålig möjlighet till 
att yttra sig om organisationsförändring är i motstånd för förändringar. En organisation som 
ständigt beskriver de problem som uppstår kan på ett bättre sätt ta till sig de anställdas 
förståelse (Knapp & Kieffer, 1984).  
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7 Empiri och Analys 

Undersökningsledarna har valt att intervjua tre tekniker, tre Projekt Ledare och en 
avdelnings chef samt chefen över Nordic Reactor Service på Westinghouse. De har 
sammanställt intervjuerna genom att sammanfatta hur de olika teknikerna, projekt ledarna 
samt cheferna har besvarat samma fråga. I sammanställningen av deltagarnas intervjuer 
lyfter undersökningsledarna fram tankar från deltagarna som är av stor vikt för studiens 
analys samt hur dessa kan vara viktiga för verktyget som skall formas för Westinghouse 
förändringsarbeten. Därefter lyfter undersökningsledarna fram aspekter från teorin som kan 
kopplas till delar av empirin. Detta är en direkt analys då teorin stödjer 
undersökningsledarnas diskussion i avsnittet slutdiskussion samt ett hjälpmedel för 
innovationsuppdraget.  

”Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer det svåra är att få dem att 
överge de gamla” (Dahlqvist, 1998, s. 120) 

 

7.1 Sammanställning av intryck från tekniker på Westinghouse i Västerås. 
• Hur länge har Du jobbat för Westinghouse som tekniker, tidigare utbildning 

samt nuvarande arbetsuppgifter, hur upplever Du din arbetssituation och nämn 
en negativ respektive positiv faktor med din arbetssituation? 

En tekniker hade arbetat i sex månader, den andre sedan 1986 och sen tredje sedan 1996. 
Elektriker, ASEA mekanisk utbildning, Civilingenjör mekanik. Det varierar lite på 
arbetsuppgifterna allt från El- konstruktion, bränsletekniker och konstruktionsledare till 
programmering, reparationer av bränsle på kraftverk, utveckla nya processer och 
konstruktionsledare inom bränsle service. Ospecificerat, ingen som bedömer, bra ibland, 
sämre med konkret direktiv. En annan tekniker är nöjd som det är. Den tredje trivs väldigt bra, 
uppskattar relationen till medarbetare, samt friheten inom arbetsuppgifterna. Positivt var 
arbetstiderna, de har flextider, det är ganska fritt. Så länge man sköter sina arbetsuppgifter är 
det ingen som hänger över axeln på en. Det är inget stressande arbetsplats. Negativt var att 
mycket ligger kvar som antingen ingen tar tag i eller för att det saknas direktiv. Det kan vara 
krävande att resa mycket under en längre tid, speciellt om man har en familj och barn. Detta 
bör anpassas efter var i livet man befinner sig. Då man är ung kan det vara mer lämpligt att 
resa mer. Planeringen fungerar inte bra, som den ser ut idag styr den privatlivet, vilket gör att 
man upplever en söndersliten känsla. Besked om planeringar bör komma i god tid och inte 
rykten som sprids runt, informationen tar stopp någonstans, når inte hela vägen fram till den 
berörde.  

• Hur ser Du att organisationen inom ditt område fungerar, i relation till hela 
organisationen och på vilket sätt upplever Du ledningen och deras direktiv? 

De olika teknikerna är överens om att deras arbetsområde fungerar bra och att de känner sig 
vid sidan av själva organisationen. Nu har organisationen formats som tidigare i denna del av 



30 

 

organisationen, man har nu en bränsleavdelning. En tekniker påpekar att de som åker ut och 
arbetar fungerar bättre än de som är kvar, där finns det oftast inga direktiv för vad som skall 
göras, de tar det som har högt prioritet i första hand, vissa saker ligger kvar i år. En annan 
positiv reaktion var att få arbeta direkt mot kunden. En annan tekniker menar att direktiven är 
luddiga, det är dålig information om vad som händer och vad som är på gång. En tredje 
tekniker tycker att det fungerar hyfsat bra, det kommer direktiv om hur saker och ting ändrar 
sig, det mesta tas på allvar, sedan beror det på vad det kan vara. Det flyttas omkring med 
personal och strör på med information.  

…Bränsle området upplevs som en ö för sig...   
  

…Ibland upplever en del tekniker att ledningens direktiv och krav är alltför långt från 
verkligheten och hur den fungerar, ex. resor och ersättning...  

 
…Den tredje teknikern menar att organisationsförändringar inte påverkar teknikerna…  

    
Resultatet ovan påvisar att det upplevs frustration eller besvikelse. En positiv lösning vore 
möjligtvis att sätta sig in i det kulturmönster som förändras eller som upplevs som en 
frustration eller möjligtvis en besvikelse (Parmander, 2005). Parmander (2005) menar att en 
organisation bör ha kännedom om innebörden av att kunskap påverkar förändringsprocesser 
inom organisationskulturen. Vidare menar författaren att organisationskulturen kan upplevas 
som något offentligt, som inte ifrågasätts. Då teknikerna ifrågasätter förändringar leder det en 
återspegling av organisationskulturen. Detta leder i sin tur till att kulturen i organisationen 
genomgår en förändring.   

• Hur upplever Du kommunikationen mellan dig och ledningen och i hur stor 
utsträckning anser Du att de möten Ni har varje månad är av stor betydelse? 
Saknar Du någon information på dessa möten?  

Teknikerna menade även att då det inte fanns problem så hörde ingen av sig. De har möten en 
gång i månaden, då kan man alltid framföra åsikter eller ställa frågor, dock blir detta svårt om 
man är ute och jobbar. Vid detta fall kan informationen nås via mail eller telefon. Mail anses 
vara bästa alternativet för att få fram information till teknikerna, då alla inte alltid är hemma. 
En av teknikerna brukar kontakta chefen eller sekreteraren inom avdelningen för att ge och få 
information. Ledningen är positiv till att få framföra åsikter till dem. Det är en möjlighet till 
att få träffa ledningen, reser man mycket hinner man gå tre till fyra gånger om året, det blir 
bra, för är man hemma hela tiden är inte mötena lika viktiga. Ibland redovisas alltför mycket 
siffror som tekniker ofta upplever att de inte kan påverka, vore mer intressant att visa de mest 
betydelsefulla siffrorna som förklarar situationen. Det vore bra att få mail på vad som 
berättats på mötena. Enligt en annan tekniker kommer informationen i rätt tid, och uppskattar 
konstruktionsgenomgångsmötena var 15:e dag för att få information om projekt. Dessa möten 
upplevs som betydelsefulla en del gånger och andra gånger mer onödiga.  
 

…En tekniker upplever att kommunikationen är dålig och att information inte kommer når 
fram till dem… 
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…En annan tekniker ansåg inte att det var något problem med att föra fram tankar eller 
problem till ledningen… 

 
…Ett önskemål vore att ha ett möte enbart för bränsle gruppen, för att diskutera enbart det 

som berör dem...  
 

Det saknas även framförhållnig, berätta vad som är på gång.  
       

Ahrenfelt (2001) talar om Informativitet, hur organisationen för vidare information som kan 
blir en användbar kunskap för organisationen.  
 
Strid (1999) lyfter fram att den person som leverera information vidare är inte nödvändigtvis 
den enda som insett betydelsen av kommunikation, här ställer mottagaren högre krav på 
kommunikationen.  
 
Knapp och Kieffer (1984) presenterar hur ledare bör värdera vikten av kommunikation med 
sina anställda för att inte låta problemet eller de dåliga nyheterna förstöra organisationen. Här 
lyfts även fram ledarens roll i att vara lyhörd men även sprida tydliga meddelanden till de 
anställda.  
 

• Hur ställer Du dig till förändringar som påverkar ditt arbete, om Du fick ändra 
något vad skulle det vara och varför just detta? Bör Westinghouse genomgå fler 
förändringar, i så fall vad, varför och på vilket sätt?  

Första intrycket kan vara negativt, men det har blivit bättre med tiden. Att avvakta och se hur 
det utvecklas med tiden, oftast blir det något positivt. Om det är förändringar som har en 
positiv påverkar, upplever teknikerna detta positivt. Då det är negativa förändringar, som 
påverkar negativt arbetet är det bara att anpassa sig och leva sig in i det. Detta påverkar i sin 
tur kvalitén på arbetet, det leder till att fokus hamnar på att larva sig och arbeta långsammare. 
En av teknikerna menar att förändring strävar efter förbättringar. Förändringar som framförs 
på ett enkelt och roligt sätt bemötts oftast mer positivt enligt en tekniker.  En annan tekniker 
menar att han saknar mer utbildning, för att utvecklas inom arbetet. En del tekniker önskar att 
inte få arbeta hemifrån under långa tider, åter igen det bör finnas ”regler” som är anpassade 
efter personer och deras privatliv. En tredje tekniker saknar mer jobb då det kan finnas tider 
där arbetsuppgifter saknas. Två av teknikerna önskar att få större lokaler att arbeta i, det kan 
bli trångt att arbeta i små lokaler då det kommer leveranser som skall öppnas osv. detta leder 
till att arbetet tar längre tid än nödvändigt. Kontoret kan även upplevas som störande ibland, 
svårt att tänka då ljud sprider sig genom tunna väggar eller öppna dörrar. Med Amerikanskt 
inflytande krävs det att lära sig om deras kulturer, detta behöver inte vara negativt.  

…En av teknikerna litar på att ledningen genomför de förändringar som krävs… 

…Om förändringen har en positiv påverkan upplevs det bra hos teknikerna, är det en negativ 
påverkan finns det inget annat att göra utan bara anpassa sig och leva sig in i det... 

Teknikernas uppfattning om förändringen syftar till önskemål om bättre arbetsplatser och 
bättre arbetstider, vilket ses som en positiv förändring… 
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Ahrenfelt (2001) anser att slutna system inte bidrar till kreativa tankemönster vilket leder till 
att det framkommer ett ledarskap som inte kan hantera en komplex verklighet med de 
dilemman som finns samt brister organisationen presenterar.  

Keller och Wallin (2000) hävdar att medarbetare erhåller en viktig lojalitet för företaget dock 
även till sina arbetskamrater. En anledning till detta kan vara en möjlighet till att få bli sedd i 
sitt arbete. 

• Upplever Du att Du arbetar för företaget visioner och mål, i så fall på vilket sätt, 
är Du bekant med MPO och på vilket sätt arbetar Du för detta, går denna vision 
emot dina arbetsuppgifter?  

Det var lite osäkerhet hos teknikerna om vad visionerna stod för exakt. Dock anser de alla att 
de arbetar för att företaget, eller avdelningen de arbetar på skall bli bäst. De hoppas att genom 
deras arbetsuppgifter uppfylla visionen samt målet. MPO var inte tydligt för teknikerna, det 
kändes främmande. En tekniker menade att han arbetade för att få bra produkter och arbeta 
mer eller mindre mot ett miljövänligt syfte. Efter att undersökningsledarna berättat kort om 
OPM svarade teknikerna följande som svar på frågan. Teknikerna menar att de strävar efter 
att förbättra produkterna. Vidare menade de att då arbetet handlar om tekniska prylar, kan det 
kosta, och det saknas resurser för det. Teknikerna försöker att arbeta inom ramarna, ibland 
kan detta skapa problem då resurser saknas.  

…det råder en liten osäkerhet kring Westinghouse visioner hos teknikerna… 

Parmander (2005) menar att om visionen är tydlig, enkel och förstålig blir det lättare att ta till 
sig den, förmedla den vidare och uppfatta den som betydelsefull.  

• Vad är Din vision och Ditt mål i ditt arbete, vilken situation vill Du att din 
organisation skall befinna sig i efter en förändring? 

Kvalitén är viktigare än tiden som en arbetsuppgift skall vara färdig på. Att göra ett så bra 
jobb som möjligt och kostnadseffektivt. Att utföra, agera något efter det som beslutats. Beslut, 
processer skall genomdrivas. Ett önskemål är att bränsle återgår till hur det var tidigare.  

…Att få alla insatta och delaktiga i arbetet, det upplevs som splittrat i dagens läge… 

Angelöw (1991) menar att den toppstyrda strategin leder till ett missnöje och sämre 
arbetsförhållanden vilket i sin tur leder till att det skapas tydliga klyftor mellan 
organisationens olika områden. Medarbetarna i organisationen upplever då att den kompetens 
de har inte används vilket resulterar i att det uppstår konflikter hos minoriteten av 
medarbetarna som drabbas av detta.  

• I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i 
ditt arbete och i ditt privata liv? 
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En tekniker är inte så bekant vid förändringar, han trivs som det är. Det känns tryggt att veta 
vad man har, det är en risk att genomföra förändringar allt för ofta. Andra tekniker är glada 
över förändringar och trivs med det. Privata förändringar ger oftast en positiv inverkan.  

 

7.2 Sammanställning av intrycket från Projekt Ledare på Westinghouse  
• Hur länge har Du jobbat som Projekt Ledare på Westinghouse, tidigare 

utbildning samt nuvarande arbetsuppgifter, hur upplever Du din arbetssituation 
och nämn en negativ respektive positiv faktor med din arbetssituation? 
 

Längden varierade det var allt från 1-15 år sedan de började jobba på Westinghouse. En del 
hade gått via den traditionella vägen, genom att ha en högskoleutbildning inom till exempel 
maskiningenjör, industriella ekonomi och tekniska utbildningen. Sedan fanns personer som 
inte var högskoleutbildad utan hade bara läst en team leader utbildning gått på en datatekniker 
kurs.  Arbetsuppgifterna innebar allt från att leda olika projekt, ta fram offert, kontakta de 
olika sajterna inom området, planering av personaluppdrag, administrations arbete till 
reparering och konstruering av verktyg och beräkningar. De flesta upplevde arbetssituationen 
som lagom men att det kan variera ibland beroende på hur mycket man har att göra, en pm 
tyckte att det var jobbigt att befinna sig på vissa platser samtidigt som de flesta av dem känner 
att det är en rolig och trevlig arbetssituation de har. Positiva egenskaper var att man tillhör en 
liten grupp vilket ser till att gemenskapen är bra emellan de medarbetande, finns bra 
kundkontakt, sker mycket omväxlingar på jobbet beroende på att man är ute och reser mycket, 
man testar och provar nya och annorlunda saker och man lär sig jobba med människor. Det 
negativa däremot kunde vara att man kan vara borta långa perioder hemifrån vilket kan leda 
till att man kan bli lätt tjurig och retig, brist på pengar då man inte kan testa mycket som man 
skulle vilja vilket påverkar kvaliteten och utvecklingen och sedan tyckte en Projekt Ledare att 
man kan ha en pessimistisk syn på saker och ting så som till exempel förändringar som sker, 
man ser brister istället för lösningar. 
 

• Hur upplever Du kommunikationen mellan dig och ledningen samt mellan dig 
och teknikerna, genom vilka metoder för du vidare information till tekniker, 
varför just denna informationsprocess, genom vilka metoder får du information 
från ledningen samt är detta bästa möjliga sätt att få informationen på? Har Du 
önskemål om att ändra på kommunikationen mellan dig, ledningen och 
teknikerna? 

 
Undersökningsledarna fick olika svar från de medverkande, de flesta tyckte att 
kommunikationen funkade bra mellan dem och ledningen, att de är lättillgängliga att nå vare 
sig det är via telefon eller email. Emellertid kunde kommunikationen mellan Pm och 
ledningen förbättras, då man fann att informationen kunde ta stopp ibland. En Pm ansåg att 
kommunikationen mellan dem som befinner sig inom Sverige funkar bra men när man 
befinner sig utomlands på uppdrag kan det uppstå komplikationer och det finns olika faktorer 
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som finns till grund som tiderna, tillgängligheten och informationen osv. Informationen 
skickades vidare via email, telefon, sms och det kan tas upp på möten ibland. Alla de 
medverkande använde sig av egna kunskaper samt att det varierade för en del beroende på 
vilken viktig information det är.  Vissa fick informationen via email, telefon och möten. En av 
projekt ledarna fick själv gå ut och söka efter informationen genom att utmana och pusha på 
ledningen. Svaren varierade från varje projekt ledare, det var både positivt och negativt. En 
projekt ledare kände inte till några andra tillvägagångssätt medan de andra ansåg att det kunde 
förbättras och att det inte skall funka på detta sätt egentligen. En åsikt var att man inte 
behövde mer information än den som redan existerar, projekt ledare vill ha det kort och 
konsist. En tekniker tyckte att allt fungerade bra och ville inte ändra på något, medan en 
annan tyckte att det talades mycket om siffror inom organisationen som inte påverkade och 
som inte intresserade han på de möten som hölls, utifrån detta skulle kommunikationen kunna 
förbättras och det togs upp ett exempel som föreslogs, vilket var att man hade ett så kallat 
sigant schema som finns tillgänglig på intranätet som man skulle kunna förbruka mer. 
 

…Det var en projekt ledare  som ansåg att man inte hade så bra kontakt mellan dem som 
befann sig inom bränsleområde det vill säga teknikerna pga. att man är inte lika insatt inom 

det området och det kan uppstå felaktiga tolkningar mellan relationerna osv…   
 
…Man borde kunna strukturera upp det lite noggrannare då man kan riskera att missa en viss 

information ibland... 
 
Strid (1999) anser att informationen inte tolkas på det sättet det bör tolkas och att de inte tar 
till sig utav informationen som kommer. Man bör även ha mer information om det man skall 
vara delaktig inom. Strid för ett vidare resonemang om att man kräver att få information av 
ledningen inte enbart utifrån tillvägagångssättet utan varför man skall gå tillväga på detta sätt 
och vad verkan blir. 
 
Ahrenfelt (2001) menar att människans agerande påbörjas utifrån hur den själv upplever 
verkligheten. Det finns två faktorer som styr tolkningen och informationsbehandlingen, dessa 
är kognitiva och emotiva fält. Den kognitiva arbetar med registrering och att strukturera den 
inkommande informationen, detta leder till förståelse för personen och för tolkningen.  Stone 
(2007) menar att ledaren bör kommunicera på ett sätt som leder till att medarbetaren ser 
visionen på ett sätt som ger dem friheten att hitta vägar för att klara av förändringar.   
 

•  Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om hur organisationen fungerar i sin 
helhet, har Du önskemål om att ändra på något inom organisationen, hur ställer 
Du dig till förändringar, anser Du att det bör ske fler förändringar i ditt arbete, 
vad, varför och på vilket sätt? 
 

Ja var svaret som alla gav dock kan det sedan variera beroende från område till område. Man 
håller mer reda på och är insatt inom sitt område mer än det globala, sedan fanns det en Pm 
som var insatt i områdena utanför Sverige och tycket att det borde ske förbättringar i de andra 



35 

 

länderna när det gällde utvecklingen. Önskemål fanns om att det borde finnas mer pengar för 
FOU (forskning och utveckling) och att man borde rulla igång pengaflödet till de olika 
projekten. Samtidigt finns det brister i kommunikationen mellan service och bränsle området 
som borde förbättras, att informationen som behövs skall finnas lättillgänglig. Man kan känna 
av det amerikanska inflytandet då det inte funkar på samma sätt som de organisationer som 
befinner sig inom Sverige. Det negativa som förändringar kan föra med sig är att om man har 
jobbat för något som sedan rasar samman och inte blir så som man förväntar sig att det ska 
bli.  En projekt ledare tyckte att det var bra så som de har det medan en annan tyckte att man 
borde utöka fler tekniker när det handlar om konstruktionen gällande brist på personalen, det 
fanns åsikter gällande byggnaden att det är för trångt och hög belastning.  Medan en annan 
Pm ansåg att de förändringar som pågick var tillräckligt bra.  

 
…De flesta ansåg att förändringar är bra och positiva sedan beror det på vilken slags 

förändring det handlar om för det finns dåliga förändringar menade de flesta… 
 
Ahrenfelt (2001) finner att det uppstår motstånd och försvar vid förändringsarbete vilket är 
naturligt vid verkliga förändringar. En orsak till motståndet mellan de involverade i 
organisationen kan bero på att chefen presenterar förslaget via en gammal kognitiv struktur 
samt via ett äldre tankemönster vilket leder till att medarbetarna upplever förändringen som 
drastisk. Parmander (2005) lyfter upp en annan viktig aspekt som går ut på att få upp de 
negativa och positiva saker till ytan för att inte hindra kreativiteten eller nytänkandet inom 
förändringsarbete. Parmander diskuterar vidare om att personer som arbetat i en organisation 
ifrågasätter mönster som de ofta kan klassa som en anledning till svårigheter för förändring i 
organisationer. Ahrenfelt (2001) uppmanar även till ledarens tyngdpunkt i att ha rätt 
kunskaper vid rätt tidpunkt för att försöka skapa en förståelse för att pådriva 
förändringsprocessen.  
 

• Anser Du att du bidrar till företagets vision och mål i ditt arbete och i så fall på 
vilket sätt? 

 
En projekt ledare ansåg att det räckte med att han befann sig på jobbet och sedan genom att 
jobba och göra bra ifrån sig och en annan ansåg att man var den rätta personen på rätt plats.  
Sedan att det viktiga var att man tänker på kundens och organisationens bästa.  
 
Angelöw (1991) påstår att förändringar innebär på något sätt otrygghet även om den yttre och 
inre tryggheten går hand i hand eller skiljer sig mellan individer. En projekt ledares utmaning 
i detta fall blir att vända denna otrygghet och ångest till spänning och tillfredställelse som ett 
verktyg som leder förändringen framåt.  
  

• Hur upplever Du teknikernas uppfattning om förändringar inom 
organisationen? 
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Vi fick in både positiva och negativa svar. En projekt ledare menar att möten som pågår 
påverkar killarna negativt på det sättet att de ibland kan känna sig utpekade när det handlar 
om vissa frågor gällande arbetet. Man fick också in information om att de har väldigt svårt att 
hantera förändringar pga. Man pratar mycket negativt om det, man tar det inte på ett bra sätt, 
man blir orolig.  
 

…Man borde fokusera på de nyanställda och försöka ta hand om de gamla anställda för att 
de nya inte skall hamna i samma mönster som de som jobbat längre inom organisationen... 

 
Ljungberg & Larsson ( 2001) upplyser om att förändringsprocesser utvecklar sig beroende på 
hur de involverade agerar, hur olika vägval som beslutas samt handlingsstrategier. En 
verksamhetsutveckling som är processbaserad arbetar med att repetera en redan förutbestämd 
process via sammanfogade aktiviteter.    
 

• Upplever Du att Du arbetar för ledningens krav och önskemål till en ekonomisk 
vinst, beskriv den situation Du önskar din organisation befann sig i efter en 
förändring? 

 
Genom att se till att folk är ute och jobbar samt att man har marginaler att jobba efter var en 
åsikt. Det borde finnas en målbild en struktur.  
 

…En Projekt Ledare var relativt nöjd medan det fanns åsikter om att man bör ha en bra 
kontroll på organisationen gälande teknikerna, arbeten och utbildning... 

 
Dahlqvist (1998) menar att medarbetare måste vara insatta och delaktiga i målet, planeringen, 
budgeten m.m. för att organisationens utveckling skall fortskrida sin förändring. Detta har 
ledningen som ansvar för att säkra medarbetarna med nödvändig informations som behövs 
och tillgång till betydelsefullt stöd. Från medarbetarna krävs engagemang och vilja att förstå 
vad som pågår inom organisationen.  
  

• I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i 
ditt arbete och i ditt privata liv? Motivera ditt svar. 

 
Förändringar pågår överallt nuförtiden och är lätt att anpassa sig efter tyckte en projekt ledare 
medan det fanns en annan åsikt från en av deltagande som tyckte att man behöver mer 
lärdomar kring området.  
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7.3 Sammanställning av intrycket från Chefen över NRS 
 
För att inte blanda ihop cheferna för de olika arbetsuppgifterna namnger vi NRS högsta chef 
inom området benämningen chef A. 
  
• Hur länge har Du jobbat för Westinghouse, tidigare arbetsuppgifter? 

 
Chefen började jobba från 1991-1998 och sedan gjorde han uppehåll i åtta år och kom 
tillbaka 2006. Innan chefen slutade jobbade han som projektledare och när han kom 
tillbaka anställdes han som projektledarchef och jobbar som chef på NRS.  
 

• Hur upplever Du att organisationen fungerar i sin helhet utifrån ditt perspektiv? 
 
Organisationen är bra till idag, han beskriver organisationen som ett skellett och dess 
medarbetare som köttet, det finns dock mycket att göra, framförallt att få medarbetarna att 
bli mer delaktiga och mer informerade om vad som pågår inom organisationen.  
 
Parmander (2005) lyfter fram innebörden av förkunskaper då ett arbete skall genomföras, 
för att förhindra risker och misslyckanden. För att underlätta starten vid genomförandet är 
det klokt att förstå omgivningen där arbetet skall äga rum, exempelvis kulturmönster, 
hinder, samspel och fallgropar. Strid (1999) nämner fyra funktioner inom kommunikation 
och information, en av dessa har en social funktion, att få de anställda känna att de tillhör 
organisationen.  
 

• Anser Du att det finns behov av förändringar inom organisationen, i så fall vad och 
på vilket sätt bör dessa förändringar ske, hur står Du i förhållande till förändringar 
inom organisationen och bör det ske fler förändringar i så fall vad, varför och på 
vilket sätt? Hur upplever Du att Projekt Ledare och Tekniker står i förhållande till 
förändringar inom organisationen? 
 
Chefen uppmanar till ständig förändring. Chefen ställer sig positivt i förhållande till 
förändring. Han tycker att det är viktigt med ständiga förändringar. Chefen anser att han 
har fått en blandning av positiva och negativa reaktioner från Projekt Ledaress och 
Teknikers syn på förändringar inom organisationen. Han anser att det kommer att 
genomföras fler förändringar. Vad för förändringar som kommer att ske är ännu inte klart. 
De förändringar som genomgås skall resulteras till att bli mer effektiva.  
 

...Han menar att det ska finnas spikade roller, dock kan uppgifterna variera för den 
specifika rollen som passar den mest lämpade personen… 

 
…Pm och Tekniker uppfattar förändringen på olika sätt beroende på situationen, till 

vilken utsträckning det påverkar deras roll inom organisationen…  
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Ahrenfelt (2001) anser att människor behöver utveckling och förnyelse som fodrar eget 
deltagande, koordinering av ansvarstagande. Andersen (2003) menar att det nya som 
införts i en organisation är allt för annorlunda kan det stötas bort av medarbetarna. Om 
detta nya är alltför särskilt kan medarbetarna driva bort det för att inte bli påverkande.  
 

• Sedan hur lång tid tillbaka anser Du att det har funnits kommunikationssvårigheter 
och attityds bemötande av förändringar hos de anställda inom NRS och hur har 
dessa bearbetats tidigare och hur upplever Du att kommunikationen fungerar till 
Pm och Teknikerna och dem emellan? 
 
Chefens spekulationer talade om att det har funnits kommunikationssvårigheter och 
attityds bemötande i över tio år. Tidigare har organisationen inte arbetat för att hindra eller 
bemöta dessa svårigheter. Tekniken framställs som det primära och medarbetaren som 
sekundära. Chefen anser att detta är fel. Den nya organisationen arbetar med att få fram 
personen i arbetet, en definierad roll, extern utbildning, informationsspridning och 
medarbetarnas delaktighet vid utveckling av organisationen. Den nya förändringen som 
genomförts har bl.a. inneburit att fler chefer har tillträtts för mindre grupper, som skall 
arbeta som coacher, detta för att vara mer tillgängliga för medarbetarna. 
Kommunikationen mellan PM och tekniker fungerar bra enligt chefen, dock fungerar det 
mindre bra med kommunikationen mellan tekniker och chefer, Pm och chefer. 
Kommunikationsutvecklingen är på väg mot det bättre, men det är en lång väg kvar att gå.  
 
…Orsaken till detta kan bero på att Westinghouse är ett teknikföretag som arbetar med att 

lyfta fram tekniken och inte framhäva personen som arbetar bakom tekniken… 
 

…Medarbetarna upplever att cheferna är mer delaktiga och tillgängliga… 
 

…dock fungerar det mindre bra med kommunikationen mellan tekniker och chefer, Pm 
och chefer… 

 
Strid (1999) lyfter upp i en av de fyra funktionerna, expressiv funktionen, vilket innebär 
att sändarens avsikt är att upplysa om sin närvaro för de andra. Knapp och Kieffer (1984) 
lyfter fram innebörden av ett utvecklat samarbete är vägen till framgång. Vidare menar 
författarna att ledare ofta känner oro över att fråga anställda om deras åsikter, då en 
förväntan blir att uppfylla alla dessa önskemål från de anställda.  
 

• Hur ofta bemöter Du Projekt Ledares och Tekniker som söker information via dig, 
genom vilka metoder får du och genom vilka metoder för du vidare informationen, 
anser Du att dessa metoder är de bästa tillvägagångssätt? Till vilken utsträckning 
anser Du att de möten Ni har varje månad är av stor betydelse? 
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Chefen anser att det sker allt för sällan och att det är brist på tid för ledaren till att vara 
uppmärksam. Mail uppskattas inte lika mycket, därför att det inte finns tillräckligt med tid 
att läsa igenom allt. Ledningen håller i avdelningsmöten en gång i månaden. Det skickas 
även ut veckobrev en gång i veckan, detta via mail. Veckobreven fungerar bäst för 
teknikerna. Den feedback som ledningen fått av veckobreven är positiv. Pm får även 
information via mail. Avdelningsmötena har förbättrats på sistone, detta då innehållet har 
förändrats från tabeller över ekonomin till mer sammanfattad ekonomisk översikt, dock 
kan detta förbättras ytterligare. För teknikerna är det svårt att ständigt kolla mailen och 
närvara vid alla möten, därför fungerar veckobreven bättre. Chefen anser att de är av stor 
betydelse. Innehållet på dessa möten bestäms av ledningsgruppen i Västerås. Mötets 
program pågår i ca: 1 ½ timme. Han upplever även att det är svårt att samla in alla 
medarbetarna till möten. Chefen upplever att medarbetarna tar del av informationen som 
framförs på dessa möten.  
 

…Varje månad är det ledningsgruppsmöten som chefen anser vara det bästa 
tillvägagångssättet, att träffas är ett bra sätt att får information på… 

 
Strid (1999) hävdar att informationsmöten är ett passivt deltagande från de anställdas sida. 
Dessa möten kan tolkas som obetydliga i sin information vilket leder till att folk uteblir.  
 

• Hur uppfattar Du att Projekt Ledare och Tekniker arbetar för företagets vision och 
mål, strävas sambandet mellan MPO, i så fall på vilket sätt, hos tekniker samt 
Projekt Ledare, anser Du att budskapet med MPO har förmedlats? 
 
Chefen anser att alla anställda i grund och botten arbetar för företagets mål och vision, 
samt att medarbetarna arbetar bra, dock inte alltid rätt. Det kommer idéer och tankar från 
medarbetarna som behöver styras upp, för att inte tappa fokus på målet. Det är lätt att se 
det negativa och att det inte fungerar bra ibland, istället bör medarbetarna se möjligheterna 
i att få det att fungera. Chefen menar att de diffusa målen bör försvinnas, istället klargöra 
målen. Chefen arbetar för att skapa ett gemensamt mål som alla strävar mot. Chefen 
förklarar även att det finns djupa spår som leder mot målet, dock skapar detta svårigheter. 
Han menar att det är viktigt att följa målet, dock parallellt (olika områden inom 
organisationen) och eventuellt kunna styra lite på vägen mot målet, i det mån som det 
behövs. MPO är relativt nytt, har införts försiktigt, därför kan det vara lite oklart för en del 
medarbetare. Det finns en del som upplever att de följer visionen om MPO, men förstår 
inte betydelsen av MPO. De finns medarbetare som inte ser sambandet mellan MPO. En 
del ställer sig positivt till detta, andra uppfattar inte att de är en del av processen. De 
anställda som arbetar med affärer, ex. PM har en gång i veckan affärsmöjlighetsmöten där 
information om MPO presenteras.  

…Alla har en bild av ett mål, dock inte samma… 
 

…Budskapet om MPO har inte vräkts ut, istället för de ut budskapet försiktigt… 
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Goffman (1967) lyfter fram värderingar som kan finnas inom organisationer samt vikten 
av att alla medlemmar har samma gemensamma värderingar, och hur varje enskilds arbete 
och beslut kan påverka hela organisationen. Dilschmann (2000) menar att social 
kompetens är av stor betydelse vid arbete med grupper, vilket innebär att kunna samarbeta 
med andra.  
 

• Vad har OPM för syfte enligt din mening, för Westinghouse? 
 
Chefen menar att MPO har ett sammanhang för organisationen, de olika delarna hänger 
ihop och fungerar som ett system beroende av varandra.  
 
Parmander (2005) menar att det krävs förändringar i medarbetarnas och chefernas 
tankemönster för att en förändring skall bli verklig.  
 

• Beskriv den situationen Du vill att din organisation skall befinna sig i efter 
förändringen? 
 
En organisation där medarbetarna trivs och är entusiastiska. Organisationen skall även 
presentera en lagom bra ekonomiskt resultat, som skall leda till att kunna investera i något 
nytt och samtidigt få en vinst.  

…En organisation som har fokus på affärer och leverera bra produkter… 
 
Keller Och Wallin (2000) syftar till att oavsett om förändringsidén har presenterats långt 
tidigare kan det vara oklart vad målsättningen är. 
 

• I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i ditt 
arbete och i ditt privata liv? Motivera ditt svar. 
 
I sitt arbete är chefen bekant med förändringen. I sitt privata liv genomgår han ständiga 
förändringar. Chefen ställer sig positivt till ständiga förändringar. Det ska hända saker!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

7.4 Sammanställning av intrycket från avdelningschefen  
För att inte blanda ihop cheferna för de olika arbetsuppgifterna namnger vi avdelningschefen 
inom NRS benämningen chef B.  
 
• Hur länge har Du jobbat för Westinghouse, utbildning, tidigare arbetsuppgifter och 

nuvarande arbetssituation? 
 
Sedan 1982 har chefen arbetat för Westinghouse, dock endast som chef i några veckor. 
Chefen har civilekonom examen. Chefen arbetade tidigare som Projekt Ledare, där arbetet 
innebar allt från att leda och fördela arbetet, förberedelser av verktyg osv. från år 1990- 
2000 arbetade han med försäljning och inköp och sedan vid 2000 arbetade han mer med 
projektledar rollen, kvalitetsdokument underlag, kvalitetsundersökningar, kvalitetssystem 
osv. Chefen har även arbetat som Process Manager, där han hade ansvar för kontrakt på 
Forsmark. Chefens arbetsuppgifter innebär att motivera och utbilda personal, anställa 
personer med rätta kvalifikationer. Chefspositionen ger fler förutsättningar till att jobba 
mer med projekt och kunna styra dem. Chefen upplever att hans arbetsuppgifter är 
kaotiska, p.g.a. att det är ny organisation. Han jobbar på att försöka förbättra det som varit 
mindre bra tidigare, som t.ex. informationsspridningen som går från ledningen till 
teknikerna. Chefen menar även att det har blivit mer regelbunden kontakt mellan honom 
och sin närmaste chef. Han anser att det är viktigt att ha bättre kontakt mellan ledning och 
arbetande.  
 

…Chefen upplever problematiken med teknikernas inställning till fokus på företaget, 
istället menar han att de fokuserar sig mer på arbetsuppgifterna… 

 
Keller och Wallin (2000) menar att många inom företagen drivs av en betydande lojalitet 
till tredje part, det företaget är avsedd att tjäna. Ahrenfelt (2001) för ett resonemang kring 
att i den byråkratiskt styrda organisationen blir medverkan samma sak som att hålla med 
och inte intressera sig. Dahlqvist (1998) beskriver olika synpunkter på konformisten och 
nonkonformistens reaktioner på sin arbetsmiljö. Nonkonformisten motiveras i första hand 
av arbetets natur och utmaning i de uppgifter han blir förelagd och uppmärksammar 
arbetsvillkoren när det hindrar hans effektivitet. Nonkonformisten får även ut en stor 
tillfredställelse av arbetet och känner trygghet när han åstadkommit nånting.       
  

• Genom vilka metoder för Du vidare den information som kommer från ledningen till 
teknikerna, upplever Du någon skillnad på informationsprocessen i din nuvarande 
position som Chef? Genom vilka metoder får Du information från ledningen, vilka 
metoder anser Du vara bäst? Till vilken utsträckning anser Du att de möten Ni har 
varje månad är av stor betydelse? 

 
Chefen tar kontakt med de tekniker som behöver få fram en viss information. Han får 
direktiv från ledningen som han för vidare. Informationen förmedlas personligen, via 
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telefon, ibland träffas de berörda och pratar om vad som skall utföras och vad som har 
utförts. Nu som Chef har man access till mer känslig information, vidare direkt access 
som berör personens arbetsuppgift, ersättningar osv. När han inte arbetade som chef, fanns 
ingen diskussion om frågor kring ersättning. Idag som chef är han insatt i frågor som 
lönediskussioner, tillhörighet i facket, produktivitet på personer, områden. Nu arbetar han 
mer med utvecklingsarbete. Chefen anser att det sällan frågas efter information via honom 
från tekniker eller PM, detta sker alltför sällan och det borde ske oftare. Informationen får 
man via möten, mail och den viktigaste informationen kommer genom 
ledningsgruppsmöten som är en gång i veckan. Chefen anser att det är för många möten 
och allt för många personer inblandade, som anställd blir det för många möten. Chefen 
menar att de som arbetar på andra områden, som ofta är resande får inte fram all den 
information som presenteras på mötena.  
 

…En viktig del av dessa möten är att få feedback, detta är inte fullt utfört idag… 
 
Dahlqvist (1998) hänvisar till C Margerison som tar upp olika faktorer som bidrar till 
effektiva arbetsgrupper. Ett av dessa faktorer är att engagemang i problemlösning och 
beslutsfattande bidrar till en mer benägen acceptans i en förändring. Vidare menar 
Dahlqvist att ledarna har ett ansvar för medarbetarna för att de skall få tillgång till den 
nödvändiga informationen som behövs samt tillgång till viktigt stöd.    
 
Upplever Du någon skillnad på bemötande på förändringar från när Du var Pm och 
nu Chef? 
 
Han upplever en stor skillnad. Nu som chef tycker han att man upptäcker förändringar och 
agerar annorlunda, mer mottaglig till att genomgå snabba och stora förändringar.  
 
…Som person, Projekt Ledare, har han förändrats genom att gå in i rollen och ställa om, 
argumentera om situationen man befinner sig i och man anser att det är negativt till att 

man inser att man får tillbaka något... 
 
Dahlqvist (1998) menar att det krävs mer engagemang och viljan att förstå vad som pågår 
inom en organisation. För att organisationen skall utvecklas behöver alla de medverkande 
vara insatta och delaktiga i målsättningen, planeringen, uppföljningen etc. Ahrenfelt (2001) 
diskuterar kring ”No Change Concept” som handlar om att de uppkommer olika mönster och 
idéer av motstånd och försvar som upprepar sig på olika klasser i systemet. Ahrenfelt menar 
att individer som arbetsgrupp eller företag har obekanta illustrationer av sig själva och den 
egna verkligheten, detta kallar han för representationer.   
 
 
• Hur står Du i förhållande till förändringar i organisationen, bör det ske fler 

förändringar i så fall vad, varför och på vilket sätt och hur upplever du att 
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organisationen fungerar i sin helhet? Hur uppfattar Du att Projekt Ledaress och 
Tekniker bemöter förändringen inom organisationen? 
 
Chefen menar att en del förändringar som genomförts har varit onödiga. Chefen anser att 
det är lagom med förändringar i dagens läge. Det är viktigt att hinna sätta sig in i de nya 
rutinerna. Enligt chefen fungerar den bättre, i och med den nya organisationen. En annan 
fördel är att ledningen över honom påverkas mer av den politiska faktorn, då samarbetet 
till USA är påtagligare. Förändringen uppfattas som kritiskt enligt chefen.  
 

…De senaste tio åren har det diskuterats om att leda nya till att få arbetsuppgifterna att 
fungera.... 

 
Stone (2007) anser att man bör använda alla medel som finns för att kunna få individerna 
som utgör en del av organisationen fokuserade på målen och få dem intresserade i att hitta 
innovativa lösningar.   
 

• Sedan hur lång tid tillbaka anser Du att det har funnit kommunikationssvårigheter 
och attitydsbemötanden av förändringar hos de anställda på Westinghouse och hur 
har dessa bearbetats tidigare? Hur upplever Du att kommunikationen fungerar 
mellan Projekt Ledare och Teknikerna och dem emellan? 
 
Enligt chefen har det funnits kommunikationssvårigheter och attityds bemötande av 
förändringar sedan företaget startades. För att komma ifatt och ta itu med dessa problem, 
anser han att man bör ta in nya personer som kan bemöta förändringar på ett bättre sätt. 
Ett antagande är att attityden kan bero på konkurrensen på arbetsplatsen.  En viktig faktor 
är att ta tag i ålderskulturen, ta in nya personer som lär sig av de som arbetat under en 
längre tid. Chefen tycker inte att kommunikationen där fungerar tillräckligt bra. Det är 
viktigt att få med dessa parter i förändringsprocessen. Projekt Ledare ger ut uppgifter, 
teknikerna utför dessa, dock får inte Projekt Ledare en feedback för hur arbetsuppgifterna 
har verkställts.  

 
…Detta kan bero på att anställda inte kunde hänga med i när förändringarna skedde och man 

gjorde saker annorlunda, personliga problem som påverkar… 
 

…En viktig del är att öka motivationen… 
 

Parmander (2005) menar att gruppdynamiken är en viktig del inom förändringsarbete. Att ha 
en struktur att veta sina roller och vilka arbetsuppgifter man har och är i behov av.  Dahlqvist 
(1998) anser att man bör ha en positiv attityd till både sin egen och andras förmåga, att kunna 
se möjligheter till att utvecklas istället för att bita sig fast i hinder. Dahlqvist diskuterar vidare 
om att man skall se saker och ting som de är och att man utifrån detta skall kunna se vad som 
kan göras annorlunda. Jan strid (1999) anser att människor som inte har tillräcklig med 
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kunskap inte är lika insatta i hur verksamheten fungerar vilket kan leda till att man inte känner 
delaktighet och engagemang.  

 
• Hur uppfattar Du att Projekt Ledare och Tekniker arbetar för företagets vision och 

mål? 
 
Alla är medvetna om att företag bör nå en ekonomisk vinst, dock kan de flesta känna att 
de inte kan påverka detta. Chefen anser att teknikerna utför ett bra jobb, de redovisar 
positiva marginaler. Dock tillkommer det en negativ omständighet som bör ändras anser 
chefen och detta är att man inte värnar om ekonomin när man skall ut och resa. Man väljer 
att spendera pengar på en lyxig bil istället för att välla en bra, normal och sparsam bil. 
Detta är en tydlig koppling mellan arbetssituationen och ekonomin, på företaget.  
 

…Det är svårt att övertyga personalen att deras arbete och utförande har en stor 
påverkan för företagets utveckling… 

 
Strid (1999) finner det viktigt att se till att medarbetarna känner att de tillhör 
organisationen samt att se till att uppmärksamma medarbetarna vid kommunicering. En 
faktor som Dahlqvist (1998) finner intressant är att gruppledarens attityder och beteenden 
är viktiga faktorer som kan påverka medarbetarna. Ledaren måste se till att hjälpa gruppen 
med att ta tag i komplikationer och nya problem som dyker upp samt att uppmuntra dem 
på det sättet att de känner att deras prestationer påverkar organisationen framåt.   
 

• Hur upplever Du att sambandet mellan MPO uppfattas och eftersträvas hos Projekt 
Ledare och Tekniker och vad har MPO för syfte enligt din mening? 
 
Chefen upplever inte att det finns någon som eftersträvar detta. Projekt Ledare eftersträvar 
inte visionen om MPO. Syftet med MPO för Westinghouse utveckling och förbättring om 
dessa områden är till för att poängtera inom vilka banor organisationen och 
arbetsuppgiften befinner sig i, i relation till marknaden, produkten och genomförandet. 
Chefen anser att syftet med MPO är till för att få medarbetare att tänka större, ett exempel 
kan vara tekniker som skruvar hela dagarna, skall inse att det arbete de utför har ett 
samband med hela organisationen. Då sambandet mellan dessa områden inom MPO inte 
är tydliga för medarbetarna, blir det svårt för dem att koppla deras delaktighet, hur 
verkligheten placeras in i modellen. Ett annat exempel på hur tekniker är en del av MPO 
är då de befinner sig på sajt, att de marknadsför Westinghouse via deras klädsel, attityd 
och uppförande.  
 

…Chefen menar att en del Tekniker är medvetna om att den existerar andra vet inte att 
den finns... 

 
Dahlqvist (1998) menar att motstånd kan uppstå då förändringen uppfattas som en hot mot 
medarbetares trygghet.  
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• Beskriv den situation Du vill att din organisation skall befinna sig i efter 

förändringen. 
Chefen anser att organisationen skall befinna sig i ett bättre tillstånd. Att 
kommunikationen skall förbättras, effektivare utnyttjande av resurser och att ärenden skall 
genomföras på ett mer lättsamt sätt.  
 

• I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovationer i 
ditt arbete och i ditt privata liv? 
 
I och med förändringar i arbetet blir förändringar och innovativt tänkande en del av mitt 
arbete.   
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8 Innovationsuppdraget  

Vid genomförande av förändringar inom organisationer finns det en mängd olika metod val 
som företaget kan ta del av, några förslag på metoder för en förbättrad förändringsprocess kan 
vara metoder ur Marshall & Rossmans (2006) där en av faktorerna i studien är att få en bättre 
förståelse av undersökningen, med detta menas att få en bättre förståelse för fenomenet eller 
förändringen av problematiska sociala förhållanden. Undersökningen börjar vid ett intresse 
eller nyfikenhet, Pina E & Gomes J (2003, 12).  

Undersökningsledarna har nedan presenterat fram förslag som Westinghouse kan ta del av vid 
genomförande av förändringar inom organisationen. Dessa metoder är bl.a. omstrukturerade 
från tidigare forskares metoder, så kallade skärningspunkter som uppstår där 
undersökningsledarna utgår från tidigare metoder och gör om dessa så att de passar bättre in 
på Westinghouse, andra är innovativt framkallade från undersökningsledarna själva. Nedan 
presenteras först förändringsförslag som kräver en kortare tid att genomföra, och sedan ett 
verktyg som kräver en längre tid att genomföra och som har en längre och djupare påverkan 
på de anställda.  

Svårigheter som kan bearbetas på Westinghouse är enligt undersökningsledarna 
följande förslag: 

• Tekniker uppfattas som passiva och visar negativa attityder för förändringar. 

• Ledningen anpassar inte alltid den information som skall till teknikerna via den mest 
lönsamma metoden.  

Förslag på förbättringar för att få informationsflödet och kommunikationen att fungera 
på Westinghouse är enligt undersökningsledarna följande: 

• Mail, att dela ut information som är relevant för mottagaren och som är kortfattad, 
hellre skicka flera korta mail än ett långt.  

• Sms, ett smidigt sätt att föra fram information som är viktigt, eller ett sätt att nå 
personen i fråga snabbare än mail.  

• Sammanfattande information, då möten inom företag skall äga rum, bör dessa endast 
innehålla de viktigaste punkterna för att inte tappa intresset hos de anställda som inte 
känner delaktighet i informationen som annars kan föras fram.  

• Leverans i tid, att leverera informationen i god tid för de berörda för att inte känna 
irritation inför information om den kräver omstrukturering i arbetet eller att 
informationen betyder att arbetet kan påverka det privata livet, så som resande under 
en längre tid. Detta för att inte skapa konflikter och för att den anställde skall hinna 
anpassa sig bl.a. emotionellt.  
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• Representanter från olika arbetsområden som presenterar informationen till endast de 
berörda. Detta kan vara ett sätt att fånga teknikers uppmärksamhet och förståelse. En 
representant, kan variera från vecka eller månad, som är aktiv på möten och levererar 
den betydelsefulla information direkt till teknikerna. Detta kan upplevas som mer 
positivt om informationen bara berör tekniker, då slipper de all annan information som 
de kan uppleva onödig, och de kan förstå varandra lättare, de talar samma språk.  

 

Förslag på hur attityder för förändringsarbete skall förändras och bearbetas är enligt 
undersökningsledarna följande: 

• Förberedelser i de olika arbetsområdena inför förändringsarbeten. Att i god tid 
förbereda de berörda inför förändringen, dess betydelser, orsaker och konsekvenser.  

• Förklaringar samt syften för förändringsarbeten och hur detta förbättrar 
organisationen.  

• Öka motivationen vid bra utförande av arbetet. Om en arbetsgrupp upplever 
förändringen som något negativt, kan det vara effektivt att belöna anställda vid bra 
arbete för att öka motivationen och kanske därmed inställningen till förändringen. 
Detta kanske inte är ett tillvägagångssätt som är varaktig dock en början, för att öppna 
upp kommunikation och förståelse.  

• Ge belöning för gott och uppskattat humör och beteenden, detta kan leda till något 
varaktigt, att ge bevis på att goda uppföranden i beteendet leder till en bättre 
arbetsmiljö som påverkar individen själv och omgivningen, detta kan smitta av sig.  

• Enskilda möten för endast chefer och tekniker som erhåller information som berör 
dem. Det återkommer även vid utveckling av negativa attityder. Ovan beskriver vi hur 
detta bör genomföras och till vilket syfte.  

• Kreativa övningar, visa roliga klipp, för att vänja sig vid något nytt. Ibland kan det 
vara nyttigt att byta mönster i arbetet eller tankesättet, kanske för att hitta ny energi 
eller motivation, om inte för att rensa huvudet. Detta kan vara genom att under 
arbetstid införa övningar där fysik ingår och psykologiska övningar som tränar 
kroppens muskler och hjärnans muskler, som i sin tur kan ge fördelar till arbetet 
omedvetet, men kreativitet och ett nytt sätt att förstå saker och förändringar på. 
Exempel på övningar kan vara personlighetstester, klippa och klistra fritt med papper 
och sax för att vara kreativt, titta på roliga klipp och tabbar, stand up komedi mm.  

• Utbildning för förändringsbemötande. Ibland kan det vara bra att låta de anställda få 
gå på kortare utbildningar med förändringsbemötande som fokus. För att uppmuntra 
till deltagande, kan ett syfte vara att klara av fyra till fem utbildningstillfällen och få 
godkänt på dessa för att kanske klättra upp i organisationen eller få mer ansvar inom 
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• Visa förståelse för de medarbetare som har önskemål om anpassade arbetsuppgifter för 
det privata livet. Ibland kan irritation eller motstånd för en förändring uppstå då det 
innebär att det privata livet tar stryk p.g.a. de nya förändringarna inom arbetet. Om 
ledningen inte visar hänsyn eller förståelse till detta kan den individen ha svårt att 
acceptera detta personligt. Ett alternativ är att ledningen försöker kompensera detta på 
något sätt, eller visa medkänsla, framförallt ta sig den tiden att bara visa förståelse för 
personen i situationen kan förbättra de tankar och känslor som dyker upp i liknande 
situationer.  

• Använda en box, där negativa tankar och önskemål kan skrivas ner anonymt och som 
sedan behandlas av ledningen. Många anställda kan känna och tänka mycket kring 
förändringar och dess konsekvenser, få vågar tala om dessa, en lösning är då att 
använda en box, låda, eller liknande där anställda kan skriva ner lappar och ställa 
frågor, eller visa irritation eller känslor inför förändringen. Dessa åsikter skall i syfte 
bearbetas av ledningen eller Projekt Ledare som skall försöka besvara dessa och 
samtidigt skapa en god kommunikation och förståelse till de anställda genom att visa 
uppmärksamhet till dessa.  

 

Förslag på verktyg för ett samarbete mellan medarbetarna och ledningen där förståelse 
för hur olika delar i organisationen hänger samman.  

Detta verktyg som presenteras nedan kräver en längre process för att uppnå en lyckad 
förändring, förändringen blir däremot långvarig där inställning, förståelse och respekt 
påverkas. Förändringen påverkar individen själv i relation till organisationen och inte endast 
organisationen för/mot individerna i företaget. Detta verktyg är innovativt och kreativt 
framställt av undersökningsledarna själva.  

Övningen: ordna två grupper, med lika många tekniker, projekt ledare och en chef i varje 
grupp. Ge dessa två grupper två olika uppgifter att arbeta utifrån dock samma mål för att 
kunna mäta resultatet och arbetsprestationen utifrån de olika uppgifterna. Detta kan visa om 
motivation och trivsel hos medarbetar ökar koncentrationen och uppmärksamheten på den 
ekonomiska faktorn. Och under övningens gång ha en observatör i vardera grupp som 
dokumenterar reaktioner och attityder hos de delaktiga, som sedan bör diskuteras och 
användas för en ökad förståelse vid riktiga förändringsarbeten.  

Lag 1: uppgift  tänka ekonomiskt. Mål  att i slutet av övningen, redovisa en ekonomisk 
vinst. 

Lag 2: uppgift  tänka på medarbetarnas arbetssituation, ex. trivsel och motivation. Mål  
att i slutet av övningen, redovisa en ekonomisk vinst.  



49 

 

Resultat från lag 1 kan bli enligt följande: Om fokus ligger i ekonomiskt mål kommer det visa 
på en ökad ekonomisk vinst, dock är frågan om denna blir varaktig. En annan faktor är att 
trivsel inte uppstår, vilket leder till att medarbetarna känner tvång för arbetsuppgiften, och inte 
av inre motivation och arbetsglädje. Detta kan i sin tur leda till att medarbetarna inte har 
motivationen att värna om företagets vinst.  

Resultat från lag 2 kan bli följande: Om fokus ligger alltför mycket på trivsel och motivation 
kan tiden inte räcka till att genomföra arbetsuppgifter som ligger av stor betydelse på en 
ekonomisk vinst, dock kan den ekonomiska vinsten öka i längden och en arbetsgrupp som är 
lojal mot företaget stannar kvar av intresse för företagets framtid.  

 

 

Vad enligt undersökningsledarna anser att Westinghouse bör behålla är följande: 

• Självständigheten, att de anställda har möjlighet att styra sina arbetsuppgifter utifrån 
den kunskap de besitter. Självständighet där arbetsuppgifter inte alltid behöver 
diskuteras i den omfattning om vad de går ut på. Chefer har förtroende för sina 
anställda angående utförande av arbetsuppgifter de skall genomföra, samt kvalitén av 
dessa.  

• Flextider, som leder till eget ansvar, vilket kan leda till motivation för den enskilde 
individen. En anledning till flextider är ett bevis på att ledningen har förtroende för 
sina anställda. Detta upplevs även som positivt från de anställdas sida.  

• Kunskapen, är en grundsten och stor betydelse i alla arbetsuppgifter på Westinghouse. 
Specialiteten och fokuset på arbetsområdena är unika.  

•  Visionen, talar om och visar hur företaget väljer att fortsätta fungera i världen i 
förhållande till marknad, produkt och genomförande.  
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9 Slutdiskussion  

Nedan kommer en uppdelning av diskussionen i olika kategorier för att lätt hitta de olika 
ämnesområdena som studien behandlar.  

Informationsspridning 

Informationsspridningen på Westinghouse fungerar inte enligt teknikerna, som den bör göra. 
Med detta menar dem att informationen som är viktig för deras arbete kommer inte fram i god 
tid för att kunna sätta sig in ibland annat den nya arbetsuppgiften. Ett exempel med 
anknytning till detta kan vara då en tekniker får i arbetsuppgift att arbeta långt hemifrån under 
en period vilket påverkar det privata livet. Vi fann teorier som stöder denna hantering av 
informationsspridning där Parmander (2005) beskriver att ilska och frustration kan kopplas 
samman med förändringar utifrån erfarenheter. Här upptäcker vi att denna teori beskriver hur 
teknikerna upplever irritation och frustration vid förändringar då dessa ligger i erfarenheter 
från förändringsarbete som genomförts tidigare på Westinghouse och hur dessa förändringar 
har medfört konsekvenser som drabbat teknikerna. Detta kan vara även en rädsla. Ahrenfelt 
(2001) syftar till att lärande är en process och förståelse som är pågående, där vi uppfattar och 
bedömer det vi betraktar. Här anser vi att tekniker även kan hitta brister för att vara bekväm 
och trygg vilket är lättare än att tänka positivt med något som inte fungerar som det brukar på 
samma sätt som innan.  

En annan aspekt av informationsspridningen är hur informationen sprider sig från Projekt 
Ledare till teknikerna inom bränsle området. Här upplever Projekt Ledare att problemet ligger 
i misstolkningar mellan relationerna. Till detta menar Strid (1999) att informationen kan 
missuppfattas om man inte tar till sig den på det sätt den framförs. Här är det även viktigt att 
ha kunskap om det som man är delaktig inom. Vidare menar författaren att tillvägagångssättet 
av informationsspridning ör en viktig faktor dock är det även viktigt att veta varför just denna 
metod används. Ahrenfelt (2001) menar att kognitiva och emotiva fält kan styra tolkningen 
och hur informationen bearbetas. Vi anser att informationsspridning bör innehålla ömsesidig 
förståelse från sändare och mottagare. Vid misstolkningar bör det finnas en god 
kommunikation som förhindrar komplikationer, vilket i annat fall kan leda till att individen 
bearbetar informationen som negativt då den registreras fel på grund av att den strukturerades 
fel som leder till missförstånd.  Vidare är det viktigt att metoden som används vid 
informationsspridning är uppskattad av både tekniker och Projekt Ledares.  

Chefen A anser att de möten som äger rum är ett bra tillvägagångssätt att dela ut 
informationen på. Chefen B anser att dessa möten är viktiga för feedback. Strid (1999) hävdar 
att möten är negativt deltagande från de anställdas perspektiv vilket kan leda till att folk 
uteblir. Vidare menar Dahlqvist (1998) att ledarna bär ett tungt ansvar för att medarbetarna 
skall få tillgång till betydelsefull information för deras arbete. Vi uppskattar information som 
presenteras via möten dock endast om informationen är relevant för de deltagande. Vi 
hänvisar till mer praktiska övningar och informationstillfällen som kan bidra med att 
informationen blir mer eftertraktad och positivt bemött. 
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Kommunikation  

Teknikerna anser att de inte finns någon kommunikationen mellan dem och ledningen. En 
tredje tekniker menar att det inte är svårt att föra fram tankar eller problem till ledningen. 
Ahrenfelt (2001) menar att det är viktigt hur information och kunskap kommer in i en 
organisation och hur den behandlas där. Till detta finns ett motargument från Strid (1999) där 
han lyfter fram kravet på kommunikationen som mottagaren ställer på sändaren. Detta kan 
kopplas till hur informationstekniken idag framförallt är via internet och som skapar snabbare 
informationsvägar. Därför anser vi att mottagaren kan ställa högre krav på att informationen 
är betydelsefull och att den kommer i tid och mindre krav på sändaren som har detta i uppgift.    

Projekt Ledares anser att dem är lättillgängliga via mail och telefon samt att de tycker att 
kommunikationen fungerar bra mellan dem och ledningen. Samtidigt menar dem att det finns 
brist på kommunikationen mellan dem då informationen kan ta stopp ibland. Goffman (1967) 
beskriver hur individer kämpar för att få respekt i grupper genom olika beteenden som skapar 
gemensamma värderingar. Vidare är det viktigt att uppträda på rätt sätt vilket visar på hur 
individens personlighet är. Här anser vi att Projekt Ledarnas motsäger varandra. Kan detta 
bero på de olika grupper som man tillhör eller är det så att personligheten avgör hur 
kommunikationen fungerar. En aktiv personlighet leder till en fungerande kommunikation en 
mer passiv personlighet bidrar till monolog.  

Chef A och B anser att kommunikationssvårigheter har funnits väldigt länge och 
organisationen har inte försökt bearbeta dessa svårigheter tidigare, vilket har medfört att 
kommunikationen mellan tekniker och chefer, projekt ledares och chefer har försämrats. 
Chefen B tror att anställda inte kunde följa med i förändringarna på grund av att saker skedde 
annorlunda det fanns även personliga problem som påverkade detta. En annan viktig faktor är 
att öka motivationen hos de anställda för att känna delaktighet i organisationen. Strid (1999) 
lyfter upp vikten av att sändaren bör lysa upp med sin närvaro för de anställda. Parmander 
(2005) menar att en viktig faktor i förändringsarbete är gruppdynamiken, klara roller och 
tydliga arbetsuppgifter är de anställda i behov av. En annan viktig del är förmågan att 
utvecklas istället för att stirra sig blint på de hinder som finns. Strid (1999) menar att 
motivation skapas av kunskaper i hur verksamheten fungerar. För att anställda skall finna en 
väg till kommunikation anser vi att en viktig faktor bör vara tillgänglighet, att visa sig för de 
anställda, för att öka chanser till ett deltagande i kommunikationen. Många individer enligt 
vår mening är enligt Parmander (2005) att delaktighet och trygghet i arbetsuppgiften så som 
roll definitioner, betydelsefull för deltagandet. Om detta upplevs som positivt kan 
konsekvenserna bli positiva med en grupp av individer som upplever trygghet och trivsel i sin 
organisation. Motivationen enligt vår mening är av stor grad betydelsefull då de anställda idag 
är lojala till Westinghouse, dock är fråga i hur stor utsträckning den sträcker sig om 
motivationen till arbetsuppgiften och målet förändras i samband till deras inställning. Till 
detta bör ledningen hitta en lösning som vi hänvisar till i innovationsuppdraget om att lätta på 
trycket med kreativa övningar och övningen med två lag som ger en förståelse för attityder 
och åsikter. 
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Förändringsprocesser 

Tekniker anser att då en positiv förändring sker upplevs den på ett bra sätt. Då en negativ 
förändring sker anser de att det inte finns några återgärder förutom att anpassa sig. En annan 
uppfattning inför förändringar är önskemål om bättre arbetsmiljöer vilket skulle upplevas som 
en positiv förändring. Ahrenfelt (2001) syftar till att det krävs ett ledarskap som kan hantera 
en komplex verklighet samt dem brister organisationen har. Keller och Wallin (2000) lyfter 
fram den anställdes position vilket är lojalitet för företaget men även för sina medarbetare. 
Detta kan även uppfattas som en egoistisk handling för att bli uppmärksammad i sin 
organisation. Vi undrar om Ahrenfelt lyfter upp ledarens roll som en lösning för att det 
innefattar dennes arbetsuppgifter. Kan inte detta lösas från teknikers prestation och 
engagemang då dessa har attityder inför förändringar. Dock lägger Keller och Wallin fokus på 
medarbetarens vikt för lojalitet. Då är frågan om detta är lösnigen för att få sina önskemål 
genomförda. Hur kan detta leda till att en tekniker skall vara lojal och självisk eller är det så 
att vi lever i altruism? 

De flesta Projekt Ledarnas menar att förändringar är bra beroende på området. De flesta 
menade även att det finns mer av de dåliga nyheterna än av de positiva. Ahrenfelt (2001) 
menar att förändringar kan upplevas som drastiska därför att de kommer från en gammal 
kognitiv struktur. Parmander (2005) menar för att man skall få upp negativa och positiva 
åsikter till ytan för att inte stoppa kreativiteten eller innovationen inom förändringsarbete, kan 
det vara bra att ifrågasätta. Vi finner att förändringar som har skett utifrån Westinghouse har 
inneburit omstruktureringar både på arbetsuppgifter samt roller. Vi sätter oss emot Ahrenfelts 
åsikt om kognitiva strukturer därför att i detta fall är Projekt Ledarnas på Westinghouse 
upplysta och förståeliga med vikten av förändringsarbete och förhållandet till dessa.   

Chefen A anser att det skall finnas spikade roller men att uppgifterna kan variera för att passa 
rätt person. Chef B menar att man förändras i rollen beroende i vilken position man befinner 
sig i och vad belöningen blir av detta. I detta sammanhang menar Ahrenfelt (2001) att 
människor är i behov av utveckling och förnyelse. Andersen (2003) hävdar att om innovation 
införs i en organisation på ett annorlunda sätt kan det stötas bort av medarbetarna, detta för att 
inte bli påverkade. Dahlqvist (1999) syftar till engagemang och villa för att skapa en 
förståelse för vad som pågår i organisationen. För att utveckla organisationen krävs 
medverkande och delaktighet från de berörda i att formulera målsättningen, planeringen och 
uppföljningen. Vi anser att chef a har en poäng i att det bör finnas spikade roller men att 
individernas kunskap bör vara så bred att de kan variera i sina arbetsuppgifter. Dock bör även 
chefen ha hänsyn till deras kompetens och personliga önskemål utifrån chefens och 
organisationens behov av dessa individer. Ahrenfelt talar om behov av utveckling och 
förnyelse vi menar att detta är mottagligt dock endast det är positivt för individen i fråga. Vi 
anser även att chef B talar av erfarenhet och att man anpassar sig för den roll som tilldelas en 
dock med positiv inställning då belöningen är betydelsefull för den personen.      

Vi upplever att Westinghouse förändringsprocess befinner sig enligt vår mening på 
genomförande fasen, med hänvisning till Parmander (2005), vi anser att de är på väg mot den 
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avslutande fasen, vilket då kommer att medföra att förändringen upplevs som positiv och då 
den har implementerats i deras arbetsuppgifter och attityder.  

Vi upplever med koppling till Ahrenfelt (2001) och Parmander (2005) där första ordningen 
innerbär ett tankesätt som teknikerna befinner sig i, de vill genomgå förändringar, dock 
genom det gamla mönstret, kanske för att bevara organisationskulturen. Andra ordningen 
innebär ett tankesätt där ledningen vill genomgå nya förändringar baserade på ett nytänkande 
som de upplever gynnar företaget på långsikt. Vi ser konsekvensen av hur andra ordningen 
kan genom sina önskemål om ett nytt tankesätt implementera Strids (1999) syfte till att 
begränsa informationen samt kommunikationen, styra de anställda. Detta fungerar negativt i 
jämförelse med teknikerna och ledarnas kommunikation och förståelse. Att kontrollera 
innebär inte att de anställda upplever det behagligt, vilket kan bidra till attityder och dåligt 
bemötande, framförallt vid förändringsarbete om förändringen kommer från endast 
ledningens krav.  

För att koppla samman resultatet med frågeställningarna menar vi att, om informationen som 
sprids i organisationen är negativt bemött av medarbetarna kan rykten skapas, som i sin tur 
kan genomsyra delar om inte hela organisationen negativt. Detta kan skapa en negativ 
organisationskultur, dock även påverka arbetet och medarbetarna på ett nedrivande sätt. 
Medarbetarna kan känna missnöjde från ledningen om den information, den rätta 
informationen, inte når fram till dem, eller om de inte känner sig delaktiga. Om 
informationsspridningen inte fungerar som den ska kan förändringsgenomförandet ge 
negativa resultat för hela organisationen. Om informationsspridningen fungerar väl och rätt 
information når fram till rätt personer och i rätt tid, kan detta underlätta och effektivisera 
förändringsarbetet som i sin tur kan gynna hela organisationen. Några medel för att underlätta 
denna process kan vara små förändringar som tekniska lösningar, exempelvis mail eller sms, 
eller längre förändringsmetoder så som inställningen, attityder samt förståelse hos individerna 
inom organisationen.  

Andra metoder som vi uppmuntrar organisationen att testa, med anledning av att det var ett 
önskemål från teknikerna själva, är att visa uppskattning, ge belöning vid goda uppföranden 
och ett acceptabelt beteende inom organisationen mellan medarbetare och ledningen emellan. 
Detta kan vara en väg som leder till att medarbetare upplever en direkt uppskattning av det 
arbete de utför. Genom att känna en delaktighet och uppskattning inom organisationen och bli 
informerade i tid samt att vara insatta i det förändringsarbete som pågår i organisationen kan 
medarbetarna ta till sig och anpassa arbete och attityder i organisationen.  

 

Innovation i vardagen  

Denna diskussion är en tolkning av den sista frågan ” I hur stor utsträckning är Du bekant 
med förändringsprocesser och innovation i ditt arbete och i ditt privata liv? Motivera ditt 
svar”av empiristudien från de deltagande. Denna fråga har i syfte att se samband från 
deltagarnas tidigare svar och hur de lever utifrån sin egen tolkning sitt privata liv och på 
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arbetsplatsen. Anledningen till att denna tolkning studeras i diskussionen är p.g.a. en egen 
tolkning som inte baseras utifrån en teoretisk grund.    

Teknikerna hade en delad åsikt om hur förändringsarbete uppfattas och påverkas i förhållande 
till deras arbete. De uppskattar förändringar då de själva gynnas av förändringen. Men om vi 
ser till den sista frågan besvarar majoriteten av teknikerna att de uppskattar förändring och att 
förändringen ger de en positiv inverkan. De lyfter även själva upp meningen med att privata, 
endast privata förändringar ger en positiv verkan. Då är vår fråga om de har en redan bestämd 
inställning till förändringar i sitt arbete och på sin arbetsplats vilket kan innebär enligt deras 
mening en risk, oavsett hur denna skulle presenteras.   

Projekt Ledarna menade att de ställer sig positivt till förändringar, dock beroende på inom 
vilket område förändringen gällde. Vi ställer då frågan till oss själva, är området positivt om 
det gäller det arbetsområde de agerar i eller andra områden som gynnar hela organisationen, 
eller områden som inte påverkar ledarna negativt?  Projekt Ledarnas menar som svar på den 
sista intervjufrågan att det sker ständiga förändringar överallt i dagsläget, en Projekt Ledare 
tycker att det är lätt att anpassa sig, medan en annan tycker att det krävs mer kunskap om 
området. Kunskapen ligger enligt vår mening i intresset för vad förändring kan föra med sig 
för gott till individen eller organisationen den befinner sig i. dock menar vi att ledningen har i 
uppgift att informera budskapet med förändringar för att om intresset finns för förändringen, 
har då individen kunskap om var den skall leda till.  
 
Chef A är väldigt bekant med förändringar inom sitt arbetsområde och anser att förändringar 
medför positiv verkan på individen samt organisationen. Chef B finner förändringar som 
positiva dock kan han ha en del uppfattningar om att vissa förändringar har varit onödiga. 
Med koppling till sista frågan på intervjun menade Chef B att förändringar i arbetet innebär 
ett innovativt tänkande. Till detta uppfattar vi att Chefen B:s innovativa och 
förändringsbenägna intresse för sitt arbete präglar även hans privata liv. Chefen A menar att 
saker bör ske ständigt både i sitt privata så som i arbetsliv. Detta ser vi en tydlig koppling till 
Chef A:s agerande och inställning till förändringar i organisationen, vi vill även uppmana att 
dessa förändringar och önskemål utgår ifrån en positiv attityd och har ett positivt syfte.  
 
Om en fungerande kommunikation, en dialog, är ett användbart redskap för att skapa 
förståelse mellan medarbetare och ledning kan konflikter, kostnader och negativa attityder 
undvikas. En viktig faktor enligt oss och med syfte till citatet nedan är att utifrån den kunskap 
som medarbetare och chefer har inom organisationer, visa hänsyn, respekt, förtroende och 
uppskattning. Vi upplever teknikerna och projekt ledarna på Westinghouse som professionella 
inom deras kunskaps- och arbetsområde. Vi upplever även cheferna på Westinghouse 
drivkraftiga och målinriktade inom sina arbetsområden samt att dessa mål och visioner skall 
gynna hela organisationen.  

”År 1903 hävdade tekniker att ett föremål måste vara lättare än luften för att kunna flyga. 

Bröderna Wrights flygplan var tyngre än luften. 
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Med det flög ändå”(Dahlqvist, 1998, s. 30). 
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11 Intervjufrågor  

Bilaga 1 

 Intervjufrågor - Tekniker 

1) Hur länge har Du jobbat för Westinghouse som tekniker? 

2) Vad har Du för utbildning?  

3) Vad har Du för arbetsuppgifter? 

4) Hur upplever Du din arbetssituation? 

5) Hur ser Du att organisationen inom ditt område fungerar, i relation till hela 
organisationen? 

6) På vilket sätt uppfattar du ledningen och deras direktiv? 

7) Hur upplever du kommunikationen mellan dig och ledningen? 

8) Nämn en positiv faktor med din arbetssituation respektive negativ? 

9) Om Du fick ändra något i ditt arbete vad skulle det vara och varför? 

10) Hur ställer Du dig till förändringar som påverkar ditt arbete? 

11) Anser Du att Westinghouse bör genomgå fler förändringar som påverkar ditt arbete i 
så fall varför, vad och på vilket sätt? 

12) Till vilken utsträckning anser Du att de möten ni har varje månad är av stor betydelse? 

13) Saknar Du en viss information på dessa möten, i så fall vad? 

14) Upplever Du att du arbetar för företagets visioner och mål och i så fall på vilket sätt? 

15) Känner du till företagets krav om sambandet mellan OPM (Operation, Product, 
Market)? 

16) På vilket sätt anser Du att Du jobbar i förhållande till detta? 

17) Anser Du att denna vision går emot dina arbetsuppgifter? 

18) Vad är din vision och dina mål inom ditt arbete? 

19) Beskriv den situationen Du vill att din organisation skall befinna sig i efter 
förändringen? 

20) I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i ditt 
arbete och i ditt privata liv? Motivera ditt svar. 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor- Projekt Ledare 

1) Hur länge har Du jobbat som Projekt Manager på Westinghouse? 
2) Vad har Du för tidigare utbildning? 
3) Vad är din arbetsuppgift på Westinghouse? 
4) Hur upplever Du din arbetssituation? 
5) Hur upplever Du kommunikationen mellan dig och ledningen samt mellan dig och 

teknikerna? 
6) Genom vilka metoder för du vidare den information som kommer från ledningen till 

teknikerna? 
7) Använder Du dig utav denna metod utifrån direktiv eller egna kunskaper? 
8) Genom vilka tillvägagångssätt får Du informationen från ledningen? 
9) Anser Du att detta är bästa möjliga sätt att få informationen på, motivera ditt svar?  
10) Har Du önskemål om att ändra på något gällande kommunikationen till ledningen och 

teknikerna, i så fall vad? 
11) Har du önskemål om att ändra på något inom organisationen och i så fall vad? 
12) Nämn en positiv respektive negativ faktor inom ditt arbetsområde? 
13) Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om hur organisationen fungerar i sin 

helhet? 
14) Anser Du att du bidrar till företagets vision och mål i ditt arbete och i så fall på vilket 

sätt? 
15) Hur ställer Du dig i förhållande till förändringar? 
16) Anser Du att det bör ske fler förändringar i ditt arbete? I så fall inom vilket område, 

varför, vad och på vilket sätt? 
17) Hur upplever Du teknikernas uppfattning om förändringar inom organisationen? 
18)  Upplever Du att Du arbetar för ledningens krav och önskemål till en ekonomisk 

vinst? 
19) Beskriv den situationen Du vill att din organisation skall befinna sig i efter 

förändringen? 
20) I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i ditt 

arbete och i ditt privata liv? Motivera ditt svar. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor – Chef A och B  

1) Hur länge har Du jobbat för Westinghouse? 
2) Tidigare arbetsuppgifter på Westinghouse? 
3) Hur upplever Du att organisationen fungerar i sin helhet utifrån ditt perspektiv? 
4) Anser Du att det finns behov av förändringar inom organisationen, i så fall vad och på 

vilket sätt bör dessa förändringar ske? 
5) Hur står Du i förhållande till förändringar inom organisationen?  
6) Hur upplever Du att Projekt Ledare och Tekniker står i förhållande till förändringar inom 

organisationen? 
7) Anser Du att ditt arbete eller din organisation bör genomgå fler förändringar, i så fall 

varför, vad och på vilket sätt? 
8) Sedan hur lång tid tillbaka anser Du att det har funnits kommunikationssvårigheter och 

attityds bemötande av förändringar hos de anställda inom NRS  och hur har dessa 
bearbetats tidigare? 

9) Hur upplever Du att kommunikationen fungerar till Pm och Teknikerna och dem emellan? 
10) Hur ofta bemöter Du Projekt Ledares och Tekniker som söker information via dig? 
11) Genom vilka metoder får Du information från ledningen? 
12) Genom vilka metoder för Du vidare den information som kommer från ledningen till 

Projekt Ledare och Teknikerna? 
13) Anser Du att dessa metoder är det bästa tillvägagångssätt, motivera? 
14) Till vilken utsträckning anser Du att de möten Ni har varje månad är av stor betydelse? 
15) Hur uppfattar Du att Projekt Ledare och Tekniker arbetar för företagets vision och mål? 
16) Hur upplever Du att sambandet mellan OPM uppfattas och eftersträvas hos Projekt 

Ledares och Teknikerna? 
17) Till vilken utsträckning anser Du att Du har förmedlat budskapet med OPM till de berörda 

inom NRS? 
18) Vad har OPM för syfte enligt din mening, för Westinghouse? 
19) Beskriv den situationen Du vill att din organisation skall befinna sig i efter förändringen? 
20) I hur stor utsträckning är Du bekant med förändringsprocesser och innovation i ditt arbete 

och i ditt privata liv? Motivera ditt svar. 
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