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Questions: What kind of problems have come up as a result of the change 

management at Seco tools AB Fagersta? 

 How does the business management change as a result of the change 

management? 

 What role does head of the department play in change management? 

Purpose:   The purpose is to describe the change management at Seco tools AB 

Fagersta and identify the eventual problems that might arise. The purpose 

is also to give suggestion to solutions that will discourage the eventual 

problems that arose from the change management at Seco tools AB 

Fagersta. 

Method: Theories about change management and business management has been 

compared with the empiric material. The empirical material was obtained 

via qualitative interviews with head of departments in Seco tools AB 

Fagersta. 

Conclusion: Problems regarding the goals linked to change management was found at 

Seco tools AB Fagersta. Communication works as a good business 

management tool at Seco tools AB Fagersta. Just like in theories about 

change management Seco tools AB Fagersta is experiencing problems 

with resistance from employees. 
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Frågeställning:  Vilka problem/hinder har uppstått med implementeringen av 

förändringsarbetet hos Seco tools AB Fagersta? 

Hur förändras verksamhetsstyrningen hos Seco tools AB Fagersta 

av förändringsarbetet? 

Hur ser avdelningschefernas roll ut i förändringsarbetet? 

Syfte: Syftet är att beskriva förändringsarbetet hos Seco tools AB 

Fagersta och fastställa de eventuella problem som uppstår med 

förändringsarbetet. Syftet är också att ge förslag på åtgärder som 

motverkar de eventuella problem som uppstått till följd av 

förändringsarbetet hos Seco tools AB Fagersta. 

Metod:  Teorier om förändringsarbete och verksamhetsstyrning har 

jämförts med det insamlade empiriska materialet som införskaffats 

via kvalitativa intervjuer med avdelningschefer och LIFE-

koordinator hos Seco tools AB Fagersta. 

Slutsats: Problem med uppfattningen av förändringsmålen fanns hos Seco 

tools AB Fagersta. Kommunikationen fungerar som ett bra 

styrmedel hos Seco tools AB Fagersta . Precis som angivits i 

teorierna om förändringsarbete upplever också Seco tools AB 

Fagersta problem med motstånd från medarbetarna vid 

implementeringen av förändringsarbetet. 
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1.1 Inledning 
Detta avsnitt kommer ge en bild av vad uppsatsen handlar om och vilket syftet med uppsatsen 

är. I detta avsnitt kommer problembakgrunden beskrivas så läsaren får en inblick i ämnets 

problematik. 

1.2 Bakgrund 
Att driva en organisation kräver inte bara en affärside, bra produkter och marknadsföring. 

Detta kräver också i många fall att organisationen är dynamisk och föränderlig. Vi lever idag i 

ett samhälle som förändras allt snabbare med hjälp av nya tekniska hjälpmedel och för att 

driva en lyckad organisation idag räcker inte bara att hänga med utan det krävs även att vara 

steget före.  Alla företag känner av pressen att förbättra sin prestation. Även de mest 

framgångsrika företagen känner av pressen att hela tiden förbättra sina processer. Företagen 

måste reducera sina kostnader och minska sina cykeltider samtidigt som de måste bibehålla en 

god kvalité på sina befintliga produkter. Förutom dessa kriterier måste de också hela tiden 

erbjuda en bra service till sina kunder och vara dynamiska i fråga om vilka produkter som ska 

erbjudas på marknaden. Allt detta ska också ske i en allt snabbare takt.
1
 Detta krav på 

förändringar kan under ett historiskt perspektiv ses under vilken period som helst men 

skillnaden är att dagens förändringar inom organisationerna sker i en så snabb takt att det är 

att klassas som unikt. I dag uppskattas det att 46 % av alla organisationer genomgår tre eller 

fler större förändringar på samma gång. Att driva ett förändringsarbete är ett riskfyllt åtagande 

för organisationerna och det finns en allmän enighet bland akademiker och utövare av 

förändringar att få organisationer är lyckosamma med sina förändringsarbeten. Det är 

uppskattat att 70 % av alla försök till förändring fallerar och att 75 % av de som ändå lyckats 

fullfölja förändringarna ändå inte nått sina uppsatta mål. Trots de låga resultaten vid 

förändringsarbeten måste organisationerna fortsätta försöka bedriva förändringsarbeten för att 

svara på marknadens och kunders förväntningar.
2
 Vilka problem uppstår när en organisation 

ändå bedriver ett förändringsarbete? Hur styrs verksamheten för att nå ett lyckat 

förbättringsarbete? 

En av uppsatsförfattarna har under en tid arbetat på Seco tools AB Fagersta som starkt 

präglats av förändringar och har därigenom blivit intresserade av att uppmärksamma 

                                                             
1
 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 22 

2
 Hallecreutz, J & Turner, D-M (2011) Exploring organizational change best practice: are there any 

clear-cut models and definitions? s 60 
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konsekvenserna av arbetet med förändringarna. Vi har uppmärksammat en förändrad roll hos 

avdelningschefer och ett annat informationsflöde inom organisationen. Styrs verksamheten 

annorlunda när ett förändringsarbete pågår? Vad beror det på?  

Denna uppsats kommer beskriva hur ett förändringsarbete kan se ut och hur det påverkar 

styrningen inom verksamheten. Med förändringsarbete syftas det på förändringar i processer 

och arbetssätt. Fokus i uppsatsen kommer ligga på de inre faktorerna till förändringar som 

personalpåverkan och den inre kommunikationen inom organisationen. Uppsatsen förväntas 

ge svar om våra tankar kring de förmodade svårigheter som följer av arbetet med ständiga 

förbättringar blir bekräftade eller inte. Uppsatsen är ett examensarbete och riktar sig främst till 

att närmare förklara det diffusa begreppet förändringsarbete för ekonomistuderande. Intresse 

för uppsatsen kan också finnas hos Seco tools AB Fagersta då uppsatsen ska försöka hitta 

lösningar på deras eventuella problem med implementeringen av förändringarna.         

1.3 Problemfrågor 
Vilka problem/hinder har uppstått med implementeringen av förändringsarbetet hos Seco 

tools AB Fagersta? 

Hur förändras verksamhetsstyrningen hos Seco tools AB Fagersta av förändringsarbetet? 

Hur ser avdelningschefernas roll ut i förändringsarbetet? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva förändringsarbetet hos Seco tools AB Fagersta och fastställa de 

eventuella problem som uppstår med förändringsarbetet. Syftet är också att ge förslag på 

åtgärder som motverkar de eventuella problem som uppstått till följd av förändringsarbetet 

hos Seco tools AB Fagersta. 
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2.1 Metod 
I detta avsnitt kommer det beskrivas hur underökningen till uppsatsen utförts. Här kommer 

också undersökningens tillförlitlighet och källkritik framställas. Intervjufrågornas utformning 

och användningsområde kommer också att tas upp. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Avsikten med uppsatsen är beskriva hur ett förbättringsarbete ser ut i ett företag och visa vilka 

problem som följer av förändringarna. För att ta reda på detta studeras tidigare teorier inom 

ämnet och en kvalitativ undersökning genomförs. Undersökningen genomförs genom 

kvalitativa intervjuer med avdelningschefer och LIFE-koordinator
3
 inom förbättringsarbetet 

på Seco tools AB Fagersta. Den kvalitativa metoden användes för att den är bäst lämpad för 

att kunna uppfylla uppsatsens motiv. Den kvalitativa metoden ger djupare svar på uppsatsens 

frågeställning än en kvantitativ metod och det passar bra när syftet är att beskriva hur ett 

förändringsarbete ser ut. I undersökningen efterfrågas inte en generell riktighet i svaren utan 

snarare mer ingående svar så förändringsarbetets olika delar kan beskrivas utförligt. Eftersom 

uppsatsen strävar mot att kunna ge endast Seco tools AB Fagersta hjälpmedel, för att undgå 

vissa eventuella hinder, så tjänar det inget till att försöka hitta någon generell lösning via 

andra vetenskapliga metoder som t ex enkätundersökningar.  

Undersökningens olika data har samlats in genom intervjuer med avdelningschefer och LIFE-

koordinator inom Seco tools AB Fagersta. Anledningen till att just dessa intervjuer gjordes 

var att intervjupersonerna antas ha kunskap om ämnet i den utsträckning som efterfrågas i 

uppsatsen. Intervjupersonerna var också villiga att ställa upp på intervjuerna och 

uppsatsskrivarna har personliga kontakter med en del av de intervjuade personerna. Samtliga 

avdelningschefer är chefer över avdelningar som är av producerande karaktär. Det finns fler 

producerande avdelningar på Seco tools AB Fagersta. Att just dessa avdelningschefer valdes 

har med den korta tidshorisonten uppsatsens arbete ska utföras på och de personliga 

kontakterna att göra. Intervjuerna genomfördes personligen med avdelningscheferna var och 

en för sig med båda uppsatsskrivarna medverkande. Dessa data presenteras i empiriavsnittet.  

Övrig information som samlats in till undersökningen är hämtade från vetenskapliga artiklar 

om både förändringsarbete och verksamhetsstyrning. Studentlitteratur har också använts som 

källor till information. Informationen från de vetenskapliga artiklarna och studentlitteraturen 

presenteras i teoriavsnittet.  

                                                             
3 Se avsnitt 4.1 och 4.2  
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Den insamlade informationen skapar frågorna som används i intervjun och på så sätt blir 

teorin ett förhållande som sedan studeras via empirin, en deduktiv ansats uppnås alltså
4
.  

2.3 Intervjufrågorna 
De fem första frågorna i intervjun

5
 med avdelningscheferna ställdes för att frågorna är av 

ganska allmän karaktär och skapar på så sätt en diskussion om ämnet förändringsarbete. De 

fem första frågorna ger också möjlighet till följdfrågor och att intervjun kan utvecklas på sätt 

som helt styrda frågor inte ger samma möjlighet till. Resterande frågor som ställdes är mer 

fokuserade kring specifika delar av förändringsarbetet. Dessa delar som frågorna kretsas kring 

är de samma som teoriavsnittet tar upp vilket gör att en direkt koppling mellan teori och 

empiri kan uppnås. 

2.4 Tillförlitlighet  
Undersökningen som utförts kan inte anses vara av reliabilitetisk karaktär. Undersökningen 

behöver inte ge samma resultat om den mäts om och om igen. Undersökningen är av 

validitetisk karaktär då den mäter det som ska mätas.
 6
 Med tanke på att intervjufrågorna är 

baserade på teorin blir intervjufrågorna enkelt applicerade till uppsatsens frågeställning . 

Ingen av de tillfrågade har blivit tvingad att medverka vilket medverkar till en högre 

tillförlitlighet i studien. Att bara avdelningschefer gett sin bild av det hela påverkar så klart till 

en minskad tillförlitlighet i studien. Införandet av LIFE-koordinatorns syn på 

förändringsarbetet ger uppsatsen en bättre tillförlitlighet. LIFE-koordinatorns främsta arbete 

består i att arbeta med förändringsarbete medan avdelningscheferna har många andra 

arbetsmoment att beakta. LIFE-koordinatorn besitter en expertis inom ämnet 

förändringsarbete på Seco tools AB Fagersta som inte avdelningscheferna kan tänkas ha och 

kan ge mer precisa svar om förändringsarbetet på Seco tools AB Fagersta.   

2.5 Källkritik 
Intervjuerna är genomförda som personliga intervjuer vilket kan påverka den tillfrågade 

parten till att besvara frågorna på det sätt som han eller hon tror att den frågande vill att det 

ska besvaras. Att LIFE-koordinatorn intervjuats om sin syn på avdelningschefernas roll i 

förändringsarbetet minskar chansen till att informationen som erhållits via intervjuerna är 

partisk. LIFE-koordinatorn och avdelningscheferna antas ha skilda agendor gällande 

förändringsarbetet. Avdelningscheferna antas ha sin avdelning och egen prestige som första 

                                                             
4
 Björklund, M. & Paulsson, U. (2008). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. s 62 

5
 Se bilaga 8.1 

6
 Björklund, M. & Paulsson, U. (2008). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. s 59-60 
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prioritet och LIFE-koordinatorn antas ha förändringsarbetet på Seco tools AB Fagersta som 

sin största prioritet. En mix av dessas syn på förändringsarbete ökar uppsatsens trovärdighet.  

Den nära relationen mellan intervjuaren och intervjuobjektet kan också påverka 

intervjuobjektet till att försköna sanningen eller hålla inne med känslig information. En av 

uppsatsskrivarna har under nio år arbetat på Seco tools AB Fagersta och kunde därför under 

intervjuerna använda sin relation till de tillfrågade avdelningscheferna till att skapa en 

tillförlitlig intervju. Möjligheten att eventuellt felaktiga uppgifter från avdelningscheferna 

uppstår under intervjuerna minimeras därmed. I uppsatsen har de tillfrågade 

avdelningschefernas olika svar presenterats utan att berätta exakt vem som sagt vad. Detta är 

också ett sätt att försöka motverka att försköning av sanningen skett under intervjuerna. Med 

tanke på de känsliga frågor som ställdes angående avdelningschefens anställda under 

intervjuerna kan det vara tryggt för avdelningschefen att veta att han eller hon är någorlunda 

anonym i sitt svar. 

I uppsatsen används Gephart och Van Buren (1996) som källa. Detta kan ge upphov till 

källkritik eftersom materialet kan anses vara inaktuellt. Senare studier som också finns med i 

uppsatsen visar dock att materialet fortfarande är aktuellt.  Hallecreutz och Turners teorier 

från 2011om att ingen specifik lösning finns på förändringsarbetet, som presenteras i avsnitt 

3.3, stödjer Gephart och Van Burens teorier om det samma. Elg, Gauthereau och Witells 

teorier från 2007 om vad som ska ingå i ett förändringsarbete, som presenteras i avsnitt 3.1, 

stödjer Gephart och Van Burens teorier om det. Även Johansson och Heides teorier från 2008 

om ökande inflytande hos de anställda i organisationen, som presenteras i avsnitt 3.2.2, 

stödjer Gephart och Van Burens teorier om samma sak. 
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3. Referensram 
Teori om förändringsarbete har använts för att beskriva de faktorer som ingår i och berörs för 

att lyckas med förändringsarbetet. Teorier som använts är tidigare vetenskapliga artiklar och 

böcker om ämnet. Teorier om verksamhetsstyrning och strategisk planering har använts för att 

knytas ihop med teorierna om förändringsarbete. I uppsatsen nämns i fortsättningen både 

medarbetare och anställda. För läsaren ska medarbetare uppfattas som en medlem var som 

helst i organisationen under högsta ledningen. Med anställd menas underanställd till 

avdelningschef.    

3.1. Tidigare forskning - vad är förbättringsarbete? 
Elg och Witell (2007) menar att det är svårt att hitta en teoretisk bas för ständiga förbättringar. 

De anser att en teoretisk utgångspunkt kan tas i offensiv kvalitetsutveckling. De menar att från 

offensiv kvalitetsutveckling har ständiga förbättringar växt fram till en filosofi och en 

arbetsform. Med en utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling kan ständiga förbättringar 

anses ha tre övergripande punkter. Grundläggande värderingar, arbetssätt och metoder. De 

grundläggande värderingarna tillämpas praktiskt genom organisationens arbetssätt. 

Arbetssättet stöds av olika metoder för att bli effektivt.
7
   

Genom att vända uppmärksamheten från vad en organisation gör till att istället fokusera på 

vilket sätt det utförs på skapas förutsättningar till förbättring och förnyelse i verksamheten. 

Masaaki Imai utvecklade 1986 det japanska konceptet Kaizen som kan ses som ett 

systematiskt sätt att åstadkomma ständiga förbättringar. Kaizen betyder ungefär ”förnya 

hjärtat och gör det bra”.
8
 Masaaki Imai är skaparen av företagsfilosofin som kallas för Kaizen. 

Det är en filosofi som anammats över hela världen men mest känd är Imai för sin inblandning 

i Toyatas framgångar gentemot General Motors och Chrystler.
9
 Förbättringarna i Kaizen avser 

både processer i organisationen och människors förändringar. Det krävs att anpassa de 

centrala delarna av verksamheten för att lyckas. Filosofin bakom ständiga förbättringar är att 

det alltid går att förbättra och reducera kostnader. Enligt Imai innebär ständiga förbättringar 

att alla, både ledare och anställda, ska medverka till nya lösningar på problem. Imai pekar ut 

tre väsentliga värderingar för arbetet med kaizen. Förbättringen ska ske ständigt, 

medarbetarna ska vara engagerade och arbetet ska vara processorienterat. Vidare anser Imai 

                                                             
7
 Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete: Förbättra, förändra, förnya s 

9-28 
8
 Ibid s 9-28 

9
 Jayne, V. (2010), Face to face – Masaaki Imai- Kaizen guru 
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också att grunda besluten på fakta och att vara kundorienterade är betydelsefullt i arbetet med 

att förbättra organisationen.
10

  

 

Gephart och Van Buren (1996) skriver om ett annat sorts förändringsarbete som de kallar 

High Power Work System (HPWS). Det finns ingen exakt definition på vad ett HPWS är men 

det bör enligt Gephart och Van Buren (1996) innefatta specifika arbetsstrukturer, utföranden 

och processer. Företagen organiserar arbetet kring vissa nyckelprocesser och skapar ofta 

särskilda roller för att driva igenom dessa processer. HPWS bygger på att företagets 

övergripande mål bryts ner till specifika mål i arbetsprocesserna som sedan ska uppnås via 

inblandning av speciellt sammansatta grupper eller individer. Systemet kräver en del resurser i 

form av antingen ny arbetskraft, utbildning av den befintliga personalen och även att det ges 

viss kompensation för att öka kunskap, motivation och flexibilitet hos personalen. De flesta 

HPWS innebär också en ny roll för avdelningscheferna där det blir en viktig roll för 

avdelningschefen att coacha och samordna de anställda med de delar som är viktigast i 

förändringsarbetet, de framtagna nyckelprocesserna. Det blir också vanligt att beslutsfattandet 

och ansvaret för resultat delas med de anställda. Det krävs enligt Gephart och Van Buren 

(1996) tekniska hjälpsystem, kommunikations och informationssystem samt system för att 

mäta nyttan av HPWS för att HPWS ska kunna fungera så bra som möjligt. Corning 

Incorporated försökte införa ett HPWS men ignorerade att involvera stödsystem. Resultatet 

blev att den tillväxt de vann på HPWS inte kunde behållas i framtiden. 
11

  

 

Elg och Witell (2007) menar att en viktig aspekt för att en organisation ska lyckas på lång sikt 

med ett förbättringsarbete är frågan hur det hålls vid liv. Att hålla engagemanget och viljan 

uppe och att fortsätt stödja arbetet med de resurser som behövs kräver en långsiktig strategi. 

Att ständigt uppmärksamma och arbeta kontinuerligt med förändringsarbetet är av stor 

betydelse för att lyckas hålla engagemanget uppe över lång tid. En tydlig långsiktig planering 

från ledningen är därför en viktig faktor.
 12

 

 

O´Regan och Ghobadian (2002) uppmärksammar åtta olika svårigheter för en organisation när 

de ska försöka implementera den långsiktiga strategiska planeringen så att den fungerar i 

                                                             
10

 Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete: Förbättra, förändra, förnya s 

9-28 
11

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 22-26 
12

 Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete: Förbättra, förändra, förnya s 

9-28 
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organisationens verksamhet. De delar upp problemen i två olika bitar, där den ena biten 

handlar om de interna problemen och den andra biten berör de externa hindren. De interna 

problemen sammanfattar O´Regan och Ghobadian till kommunikationsproblemet, 

implementeringens tid tar för lång tid, kapaciteten hos medarbetarna är otillräcklig, de 

övergripande målen är svårförstådda för de anställda och slutligen att samordningen mellan de 

olika delarna inte är effektiv nog. De externa problemen menar O´Regan och Ghobadian 

handlar om att kriser avleder uppmärksamheten från implementeringen, oväntade problem 

dyker upp och till sist att andra externa faktorer bidrar till minskad effektiv implementering av 

strategin.
13

    

3.2. De olika hindren 

Från den tidigare forskningen inom ämnet som presenterats i avsnitt 3.1 kan utläsas att 

problem uppstår för organisationerna vid implementeringen av förändringsarbetet. Vilket 

sorts förändringsarbete som än används i en organisation innebär att problem kan uppstå eller 

förändringar måste ske med en del styrmedel i organisationen. I nämnda teorier här ovan kan 

utläsas att styrmedlen som berörs är målsättningen, företagskulturen, kompensationer och 

kommunikation. Teorierna ovan berör också en ny roll för avdelningscheferna som ska 

använda sig av dessa styrmedel. Dessa fem punkter kommer här nedan att mer ingående 

beskrivas genom olika teorier. 

3.2.1 Målsättningen 

För att starta ett förändringsarbete måste högsta ledningen utforma en affärsstrategi som bryts 

ner i mål som hela organisationen kan sträva efter. Det gäller för högsta ledningen att tydligt 

prioritera vilka mål som det ska ges mest resurser till. Genom tydlig styrning av målen kan 

företaget uppnå en bättre balans mellan de finansiella målen och andra icke finansiella mål. 

För att hjälpa avdelningschefer att tydligare förstå betydelsen av målen kan företaget använda 

sig av antingen interna eller externa konsulter.
14

  Emsley (2003) redogör för att chefer som 

styrs av flera olika mål kommer att påverkas negativt i deras prestation. Det innebär en ökad 

stress hos chefen att ha flera olika mål vilket resulterar i risk för suboptimering av 

allokeringen av resurser och komplicerar beslutsfattandet hos chefen. Det kommer i sin tur 

leda till att kortare tid kan läggas på att nå målen och målen därför inte uppnås. En chef som 

har flera olika mål att sträva mot blir tvungen att prioritera målen själv. Det försätter chefen i 

konflikt mellan sina olika mål. Det kan hända att chefen får prioritera bort resurser på 

                                                             
13

 O’Regan, N & Ghobadian, A (2002) Formal strategic planning: The key to effective business process 

management? s 419 
14

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 24 
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kvaliteten för att uppnå önskad volym.
15

 För att lyckas med förbättringsarbetet krävs att det 

finns en tydlig strategi som inte organisationen avviker ifrån vid exempelvis 

konjunktursnedgångar. Högsta ledningen måste prioritera förändringsmålen så högt att 

avdelningscheferna inte viker av från förändringsmålen. Det finns annars en risk att 

avdelningscheferna själva prioriterar andra traditionella mål som de upplever viktigare. 

Förändringsmålen måste med andra ord vara högt prioriterade i organisationen så 

verksamhetens styrs i förändringens riktning.
 16

  Det finns en risk för suboptimering om detta 

inte fungerar. Om det finns olika sorters mål i en organisation att sträva emot kommer det 

högst prioriterade målet vara lönsamhetsmålet. Övriga mål kommer att prioriteras därefter.
17

 

För att uppnå ett lyckat förbättringsarbete krävs därför att organisationens lönsamhetsmål är 

anknutna till förbättringsarbetet så att förändringsmålen inte blir oprioriterade.
18

   

 

Många organisationer väljer att styra sin organisation via arbete inom olika sorters grupper för 

att organisationen behöver utföra vissa moment med färre individer inblandade än vad fallet 

hade varit om momentet utförts på traditionellt sätt i organisationen. Det kan också vara så att 

organisationen tar efter andra lyckade företagsmodeller med gruppbildning och försöker 

kopiera den. Detta behöver dock inte alltid ge ett lyckat resultat vid förändringsarbetet. 

Problem som kan uppstå är att det inte investeras i de hjälpsystem, som krävs för att 

grupperna ska kunna lyckas med sitt arbete, vilket får till resultat att istället för ökad 

prestation uppnås en minskad. Detta problem menar Gephart och Van Buren (1996) uppstår 

om förändringsarbetet inte är sammanlänkat med företagets affärsstrategi.
19

 Strukturen på 

förändringsarbetets hjälpsystem, processer och arbetsmomenten i förändringsarbetet måste gå 

hand i hand med organisationens mål i både det vertikala ledet och det horisontella ledet i 

organisationen.
20

    

I den traditionella akademiska utbildningen förordas det att mäta och utvärdera 

organisationers måluppfyllelse. Utvärderandet av målen anses vara ett effektivt sätt för att 

mäta hur lyckat projektet/arbetet är. Johansson och Hiede (2008) diskuterar kring frågan om 

det ständiga utvärderandet hämmar anpassningen av målen under den långa tiden som ett 

förändringsprojekt pågår. En förändring av målen kan enligt Johansson och Heide (2008) 

                                                             
15

 Emsley. David (2003) Multiple goals and managers' job-related tension and performance. s 347-348 
16

 Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete: Förbättra, förändra, förnya s 

20- 29 
17

 Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2010). Den nya ekonomistyrningen s 28 
18

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 28 
19

 Ibid s 28 
20

 Ibid s 25 
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uppfattas som ett svek och hyckleri. De diskuterar också kring användningsområdet av 

utvärderingarna och menar att det inte används för att undersöka om resurserna använts 

optimalt inom organisationen utan snarare att utvärderingen blir ett mål i sig.
21

 I ett 

förändringsarbete är det dock viktigt att mäta hur förändringen gått. Elg, Gauthereau och 

Witell (2007) förklarar att hos telefonibolaget Telia mätte de kundnöjdheten efter en sorts 

kundbarometer. Problemet med förbättringsarbetet och uppföljningen hos Telia var att välja 

vad som skulle mätas. Dels ville Telia mäta samma saker under en lång tid för att kunna 

identifiera trender och förändringar i det som mättes men samtidigt var det viktigt att förändra 

mätinstrumenten när nya tjänster infördes som inte tidigare mätningar lyckades mäta.
22

 

3.2.2 Företagskulturen 

Företagskultur påverkar hur beslut fattas och hur kommunikationen fungerar inom 

organisationen. En företagskultur återfinns i alla organisationer och formas och används som 

ett styrmedel för att uppnå en effektivare verksamhet. Förändringarna som sker i och med 

förändringsarbetet skapar ett behov av en lärande organisation. Med en lärande organisation 

menas det att individerna i organisationen lär sig nya moment eller förbättrar de moment som 

redan utförs. Organisationerna försöker uppnå en kultur där medarbetarna själva försöker 

förändra arbetet och processerna. För att detta ska fungera krävs att det i organisationen är 

accepterat att laborera och ta egna initiativ. Problem som kan uppstå vid förändring av 

befogenheter och inflytande är att motstånd från avdelningschefer kan uppstå. Om 

avdelningscheferna inte har förtroende för sina anställda eller inte accepterar förlusten av 

kontroll till sina anställda kan avdelningscheferna bli ett motstånd istället för en tillgång i 

förändringsarbetet.
23

  

 

Gephart och Van Buren (1996) stödjer tillvägagångssättet med ökat inflytande från 

medarbetarna och anser att för att uppnå bästa resultat med förändringarna måste 

medarbetarna i organisationen vara engagerade och känna en passion över sitt arbete.
24

 

För att uppnå ett ökat inflytande hos medarbetarna krävs att de har kunskap om organistionen 

och förändringarna. Hopkins och Swift (2008) fann dock i sin undersökning att högre 

beslutsfattare prioriterar kunskapsspridandet inom organisationen lägre än faktorer som finns 

                                                             
21

 Johansson, C. & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser s 16 
22

 Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Att lyckas med förbättringsarbete: Förbättra, förändra, förnya s 

92 
23

 Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2010). Den nya ekonomistyrningen s 50-52 
24

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 23 



11 
 

utanför organisationens väggar.
25

 Även om en organisation prioriterar förändringsarbetet högt 

och högsta ledningen försöker sprida kunskap om förändringsarbetet ut i organisationen så 

kan tidigare erfarenheter hos medarbetarna vara ett hinder för implementeringen. 

Medarbetares tidigare erfarenheter av förändringsprojekt är också därför en viktig aspekt att ta 

hänsyn till vid implementeringen av förändringsarbetet. Det har visat sig att mindre än 10 % 

av misslyckanden beror på tekniska problem. Den enskilt största faktorn till att 

förändringsarbetet inte går som tänkt är den mänskliga faktorn. Det är främst 

organisationsmedlemmarnas motstånd till förändringarna som är ett hinder. Om medarbetarna 

har positiva erfarenheter blir deras inställning till ytterligare förändringsarbeten också positiv 

men är tidigare erfarenheterna negativa uppstår ett hinder för organisationen och resultatet blir 

en negativ inställning till nya förändringsarbeten.
26

 

3.2.3 Kompensation/bonussystem 

Duktiga anställda som inte blir motiverade att göra mer än nödvändigt i deras arbete riskerar 

att motverka till en lyckad implementering av förbättringsarbetet. För att lyckas motivera 

dessa anställda bör det finnas möjlighet till ordentliga avancemang inom organisationen för 

kunniga arbetare och organisationen bör även ha ett kompensationssystem som motiverar 

ytterligare.
27

 

 

Gulotta (1996) menar att bonusar kan fungera som bra styrmedel för en organisation för att få 

de anställda att fokusera på nyckelaktiviteter eller projekt. Bonusen fungerar som en tillgång 

för organisationen på det sättet att det belönar anställda som gör mer än bara infinner sig på 

arbetet. Bonusen betalar för det extra som utförs och ger resultat på arbetet. Många 

organisationer belönar idag sina anställda just för deras entreprenörskap.  Gulotta (1996) 

menar vidare att bonusen ska baseras på de viktigaste delarna i organisationen. Alla 

organisationer har sina egna tyngdpunkter som de bör lägga krutet på och där bör 

bonussystemet ingå som motivationsfaktor. Bonusfaktorerna bör också vara mätbara så 

resultaten kan värderas och indelas inom en viss tidshorisont så organisationen vet när 

bonusen ska starta och sluta.
 28

 Gephart och Van Buren (1996) stödjer denna teori och menar 

att belöningar av olika slag bör ske till medarbetare i företaget för deras bidrag till 

                                                             
25

 Hopkins, D & Swift, T (2008) Business leaders speak out: their real strategic problems: s 36 
26

 Johansson, C. & Heide, M. (2008). Kommunikation i förändringsprocesser s 15-19 
27

 Shih, A-S, Chiang, Y-H & Hsu, C-C (2006) Can high performance work systems really lead to better 

performance s 745 
28

 Gulotta, C (1996) Formulating an economic development performance bonus program s 43-44 
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organisationens övergripande mål. Informations och utvärderingssystem bör fungera som 

feedback för den anställde så den kan följa sina framsteg för att uppnå organisationens mål.
29

  

 

Ett problem som kan uppstå är att kompensationssystemet som företaget har är utformat på 

individuell nivå vilket skapar problem när problemen i förändringsarbetet löses i grupper.
30

 

Colombo, Delmastro och Rabbiosi (2007) fann dock i sin undersökning att gruppvisa 

vinstfördelningssystem som bonus ger en positiv effekt på organisationens lönsamhet medan 

traditionella individuella system inte visade någon statistisk tydlig effekt på lönsamheten.
31

 

3.2.4  Kommunikationen 

Motståndet från medarbetarna är det största hindret för en lyckad implementering av 

förändringarna. Det främsta sättet att minska motståndet tros vara en god kommunikation. 

Kommunikationens flöde i sig kan dock vara ett problem för organisationen. 

Kommunikationen ses fortfarande ofta endast som en fråga om informationsspridning men 

kommunikation kan vara en organisationsfråga som har stor betydelse för ledningen och 

styrningen av organisationen. Kommunikation är ledningens och avdelningschefernas 

viktigaste verktyg för styrning och största delen av avdelningschefernas arbetstid går åt till 

just kommunikation. Detta gäller i organisationernas traditionella verksamhetsstyrning men 

även vid förändringsprocesser spelar kommunikationen en central roll. Förändringar är ett 

resultat av kommunikation och hur den kommunikationen ser ut är av betydelse för vilka 

förändringar som sker.
32

  

 

På senare tid har forskare alltmer betonat bristen på intern kommunikation inom 

organisationer som en stor orsak till misslyckande med planerade förändringar. Det tros också 

att om kommunikationen från ledningen till medarbetarna tydliggörs, blir mer frekvent och en 

dialog de emellan skapas blir förändringarna mer framgångsrika. Hur ledningen 

kommunicerar med sina anställda har en väsentlig inverkan på resultatet av ett 

förändringsprojekt.
 33

 Av förståliga skäl kan situationer misstolkas av avdelningschefer och fel 

beslut kan fattas. Det är därför av betydelse för organisationerna att skapa ett 

                                                             
29

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 25 
30

 Gephart, M & Van Buren, (1996) M Building synergy: The power of high performance work systems s 24 
31

 Colombo, M G, Delmastro, M & Rabbiosi, L (2007) High performance” work practices, decentralization, and 

profitability: evidence from panel data s 1059 
32
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informationssystem som bygger på att informationen inte färdas via informella kanaler.
34

 För 

att anställda ska kunna effektivt involveras i systemets arbete krävs det att de får den 

uppbackning som behövs. Det kan handla om att få ta del av företagsinformation för att ge en 

förståelse för arbetet.
35

 

 

Kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna är alltså avgörande för vilket resultat 

förändringsarbetet ger. Det handlar ofta om en informell kommunikation som ökar de 

anställdas förståelse för förändringsarbetet.
36

 Som tidigare nämnt kan organisationer försöka 

skapa grupper eller lag som ska lösa problem. Ett problem som kan uppstå när företaget 

skapar olika grupper för att lösa vissa problem i förändringsarbetet är att företagets 

organisationslayout är uppbyggd så att informationen blir krånglig att överföra mellan dessa 

individer i grupperna med kommunikationsproblem som resultat.
37

 

3.2.5 Avdelningschefernas roll  

Förtroendet för avdelningschefen är en central fråga för att den anställde ska lita på 

informationen om förändringen. Om inte förtroende finns går inte innebörden av 

informationen fram till mottagaren oberoende av hur det meddelas. Anställda är mer benägna 

att ta till sig av budskap om det kommuniceras från någon närmare de i hierarkin i 

organisationen. Det blir ett mer trovärdigt budskap om den anställde kan identifiera sig med 

organisationen och det löses enklast via kommunikation om förändringarna med någon som 

den anställde har en personlig relation till. Relationen med avdelningschefen blir därmed en 

viktig faktor för att lyckas implementera förändringarna. Avdelningschefer som ofta är 

exponerade för de anställda och samtalar direkt med de anställda uppfattas positivt och 

omvänt om de inte agerar på det sättet.
 38

 

 

Vissa avdelningschefer uppvisar i sin kommunikation med de anställda att de accepterar 

positiv kritik men inte negativ kritik. I vissa organisationer är första tillfället som de 

anställdas röst verkligen blir hörd vid organisationsundersökningar. En öppen kritisk dialog är 

mycket viktigt i beslutsfattandet i organisationen men då avdelningscheferna ofta ser det som 

obekvämt åsidosättas betydelsen av de kritiska uppfattningarna.
39
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Shih, Chiang och Hsu (2006) menar att alla ledare måste styra sina anställda till att inte bara 

utföra de arbeten som krävs för det arbete som de genomförs i dagsläget. Den anställde ska 

även få en bredare kunskap som krävs för att möta framtida utmaningar i arbetet så 

förändringar kan ske smidigt. Detta menar Shih, Chiang och Hsu (2006) beror på att tempot 

som anställda lär sig nya saker i dagsläget ökar i allt snabbare takt. Att investera i ökade 

kunskaper hos de anställda förväntas ge en ökad produktivitet. Utöver detta måste också en 

viss decentralisering av auktoriteter alltid ske när organisationen förändras för att 

organisationen ska lyckas bli konkurrenskraftig.
40

   

En annan risk med förändringsarbete som är anknuten till avdelningschefens roll är att 

avdelningschefen vill skapa förbättringar som egentligen inte gör verksamheten bättre.
41

 

Organisationsförändringar har blivit ett modernt managementverktyg och tas ofta till av 

chefer vid motgångar. Johansson och Heide (2008) har uppmärksammat att det ses som något 

positivt att förändra och ju oftare desto bättre.
42

 I ivern att förbättra verksamheten görs därför 

så kallade förbättringsförsämringar. Det handlar om att stärka den egna makten och prestigen 

hos den individuella avdelningschefen och mindre om långsiktig förbättring som gynnar 

organisationen.
43

  

3.3 Kombinera delarna till perfektion 
Gephart och Van Buren (1996) menar att det krävs många komponenter för att lyckas uppnå 

ett lyckat HPWS men alla komponenter behöver inte nödvändigtvis finnas för att det ska bli 

ett gott resultat. Vilka komponenter som den specifika organisationen behöver beror på dess 

utformning och behov. McDonalds har en stark kultur av service som i sig självt fungerar som 

motivation hos de anställda. Denna servicekultur kan sägas ersätta ett formellt system som 

annars skulle behövas för att motivera personalen i förändringsarbetet.
44

   

För att ett förändringsarbete ska fungera måste många olika delar i företaget länkas samman 

med varandra för att nå organisationens specifika mål. Det finns aldrig två likadana företag 

med exakt samma behov och mål. Det finns därför enligt Gephart och Van Buren (1996) 

ingen generell lösning på hur ett förändringsarbetes olika delar ska kombineras ihop. Den 

specifika lösningen för ett företag beror på dess utformning och vilka behoven i företaget är. 

                                                             
40
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För att uppnå ett väl fungerande förändringsarbete räcker det inte med att bara addera ihop de 

olika delarna i systemet utan det krävs också att de olika delarna i produktionen blir 

samspelta. När delarna i systemet producerar i samma takt har synergi uppnåtts. 
 45

 

Hallencreutz & Turner (2011) anser även de att ingen specifik lösning finns på hur ett 

förändringsarbete bör se ut och komponeras och menar att det inte finns någon ”bästa 

lösning” på hur en organisation bör agera vid förändringar. De menar vidare att förändringar 

är en del av en organisation som finns där, inte för att det skapats utan att det sker 

automatiskt. Organisationer finns och figurerar i komplexa föränderliga miljöer och förändras 

därför som ett naturligt steg. Eftersom vi alla är olika, med olika syn på världen, finns det 

enligt Hallencreutz & Turner ingen enskild generell lösning på vad som är det bästa 

förändringsarbetet.
46

   

Det finns alltså skillnader i hur företag bör agera för att få sitt specifika förändringsarbete att 

fungera i just sin organisation. Ett företag som har som affärsstrategi att leverera till hög 

service och kvalité samtidigt som företaget vill vara innovativa i sin produktion bör fokusera 

sina förändringar mer på högutbildad och välinformerad personal än på att söka lösningar på 

reducerad arbetskostnad och kortare ledtider i produktionen.
47
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer resultatet av den empiriska undersökningen att presenteras. 

Intervjuerna med avdelningschefer och LIFE-koordinatorn inom Seco tools AB Fagersta 

ligger till grund för empirin och har kompletterats med viss företagsinformation från 

internetkällor. 

4.1 Företagspresentation 
Seco tools AB Fagersta är ett företag som tillverkar hårdmetallskär som används till bland 

annat svarvning och fräsning. Företaget är ett helägt dotterbolag i Sandviks koncern sedan 

2011. Seco tools har i sin tur 40 helägda dotterföretag och finns i över 50 länder och har sitt 

huvudkontor i Fagersta och det är där den här empiriska studien utfördes.
48

 Sedan 2007 har 

Seco tools AB Fagersta arbetat med ett förändringsarbete som kallas LIFE (Little 

Improvement From Everybody). LIFE-arbetet har omfattats av ett inledande steg som heter 5 

S. 5 S består av att Sortera verktyg och material, Systematisera produktionen så det som är 

nödvändigt blir lätt tillgängligt, Städa efter regelbundet schema, Standardisera de dagliga 

rutinerna samt att Sköta om ordningen kontinuerligt.
49

  

4.2 Intervjuerna 
Här nedan följer resultat av de intervjuer som genomförts hos Seco tools Fagersta AB. 

Intervjuerna är genomförda med Stefan Thorbjörnsson som är avdelningschef sedan 1996, 

Helena Gullbrandsson som varit avdelningschef i två omgångar (1995-2004 som 

tekniker/avdelningschef och 2010- som avdelningschef), Anders Sundström som arbetat som 

avdelningschef och utbildare av avdelningschefer sedan mitten på 70-talet och Magnus 

Andersson som arbetat som skiftbas mellan 1998-2008 och sedan 2008 är avdelningschef. 

Intervju har också gjorts med Jonas Leijon som arbetat som LIFE-koordinator sedan 2008 

tillsammans med tre andra personer. Sedan 1,5 år tillbaka arbetar Jonas ensam som LIFE-

koordinator på Seco tools AB Fagersta.  

4.3 Avdelningschefernas syn på förändringsarbetet 
Alla de tillfrågade avdelningscheferna är positiva till att arbeta med förändringar i 

organisationen och menar att det är ett måste att förändra för att hänga med i den ständigt 

föränderliga utvecklingen i samhället.
50

 Jonas ger dock en lite annan syn på frågan och menar 

att det finns en del avdelningschefer inom Seco tools AB Fagersta som inte har viljan att 
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arbeta med förändringsarbetet. Jonas saknar också befogenheter att ”tvinga” fram ett sådant 

arbete utan kan bara försöka påverka avdelningschefen genom att förklara innebörden och 

nyttan av förändringsarbetet.
51

 Samtliga tillfrågade avdelningschefer ser tillbaka på tidigare 

förändringsarbeten med positiv inställning men betonar också betydelsen av att få 

förändringsarbetet att leva vidare. En avdelningschef säger att förändringsarbeten har de alltid 

haft men de kallats vid olika namn. Problemet med de tidigare förändringsarbetena var att det 

fanns slutdatum på förändringsprojektet vilket gjorde att förändringsarbetet efter det datumet 

avtog. En annan avdelningschef menar tvärtom, att bristen på slutdatum och klara mätningar 

av förändringsarbetet gjorde att det blev till ingenting.
52

  

 

Jonas menar att den ständiga revisionen av förändringsarbetet är det som är skillnaden mot 

tidigare försök till förändringsarbete på Seco tools AB Fagersta . Revisionerna av 5S arbetet 

gör att en hög standard måste konstant bibehållas i förändringsarbetet.
53

  En tredje 

avdelningschef menar att tidigare försök tillförändringsarbete skett på lokal nivå vilket gjort 

att tiden som avdelningschefen la ner på förändringar var tvunget att tas ifrån andra uppgifter. 

I dag menar den avdelningschefen att styrningen från ledningen är tydlig i form av att 

prioritera förändringsarbetet. Skillnaden på det förändringsarbete som nu pågår och tidigare 

förändringsarbeten är att det nu finns ett klarare engagemang uppifrån i organisationen och att 

det ges mer tid till att jobba med förändringarna. En av avdelningscheferna uttrycker det som 

att fokuseringen i organisationen har förändrats och förändringsarbetet prioriteras högre än 

vad det gjort förut. Den bilden styrks också av alla tillfrågade avdelningschefer.
54

     

 

4.4 Förändringar i praktiken 
Förändringsarbetet tar tid ifrån de tillfrågade avdelningschefernas arbetsuppgifter vilket de 

menar kan göra att andra arbetsuppgifter blir lidande. En avdelningschef håller dock inte med 

om den bilden utan menar att förändringsarbetet är en del av hans/hennes arbete och att tiden 

inte ”stjäls” av förändringsarbetet utan att arbetet ser lite annorlunda ut bara.  De andra 

avdelningscheferna betonar dock att de tror att i framtiden betalar den nerlagda tiden tillbaka 

sig i form av en mer självgående avdelning. Avdelningscheferna tycker att de fått en mer 

coachande, psykologisk roll gentemot sina anställda och de senaste åren har det mesta av 
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deras personliga utbildning fokuserats kring de bitarna i deras arbete. Förändringar som skett i 

deras arbetsuppgifter i och med förändringsarbetet är att de numer har morgonmöten med de 

anställda och avdelningens tekniker och reparatörer varje morgon. Det ligger också i några av 

de tillfrågade avdelningschefernas roll att starta upp diverse förändringsprojekt på 

avdelningen vilket är tidskrävande.
55

  

4.5 Förändringar som styr 
Förändringsarbetet har hjälpt de tillfrågade avdelningscheferna mycket i deras dagliga 

styrning av verksamheten. De menar att informationen sker snabbare och på ett bättre sätt 

sedan nuvarande förändringsarbetet kom till. Varje morgonmöte sker framför en tavla som 

kallas LIFE-tavlan. På den tavlan kan alla som vill skriva upp problem och störningar på 

avdelningen, tillbud och olycksfallsrisker, produktionstakter och all övrig information som är 

väsentlig för styrningen av avdelningens verksamhet. Sedan sker även ett möte vid ytterligare 

en tavla. Här möts alla avdelningschefer och högre ledare inom produktionen för att 

uppmärksamma ”flaskhalsar” i produktionen. Avdelningscheferna tycker att tavlorna fungerar 

så väl att de känner sig bra informerade och att de anställda på avdelningen också kan bli 

informerade.
56

 Jonas håller med om att förändringsarbetet inneburit att den dagliga styrningen 

av verksamheten fungerar snabbare och tydligare. Avdelningscheferna och de högre ledarna 

som möts vid tavelmöten kan snabbt uppmärksamma ”flaskhalsar” i produktionen och styra 

över resurser till de delar där det behövs. Detta gick inte alls smidigt innan förändringsarbetet 

kom till för på den tiden hölls möten veckovis och ibland bara månadsvis vilket gjorde att 

informationen om ”flaskhalsarna” dök upp för sent eller till och med var inaktuell och fel.
57

  

4.6 Kommunikationen 
Avdelningscheferna betonar dock att kommunikation är en tvåstegsprocess där informationen 

inte går fram om inte mottagaren tar till sig av informationen. Problemet som uppstår är att 

informationen inte når ut till alla för att alla inte tar del av den. Förändringsarbetet har gjort att 

kommunikationen från medarbetarna till avdelningscheferna har ökat och det har blivit en 

närmare relation mellan de olika delarna i organisationen. Kommunikationen på chefsnivå har 

också förändrats enligt en av de tillfrågade avdelningscheferna som poängterar att 

verksamheten idag styrs mer sammanfogat än innan förändringsarbetet tog vid.
58
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Avdelningscheferna känner sig väl informerade om förändringsarbetet men tycker att deras 

personal behöver mer information och att ansvaret för att de ska få den informationen ligger 

på avdelningschefen. Seco tools AB Fagersta har en LIFE-koordinator som finns tillgänglig 

att ta till hjälp men det har inte utnyttjats tillräckligt bra anser en avdelningschef.
59

 Jonas är 

idag lämnad ensam med ansvaret att fungera som en intern konsult och han känner att det 

skulle behövas fler personer med liknande arbetsuppgifter för att han skulle kunna bidra fullt 

ut med hjälp åt avdelningscheferna i deras försök att starta igång förbättringsgrupper och 

liknande. Förutom Jonas kan avdelningarna använda sig av tekniker och reparatörer som 

hjälpmedel när de arbetar med förändringar.
60

     

4.7 Målsättning 
Åsikterna bland de tillfrågade avdelningscheferna går något isär vad gäller 

målsättningsfrågorna. De är alla överens att förändringsarbetet finns med i en del av de mål de 

själva ska uppnå men vissa avdelningschefer anser att de mål som tillkommit i och med 

förändringsarbetet inte är sammanlänkade med övriga traditionella mål. Det finns ett mål att 

så kallade PM-samtal ska hållas med samtliga medarbetare innan kvartal två är över. Det är 

ett personligt samtal mellan avdelningschefen och den anställde där den anställdes situation i 

organisationen diskuteras. PM-samtalsmålet är direkt anknutet till LIFE-arbetet och fungerar 

inte enligt en chef som har så många anställda att han/hon inte hinner med sina övriga 

arbetsuppgifter och att kvaliteten på samtalen försämras om de är tvingade att ske under en 

bestämd kort tid.
61

  

 

I målarbetet är de anställda på avdelningsnivå, enligt alla utom en av de tillfrågade 

avdelningschefer, inte mer delaktiga nu än innan förändringsarbetet startade. En 

avdelningschef menar att en klarare och mer öppen dialog sker med de anställda om målen 

men att målen är för låsta för att de anställda ska kunna styra hur målen ska se ut. 

Avdelningschefen menar dock att en ökad förståelse för målen uppnås genom 

kommunikationen om målet och dess betydelse. Den avdelningschef som ansåg att 

medarbetarna var mer delaktiga i målarbetet påvisade att förra årets mål helt bestämdes av 

gruppledarna på avdelningen och avdelningschefen behövde bara godkänna målen. En annan 

avdelningschef pekar också på att en mer öppen kommunikation sker i målarbetet nu tack 

vare förändringsarbetet och menar vidare att målstyrningen blivit ett allt viktigare verktyg och 
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mer mätbara mål används. Avdelningscheferna är överens om att de själva inte har någon 

inverkan på sina egna mål utan i det fallet är väldigt hårt styrda av ledningens direktiv. Vissa 

av de tillfrågade cheferna anser att det finns för många olika mål att tänka på medan andra 

avdelningschefer tycker att det är lagom men att det måste redovisas noggrannare och oftare 

nu. En avdelningschef pekar på att ledningen nu fokuserar även sina mål på mer ”mjuka” 

faktorer som miljö och hälsofrågor vilket avdelningschefen tror är en följd av det pågående 

förändringsarbetet.
62

  

4.8 Företagskultur 
Alla tillfrågade avdelningschefer har märkt av motstånd till förändringsarbete hos sina 

anställda. De är alla överens om att det finns flera faktorer till varför motståndet uppstår. Det 

handlar, enligt avdelningscheferna, dels om en rädsla för att prova på nya saker hos 

individerna på avdelningarna. De anställda på avdelningarna känner trygghet i det de har just 

nu och ställer sig frågande till varför det ska förändras. En annan del i motståndet handlar om 

okunskap hos de anställda och avdelningscheferna ser att en del anställda tycker att det är bra 

som det är nu och inte förstår varför det ska förändras. Dessa problem som uppstår anser en 

avdelningschef att han själv får lösa efter bästa förmåga och att det sätt som fungerar är att 

kommunicera om förändringarna via gruppmöten och personliga samtal. En annan 

avdelningschef betonar att det tar lång tid att förändra synsättet hos en del anställda och tror 

att anställa nya medarbetare eller omorganisera så en blandning av både ålder och kön uppstår 

bland de anställda på avdelningen. Avdelningschefen menar att en mix av olika sorters 

människor minskar risken för den så kallade bruksmentaliteten att ta över.
63

  

4.9 Flyttande av ansvaret 
Ansvar och beslut har flyttats nedåt i organisationshierarkin enligt de flesta av de tillfrågade 

avdelningscheferna. Varje avdelning har en gruppledare per arbetsskift och den personen har 

fått mer ansvar och kan ta mer beslut nu än tidigare. Besluten som kan tas av gruppledarna är 

bland annat beviljande av kortare ledigheter för avdelningens personal och att gruppledaren 

sköter en städrevision som tillkommit med 5S-arbetet. En avdelningschef menar dock att 

gruppledarna alltid haft de befogenheterna de har idag men att förändringsarbetet förtydligat 

att rollerna ser ut så nu. Det har enligt en avdelningschef inneburit vissa problem med 

nedflyttningen av beslutsfattandet eftersom inte alla gruppledare har haft viljan att ta beslut i 

vissa frågor. Stöttning och utbildning av gruppledaren i dess nya roll har varit vad som 
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kunnats erbjuda som lösning på problemet. Intrycket från gruppledarna har varit blandat men 

för de gruppledare som det fungerat väl hos är intrycket att den enskilde gruppledaren växt i 

sin roll och utvecklats.
64

  

Jonas tycker att det är viktigt att lyfta fram kompetensen som finns på avdelningarna men att 

vissa chefer har svårt att släppa på makten och förändra sin roll till en mer coachande 

ledarstil. Jonas ser ledarna som mycket viktig faktor till att förändringsarbetet ska bli 

accepterat i produktionen och menar att så länge det ses som en bisyssla att arbeta med 

förändringar har Seco tools AB Fagersta inte nått ända fram även om vissa delar nu fungerar 

så. Den dagliga styrningen med tavelmöten är det ingen som ser som förändringsarbete idag 

men det gjordes det för ett par år sen. Att förändra tar tid. ”När förändringsarbetet är inbakat i 

de vardagliga processerna har vi lyckats”
65

 

4.10 Kompensation 
Ingen av de tillfrågade avdelningscheferna anser att de har rätt verktyg för att kunna 

kompensera sina anställda för att höja deras motivation. På Seco tools AB Fagersta är 

lönefrågan hårt styrd av fackliga avtal vilket gör att inget utrymme finns för bonusar i form av 

pengar. Det avdelningscheferna kan erbjuda sin personal är psykologisk peppning, utflykter 

till andra av Secos fabriker och liknande. Avdelningscheferna är dock överens om att det de 

tror skulle fungera som motivation är en ”extra slant” för vissa prestationer hos de anställda. 

Avdelningscheferna skulle också vilja kunna kompensera en hel grupp för dess prestationer 

för organisationen men är även där låsta vid avtalen. En avdelningschef håller dock inte med 

och ser problem med gruppvisa belöningar. Han/hon tror att det kan innebära ”smygåkande” 

och irritation hos övriga i gruppen kan uppstå.
66

 Jonas menar att det fungerar som motivation 

att påpeka för individer att de får vara med och påverka om de är med och förändrar. När 

vissa förbättringsprojekt är avslutade kan det bjudas på tårta eller pizza. Jonas tycker att det är 

svårt att hitta ett bra belöningssystem när det är så mycket folk som arbetar på Seco tools AB 

Fagersta .
67
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5.Analys 
I detta avsnitt kommer det teoretiska avsnittet och det empiriska avsnittet att analyseras för att 

kunna ligga till grund för de slutsatser som sedan dras i kapitel 6. 

5.1 Kommunikation 
Seco tools AB Fagersta har lyckats ganska väl på många punkter i implementeringen av 

förändringsarbetet. Arbeten som 5S och daglig styrning är från början förändringsarbete men 

fungerar i organisationen idag som en vanlig del av arbetet. Seco tools AB Fagersta har 

kommit långt i kommunikationsbitarna där alla tillfrågade avdelningschefer upplever att 

förändringsarbetet hjälper de i deras dagliga styrning. Den bilden styrks också av LIFE-

koordinatorn. Enligt Johansson och Heide (2008) måste kommunikationen fungera väl för att 

förändringarna ska kunna appliceras på rätt sätt. Avdelningscheferna menar att förändringarna 

hjälper de att kommunicera bättre och vi kan utläsa det som att rätt verktyg har kommit till i 

organisationen för att förbättra kommunikationen. Tavlan som möten sker runt är ett bra 

hjälpverktyg som stödjer förändringsarbetets utveckling hos Seco tools AB Fagersta. 

Hjälpsystemen för informationsbitarna ska enligt Gephart och Van Buren (1996) finnas i 

organisationen för att förändringarna ska lyckas och på den biten har Seco tools AB Fagersta 

lyckats bra. Verksamhetsstyrningen verkar fungera bättre och på ett snabbare sätt i och med 

den mer strukturerade kommunikationen som sker hos Seco tools AB Fagersta. Övriga 

hjälpsystem som enligt teorierna ska finnas som exempelvis interna konsulter, för att hjälpa 

avdelningscheferna i deras nya roll, fungerar inte lika bra. LIFE-koordinatorrollen skulle 

behöva utvidgas och utvecklas för att ge stöd åt övriga delar i organisationen.  

5.2 Målstyrning 
Seco tools AB Fagersta stöter på ett antal problem när det gäller målstyrningen i 

verksamheten. Åsikterna hos de tillfrågade avdelningscheferna går isär när det gäller hur pass 

involverat förändringsarbetet är i målsättningen. Om målstyrningen varit fullt involverat med 

förändringsarbetet bör inte tvekan om det dyka upp hos avdelningscheferna vilket det gjorde 

här. Enligt Emsley (2003) kommer en avdelningschef som har för många mål eller mål som 

går på tvären med varandra att prestera sämre och det är något som Seco tools AB Fagersta 

erfar idag. PM-samtalsmålet som är direkt länkat till förändringsarbetet tar så mycket tid för 

vissa avdelningschefer att problem uppstår och kvaliteten på samtalen minskar.  

5.3 Belöningar 
Kompensationssystemet hos Seco tools AB Fagersta är inte sammanfogat med deras 

förändringsarbete. För att öka motivationen hos de anställda bör enligt Gulotta (1996) ett 
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kompensationssystem som belönar de som deltagit i förändringarna finnas i organisationen 

men i Seco tools AB Fagerstas fall saknas det nästan helt. Avdelningscheferna är de som 

lämnas med ansvaret att få sina anställda att acceptera förändringsarbetet men de ges inte rätt 

verktyg för att lyckas med det. De flesta avdelningscheferna vill kunna ge någon sort belöning 

men kan inte i dagsläget göra det. Inställningen som vissa av de tillfrågade i undersökningen 

visar upp i frågan om belöningar går emot den Gulottas (1996) teorier om att belöningar ökar 

motivationen. Seco tools AB Fagersta försöker istället belöna genom att använda sig 

personlig utveckling och utbildning som substitut för ett formellt belöningssystem. Att belöna 

med utveckling och utbildning verkar inte fungera hos Seco tools AB Fagersta eftersom de 

fortfarande har problem att få förändringsarbetet att bli accepterat. Alla tillfrågade i 

undersökningen menar att förändringsarbetet är högt prioriterat i organisationen och enligt 

Gulottas (1996) teorier som lyfts fram i uppsatsen bör belöningar fokuseras kring nyckeldelar 

i organisationen. Därför borde Seco tools AB Fagersta undersöka om möjlighet finns att 

belöna anställda om de lyckas inom förändringsarbetet.   

5.4 Decentralisera makten i organisationen 
För att få förändringsarbetet att lyckas måste enligt Shih, Chiang och Hsu (2006) viss makt i 

organisationen flyttas längre ner i hierarkin. Här har Seco tools AB Fagersta kommit en bit på 

vägen med deras gruppledare som ges både ansvar och beslutsrätt.  Styrningen på avdelningen 

i form av personalresurser verkar fungera bättre i och med detta. Det saknas kanske utbildning 

hos många av gruppledarna men Seco tools AB Fagersta står fortfarande i startfasen på den 

här delen och arbetar åt rätt håll i frågan. Hjälpsystemen behöver dock utvecklas för att stödja 

gruppledarens ställning. 

5.5 Medarbetarnas involvering 
Motståndet från medarbetarna beskrivs som det största hindret för att lyckas driva igenom 

förändringar på Seco tools AB Fagersta och det styrker de teorier från Ax, Johansson och 

Kullvén (2010) som tidigare tagits upp i uppsatsen där det visats att motståndet är den största 

faktorn till misslyckande med förändringsarbetet. Anledningen till motståndet verkar vara att 

medarbetarna inte förstår förändringspotentialen och att medarbetarna är trygga i det arbete de 

har just nu. Seco tools AB Fagersta arbetar med att försöka involvera medarbetarna på 

avdelningarna mer i beslutsfattande och ta egna initiativ och det är rätt väg att gå enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2010). Problem som kan uppstå för organisationen är om inte 

avdelningschefen är villig att släppa på makten och där har Seco tools AB Fagersta det 

problemet på en del avdelningar. Självklart finns det alltid olika typer av avdelningschefer 
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inom en organisation och här gäller det för ledningen hos Seco tools AB Fagersta att fortsätta 

klargöra hur högt prioriterat förändringsarbetet är. Avdelningschefernas roll behöver enligt 

Gephart och Van Buren (1996) bli en mer coachande roll som stödjer och lyfter fram 

förändringsarbetet och duktiga medarbetare och även tydligt visar resultaten av 

förändringarna. Seco tools AB Fagersta har ändå lyckats ganska bra på detta område med de 

tillfrågade avdelningscheferna men Jonas gav en annan bild där det finns avdelningschefer 

som inte vill vara med och förändra. Om Seco tools AB Fagersta vill bli en lärande 

organisation krävs det enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) först att alla avdelningschefer 

ger sina anställda rätt motivation och möjligheten att laborera i sitt arbete för att åstadkomma 

bra förändringar.  

5.6 Förändringar ska förbättra 
Ingen av de tillfrågade avdelningscheferna har påpekat att de själva driver förändringar i 

verksamheten som något sorts eget projekt. Enligt Elg, Gauthereau och Witell (2007) finns 

risken att avdelningschefer driver sina egna förändringar som i en del fall innebär 

försämringar för verksamheten i stort. Förändringarna som sker på Seco tools AB Fagersta 

verkar vara rotade i verksamhetens övergripande styrning vilket enligt Elg, Gauthereau och 

Witell (2007) är ett måste för att lyckas. Även om det i analysen framkommit att Seco tools 

AB Fagersta har en del bitar att jobba med för att få ett fullt lyckat förändringsarbete ska det 

tilläggas det som tas upp redan i bakgrunden på uppsatsen. Det är väldigt få 

förändringsarbeten som blir lyckade. Seco tools AB Fagersta är på rätt väg i mångt och 

mycket och med deras långsiktiga strategi kan de mycket väl lyckas genomföra ett väl 

fungerande förändringsarbete i framtiden. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt kommer de slutsatser som dragits i analysen att redovisas och även en 

avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning att presenteras. 

6.1 Slutsatser 
Den ökade kommunikationen hos Seco tools AB Fagersta har inneburit att 

verksamhetsstyrningen fungerar snabbare och effektivare. Förändringarna i organisationens 

kommunikationssystem som tillkommit tack vare förändringsarbetet har inneburit att 

verksamheten kan styras tillförlitligare, snabbare och effektivare eftersom informationen 

numer är aktuell och ständiga möten hålls vid liv.  

Problem med motstånd av anställda som beskrivs i teorin styrks av den empiriska 

undersökningen. Det finns en tydlig bild hos alla tillfrågade i organisationen att motståndet 

från medarbetarna är den största orsaken till att förändringarna inte lyckas fullt ut.    

Seco tools AB Fagersta bör se över sitt kompensationssystem för att öka motivationen hos de 

anställda. Bristen på motivationshöjande belöningar, som idag är läget hos Seco tools AB 

Fagersta, påverkar förändringsarbetet negativt med viss saknat initiativ hos medarbetarna. 

Substitutet för ett formellt belöningssystem motiverar inte de anställda tillräckligt och 

avdelningscheferna blir låsta i sin roll som pådrivare.  

Hjälpsystemen för att stödja förändringsarbetet behöver utvidgas och användas flitigare av 

avdelningschefer hos Seco tools AB Fagersta. Det finns bara en LIFE-koordinator på Seco 

tools AB Fagersta och det räcker inte riktigt till för att fungera som hjälp och stöd till alla 

avdelningar. Seco tools AB Fagersta bör investera i mer resurser gällande denna fråga för att 

ytterligare markera betydelsen av förändringsarbetet. 

Det finns ett problem med att vissa avdelningschefer inte vill släppa ifrån sig makten. På en 

del avdelningar fungerar inte delegeringen av beslutsfattandet vilket resulterar i att 

förändringarna inte fungerar bra. Den nya rollen som avdelningschefen måste ta för att 

förändra arbetssättet på avdelningen fungerar i viss del hos Seco tools AB Fagersta men 

behöver få full genomslagskraft. 

Förändringarna som sker hos Seco tools AB Fagersta är grundade i Seco tools AB Fagerstas 

övergripande verksamhetsstyrning. Risken för egna avdelningsvisa förändringar som innebär 

försämringar för organisationen i stort har funnits minimalt hos Seco tools AB Fagersta. Det 
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behövs dock, för att lyckas fullt ut med förändringarna, att ledningen hos Seco tools AB 

Fagersta ytterligare prioriterar förändringsarbetet.  

Målen som sätts skapar problem hos avdelningscheferna. Det sätts för många mål och målen 

är inte tillräckligt tydligt anknutna till förändringsarbetet för att förändringarna ska få full 

genomslagskraft i organisationen. De mål som är direkt anknutna till förändringsarbetet 

innebär för stor tidsåtgång för vissa avdelningschefer vilket försämrar måluppfyllelsen och tar 

tid från andra arbetsuppgifter. 

 

6.2 Diskussion 
Seco tools AB Fagersta har lyckats ganska väl med det svåra arbetet att implementera ett nytt 

arbetssätt som det innebär när ett förändringsarbete införs. De stöter på de flesta problem som 

det antogs att de skulle göra enligt teorierna om förändringsarbete men verkar ha en bra plan 

för att lyckas i det långa loppet. Seco tools AB Fagerstas ledning försöker styra verksamheten 

i förändringens riktning vilket uppfattas av att alla som tillfrågats på Seco tools AB Fagersta. 

Alla tillfrågade på Seco tools AB Fagersta anser att förändringarna är högt prioriterade och att 

det formar verksamheten blir ett naturligt steg. Den här studien skulle svara på om 

avdelningscheferna fått en annorlunda roll i och med förändringsarbetet och svaret blir att så 

är fallet. Även om det inte verkar vara så på alla avdelningar så är det dit Seco tools AB 

Fagersta strävar och teorierna om hur ett lyckat förändringsarbete ska se ut kräver även detta. 

Om verksamhetens styrning påverkats har vi också fått svar på. Det visade sig att den blivit 

effektivare med kommunikationen men att målsättningen som styrmedel inte fungerar riktigt 

bra ihop med förändringsarbetet. Den här studien har inte studerat de yttre faktorerna till 

förändringar men de påverkar så klart hur de inre faktorerna fungerar och hur pass prioriterat 

ett förändringsarbete är. Ytterligare studier kan försöka studera hur förändringar i de yttre 

faktorerna påverkar styrningen av de inre faktorerna. Hur skulle de inre faktorerna påverkas 

hos Seco tools AB Fagersta om en ny finanskris uppstod? Skulle förändringarna fortfarande 

vara prioriterade eller skulle företaget välja att högre prioritera vanliga värden såsom 

lönsamhet? Ytterligare studier kan titta på hur de sociala bitarna styr en medarbetare som 

utgör ett motstånd i implementeringen av förändringar. Andra typer av belöningar, än de som 

tagits upp i uppsatsen, och deras betydelser för förändringsarbetets utgång kan också vara 

intressent att studera.
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Bilagor 
I detta avsnitt redovisas de intervjufrågor som låg till grund för den kvalitativa 

undersökningen som genomförts på Seco tools AB Fagersta.  

Intervjufrågor till avdelningscheferna 
Inledande frågor: 

Hur påverkas ditt arbete av det förändringsarbete som pågår på Seco tools AB Fagersta? 

Har ditt arbete förändrats på något specifikt sätt sedan förändringsarbetet börjat? 

Hur ser ditt dagliga arbete med förändringar ut? 

Hur är din erfarenhet av det förändringsarbete som pågår? Positivt eller negativt? 

Underlättar eller försvårar det ditt arbete? 

Målsättning: 

Har förändringsarbetet påverkat de mål som du ska uppnå? Är det fler mål att ta hänsyn till? 

Andra sorters mål än innan förändringsarbetet drog igång? 

Anser du att det finns något mål du har att uppnå som är direkt anknutet till 

förändringsarbetet? 

Har arbetet med framställandet av dina avdelningsmål förändrats i och med 

förändringsarbetet? Är medarbetarna mer/mindre delaktiga nu än tidigare? 

Anser du att det finns något mål avdelningen har att uppnå som är direkt anknutet till 

förändringsarbetet? 

Finns det mål som tillkommit med förändringsarbetet som går på tvären med andra mål som 

du ska uppfylla? 

Företagskulturen: 

Enligt vissa teorier så är den största orsaken till ett misslyckat förändringsarbete motståndet 

från medarbetarna. Är det en verklighet som du också upplevt? Hur har i så fall motståndet 

sett ut? 

Om motstånd finns, hur arbetar du i så fall med att förändra dina medarbetares syn på 

förändringarna?  



 

Har förändringsarbetet inneburit att vissa beslut flyttats nedåt i organisationen? T ex att vissa 

beslut numera kan tas av medarbetarna själva. 

Kompensation: 

Anser du att du har rätt verktyg, i fråga om möjlighet att ge kompensation, som ytterligare 

motiverar en medarbetare som är duktig att delta i förändringar. 

Vad tror du skulle kunna fungera som kompensationsmedel för att öka motivationen hos en 

anställd? 

Kommunikation: 

Har kommunikationen förändrats i och med förändringsarbetet? 

Hur ser informationsspridningen ut idag? 

Anser du att du får den information du behöver för att förstå och kunna arbeta med 

förändringsarbetet? Hur är din uppfattning om att dina medarbetare får den information de 

behöver? 

Intervjufrågor till LIFE-koordinator 
 

Kan du ge några konkreta exempel på hur förändringsarbetet gått till? 

Har förändringsarbetet påverkat hur verksamheten styrs? 

Vilka hinder har du stött på när du försökt genomföra förändringarna i praktiken? Vilket är 

det största/vanligaste hindret? 

Hur har mottagandet av avdelningscheferna varit? Positivt eller negativt? 

Har avdelningscheferna, enligt dig, fått någon ny roll i och med förändringsarbetet? 

På vilket sätt försöker Seco tools AB Fagersta motivera sin personal till att delta i 

förändringarna? 

Anser du att personalen ser förändringsarbetet som en bisyssla eller som en del i deras 

normala arbete? 



 

Tror du att kompensation som exempelvis bonus skulle motivera anställda mer till att 

engagera sig i förändringsarbetet? 

Vilka hjälpsystem finns för grupper som bildas i förbättringssyfte i organisationen? 

Anser du att förändringsarbetet är högt prioriterat i organisationen? 

Vad har förändringsarbetet resulterat i? Hur mäts det? 


