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Research questions: - Is there a common approach of the involvement and commitment 

of ABB Motors & Generators? 

 - What can be done to increase participation and involvement in 

the production unit and what will this lead to?  

 - What should ABB Motors & Generators keep in mind when 

applying involvement in the production unit in the future? 

 

Purpose:  The aim is to take the theoretical reference points to analyze 

ABB's business from a engagement and participation perspective, 

which is the basis for an analytical discussion which concludes 

with suggestions for improvement. 

 

Method:  The theoretical framework is constructed with the help of scientific 

articles and literature on the subject engagement and participation. 

The empirical material consists of a qualitative study of three 

interviews. 

 

Conclusion:  ABB Motors & Generators possess the mindset needed to promote 

greater employee participation and commitment. In order to 

increase the employee’s commitment to the organization, it’s 

required that the communication is good between the different 

functions. It is also important that the production unit receive trust 

of management, while management gives employees confirmation. 

By getting employees involved in the organization's best, also 

achieves several positive effects. Knowledge-sharing promotes 

competence, employee participation, competitiveness which 

creates opportunities to become a learning organization. 
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Frågeställning: - Finns det ett gemensamt synsätt på delaktighet och engagemang - 

inom ABB Motors & Generators?   

- Vad kan göras för att öka delaktigheten och engagemanget inom 

produktionsdelen och vad kommer detta leda till? 

  - Vad bör ABB: Motors  & Generators ha i åtanke vid 

  applicerandet av delaktighet inom produktionsdelen i framtiden? 

 

Syfte:  Syftet är att utifrån teoretiska referenspunkter analysera ABB:s 

verksamhet ur ett engagemangs- och delaktighetsperspektiv som 

ligger till grund för en analytisk diskussion vilken utmynnar i 

förbättringsförslag. 

Metod:  Den teoretiska referensramen är konstruerad med hjälp av 

vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar ämnet 

engagemang och delaktighet. Det empiriska materialet består av en 

kvalitativ studie bestående av tre djupintervjuer. 

 

Slutsats:  ABB Motors & Generators innehar ett tankesätt som behövs för att 

främja ökad delaktighet och engagemang hos de anställda. För att 

öka medarbetarnas engagemang till organisationen, krävs det att 

kommunikationen är bra mellan de olika funktionerna. Det är även 

viktigt att produktionsdelen känner förtroende för ledningen 

samtidigt som ledningen ger medarbetarna bekräftelse. Genom att 

få de anställda att vilja engagera sig i organisationens bästa, 

uppnås även flera positiva effekter. Kunskap sprids vilket främjar 

delaktighet, kompetens, konkurrenskraft och skapar möjligheter till 

att bli en lärande organisation.   
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1. Inledning 

Detta avsnitt introducerar läsaren till ämnet med en bakgrund som utmynnar i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen ligger till grund för frågeställningar och syftet med 

arbetet. Avsnittet redogör även för vilka teoretiska och empiriska avgränsningar som 

vidtagits. 

1.1 Bakgrund 
Human Resource (HR) har blivit en allt mer omtalad framgångsfaktor för organisationer 

världen över. Inom HR kan företag främja konkurrensfördelar genom att förbättra 

arbetsplatsen för de anställda. Företagen kan lyckas med att utveckla konkurrensföredelar hos 

de anställda genom att låta dem bli mer delaktiga i exempelvis beslutsfattande frågor, system 

för kärriarplanering och prestationsbedömningar. Framgången hos företag i dagens läge är 

beroende av de anställdas delaktighet och engagemang. Ämnet engagemang har blivit allt 

viktigare i ämnet ledarskap och beteende forskning, som en nyckelfaktor i relationen mellan 

individen och företaget. (Danlami, Isiaka & Adedoyin 2012, s. 124-125) 

 

På 1980-talet blev engagemang ett mycket vanligare uttryck och har sedan dess studerats mer 

ingående. Personer med ett starkt engagemang i en organisation är effektivare, har en vilja att 

ta på sig fler arbetsuppgifter och blir då en mer stabil arbetskraft. (Kaufmann & Kaufmann 

2003, s. 293) En engagerad medarbetare har också viljan att göra det lilla extra utan att ha 

blivit instruerad att göra det. Medarbetare som till exempel hjälper andra eller tar egna 

initiativ är otroligt viktiga för sitt företag. (Berglund 2010, s. 6) Ledningen bör ta ett stort 

ansvar för att medarbetare ska känna ett engagemang gentemot organisationen och den 

anställdes arbetsuppgifter. Bland annat är det viktigt att medarbetarna får bekräftelse av 

ledningen när de gör ett bra jobb. Bekräftelsen kan realiseras genom flera tillvägagångssätt. 

Synlighet är ett exempel och innebär att andra personer ser dig för det arbete du gör och 

bekräftar det. Tydliggörande av bekräftelse kompletterar synlighet och kan uppnås 

exempelvis genom att låta de anställda skriva sitt namn på produkten de tillverkat, vilket 

personifierar produkten. (Kaufmann & Kaufmann 2003, s. 293-294) 

 

Delaktighet bland anställda i organisationer har uppkommit tack vare den ständiga 

globalisering och konkurrens som råder på marknaden (Korkmaz 2012, s. 45) (Lashley 1999). 

Delaktighet handlar om att de anställda blir mer involverande i olika processer. Det gäller 

bland annat involverande i beslutsfattande frågor och problemlösning. (Bakiev & Kapucu 

2012, s. 978-979) Korkmaz menar på att medarbetarnas delaktighet utvecklas för ökad 

kompetens och effektivitet inom organisationen. (Korkmaz 2012, s. 43-44) Delaktighet 

sammanstrålar också med flera andra viktiga element som organisationer i regel eftersträvar 

att uppnå. Bland annat har forskare sett kopplingar mellan delaktighet, involverande i 

beslutsfattande frågor, engagemang, psykologiskt ägandeskap och kunskapsspridning. (Han, 

Chiang & Chang 2010, s. 2218-2219) 
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Många av dagens progressiva organisationer anser sig inte investera tillräckligt i personalens 

utveckling. Det är viktigt att kunna tillgodose personalen med ett större inflytande. Detta kan 

uppnås genom att ge de anställda tillgång till information, ge arbetet en ny utformning och 

inspirera till ökad delaktighet och självständighet. (Bolman & Deal 2003, s. 184) 

Organisationer behöver en gemensam syn på värderingar bland individerna inom 

organisationen. Detta ska i sin tur öka känslan av gemenskap vilket resulterar i att anställda 

känner sig mer delaktiga i vilken riktning organisationen väljer för att uppnå ständig 

utveckling, lärande och förvärvning av ny kunskap. (Burns 2005, s. 70-71) 

1.2 Problemdiskussion  

Tidigare studier har visat  att engagemang och delaktighet är vitala faktorer för att maximera 

effektiviteten inom en organisation. Vi vill undersöka hur de olika delarna inom ABB: Motors 

& Generators ser på delaktighet och engagemang, samt hur de arbetar med dessa frågor. Vi 

tror att en organisation alltid kan förbättra sig, vilket i detta fall innebär att vi vill bidra med 

förbättringsförslag oavsett hur mycket avdelningen arbetar med dessa frågor innan denna 

studie. Eftersom den empiriska undersökningen endast är baserad på ett företag, anser vi att 

det inte går att dra några generella slutsatser. Däremot kan studien ur ett teoretiskt perspektiv 

användas som material i en större undersökning.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Finns det ett gemensamt synsätt på delaktighet och engagemang inom ABB Motors & 

Generators?   

 Vad kan göras för att öka delaktigheten och engagemanget inom produktionsdelen och 

vad kommer detta leda till? 

 Vad bör ABB: Motors  & Generators ha i åtanke vid applicerandet av delaktighet 

inom produktionsdelen i framtiden? 

1.3 Syfte 

Syftet är att utifrån teoretiska referenspunkter analysera ABB:s verksamhet ur ett 

engagemangs- och delaktighetsperspektiv som ligger till grund för en analytisk diskussion 

vilken utmynnar i förbättringsförslag. 

1.4 Avgränsningar 
Nedan följer de avgränsningar vi valt att göra, både empiriskt och teoretiskt, för att behålla en 

röd tråd genom arbetet. 

1.4.1 Teoretisk avgränsning 

Vi har valt att avgränsa den teoretiska datainsamlingen till att endast fokusera på delaktighet 

och engagemang och dess positiva samt negativa effekter. 

1.4.2 Empirisk avgränsning 

Vi har specifika frågeställningar för ABB Motors & Generators produktionsdel och därför 

kommer datainsamlingen för den empiriska studien att fokuseras på primära källor inom 

organisationen. 
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar tillvägagångssättet i hela arbetet. Metoden beskriver hur arbetet 

har disponerats för att lyckas besvara problemdiskussionen och syftet. 

2.1 Val av studieobjekt  

I planeringsstadiet bestämdes det att arbetet skulle beakta ett problem som har med 

förbättringsarbete att göra. Fördjupning av ämnet beslutades i samband med val av företag för 

att få ett gemensamt utbyte av arbetets resultat. Efter att ha kontaktat en rad olika företag 

genom mail och telefon, samt ett möte med ett företag, föll valet på ABB Motors & 

Generators. De erbjöd oss tre djupintervjuer med relevanta personer för rådande 

problemdiskussion och syfte. Begränsningen med endast tre intervjuer innebar att vi behövde 

anpassa arbetet efter den begränsade primärdatan vi fick från ABB. Vi är dock övertygade om 

att arbetets kvalitet inte påverkades negativt av detta eftersom att avgränsningen är starkt 

kopplad till problemdiskussionen och bör därmed ge ett bra underlag för analytiska 

diskussioner och givande slutsatser till ämnet och ABB:s verksamhet. I och med val av 

företag har fokus förflyttats från förändringsarbete till delaktighet och engagemang och vad 

för effekter detta medför organisationen. 

2.2 Metod för insamling av information 
Vi har valt att använda oss av en deduktiv metod eftersom att vi fick tid och datum för 

intervjuer relativt sent i processen. (Jacobsen 2002, s. 34) Vi ser detta som en fördel i detta 

arbete eftersom att kvaliteten på intervjuerna blev hög då vi hunnit sätta oss in i ämnet genom 

den teoretiska insamlingen av data. Jacobsen (2002) menar på att giltighet, relevans, 

tillförlitlighet och trovärdighet måste uppfyllas i en empirisk undersökning. Vi har 

genomgående haft en kritisk syn på de svar vi fått från respondenterna då vi av erfarenhet vet 

att representanter från företag ofta presenterar en förfinad bild av verksamheten vilket ger den 

empiriska delen större tillförlitlighet. Detta kritiska synsätt genomsyrade såväl frågor som 

behandling av svaren efter intervjuerna vilket ökar trovärdigheten. Eftersom frågorna var väl 

genomtänkta är relevansen och giltigheten högre än vad det hade varit med en annan 

insamlingsmetod. (Jacobsen 2002, s. 21) I och med tidsbrist kunde vi inte ta del av alla 

anställdas åsikter i produktionsdelen genom en kvantitativ undersökning. Den alternativa 

lösningen blev att intervjua den fackligt ansvariga för produktionsdelen. Då han har en god 

insyn i de andra medarbetarnas åsikter och uppfattningar om verksamheten, i och med de ca 

15 år som facklig representant, gav det oss en hög trovärdighet i den empiriska delen av 

arbetet (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 december, 2012). Genom att 

intervjua en chef och personalansvarig inom organisationen och jämföra dessa svar med den 

fackliga representantens åsikter har vi kunnat bilda oss en trovärdig uppfattning om hur 

verksamheten ser ut och vad som behöver åtgärdas för att främja ökad delaktighet och 

engagemang. Insamlingsdata för denna uppsats har hämtats från både primära och sekundära 

källor för att lyckas få bra teoretisk och empirisk data. 

 

2.3 Primärdata 
Den fackliga representanten har god kontakt med större delen av produktionsdelen och har 

som uppgift att förhandla för de individer som ingår där, vilket gör honom till en legitim 
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talesman för produktionsdelen. Dessutom fick vi möjlighet att intervjua en personalchef och 

en logistikchef. Personalchefens roll på avdelningen består av två delar. Hon är ansvarig för 

rehabilitering och är samtidigt personalansvarig för de ca 350 anställda i produktionsdelen. 

Personalchefen påstod sig jobba kontinuerligt med att försöka engagera och göra personalen 

mer delaktig. Detta anser vi passar bra med vår problemdiskussion vilket då gör henne till ett 

bra val för inhämtning av primärdata. Logistikchefen är den tredje intervjupersonen och har 

titlarna logistikchef och projektledare. Eftersom vi inte får tillgång till hela produktionsdelen 

hoppas vi få en helhetsbild av organisationen genom att intervjua cheferna på dem olika 

nivåerna inom organisationen, samt den fackliga representanten. 

2.3.1. Metod för intervjuer 

Utifrån problemdiskussionen ansåg vi att det bästa alternativet var att göra kvalitativa 

intervjuer eftersom det är få respondenter och därmed krävs djupintervjuer för att få en 

tillräckligt bred bild av verksamheten. För att tidigt i processen få en övergripande bild av 

ABB Motors & Generators skickade vi, en vecka innan intervjuerna, ett mail där vi 

efterfrågade grundläggande information om organisationen. Det fungerade som ett hjälpmedel 

vid utformandet av intervjufrågor. Intervjuerna skedde separat med de olika individerna för att 

deras svar inte skulle påverkas av varandra. Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats och 

omfattades tidsmässigt av ungefär en timme per intervju. Vi ansåg att den tidsramen var 

rimlig att begära från företagets sida samtidigt som tiden räcker för att få en bra bild av 

verksamheten. Intervjupersonerna var alla engagerade och tillmötesgående under 

intervjutillfällena. Vi intervjuade den fackliga representanten först och följde sedan upp med 

att ställa frågor till personalchefen. Efter lunch fick vi en grundlig rundvisning av den fackliga 

representanten i produktionsdelen. Intervjun med logistikchefen ägde rum ett par dagar 

senare. Frågorna var utarbetade i tre olika steg. Första delen var uppbyggd av allmänna frågor 

angående dess roll på arbetsplatsen. Den andra delen var specifika frågor om engagemang och 

delaktighet eftersom dessa frågor är direkt kopplade till problemdiskussionen. De ställdes till 

alla respondenter i syfte om att kunna jämföra resultaten. Den tredje delen var utformad efter 

den specifika individens arbetsuppgifter. De individbaserade frågorna ställdes för att nyttja 

respondenternas kompetens till fullo. 

2.4 Sekundärdata 
Vid insamlingen av sekundärdata har vi varit försiktiga och granskat källan noga eftersom den 

datainsamlingen kan ha gjorts i ett annat ändamål. (Jacobsen 2002, s. 186-187) Sekundärdatan 

har införskaffats med flera olika metoder. Bland annat genom nyhetsartiklar, akademiska 

artiklar, akademiska böcker och webbsidor. Dessa informationskällor kommer att ligga till 

grund för den teoretiska delen och till viss del den empiriska delen av uppsatsen. Vi har 

använt oss av information som har hittats med hjälp av sökmotorn Google och med bland 

annat sökorden ABB Sverige, ABB Västerås, employee participation, commitment och 

engagement. Följande sökord har använts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar till 

ämnet engagemang och delaktighet: Employee Commitment, Employee Participation, 

Employee well-being. De databaser som använts för att hitta artiklarna är Google Scholar, 

Discovery och Emerald. De böcker som använts under arbetet är i största mån litteratur som 

vi arbetat med tidigare under våra studieår på mälardalens högskola. Litteraturen är relevant 
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eftersom böckerna ingått i kurslitteraturen för tidigare studerade ämnen inom human resource 

och management. 

2.5 Analysmetod 
Den primär- och sekundärdata vi fått fram ligger till grund för analysen. Där kommer vi 

redovisa och diskutera möjliga förbättringsförslag till hur avdelningen ABB Motors & 

Generators i Västerås kan öka delaktigheten och engagemanget hos de anställda. Vi kommer 

föra en diskussion kring de möjligheter ABB har att utvecklas för att bli mer effektiva men 

också belysa de risker ökad delaktighet och engagemang i produktionsdelen kan medföra. 

Analysen kommer mynna ut i slutsatser som sammanfattar den diskussion som förts men 

också konkretiserar de åtgärder vi anser att ABB behöver vidta. Modellen nedan visar hur vi 

valt att gå tillväga för att sammanfoga den teoretiska referensramen med empirin för att 

resultera i analys, förbättringsförslag och slutsatser.  

 

Vi börjar med att definiera delaktighet och engagemang ur olika teoretiska perspektiv. 

Därefter behandlar vi hur delaktighet och engagemang uppnås inom organisationer samt vilka 

positiva effekter detta medför. Den teoretiska referensramen avslutar vi med att behandla de 

risker ett ökat engagemang och delaktighet kan medföra, samt hur de kan kringgås. Därefter 

presenteras empirin som sedan kopplas ihop med föregående delar. Detta resulterar i en 

analytisk diskussion, som i sin tur resulterar i åtgärder i form av förbättringsförslag riktat till 

ABB Motors & Generators.  

 

 
Figur 1. Egen figur för undersökningens disposition.   
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3. Teoretisk referensram 
Nedan följer de teoretiska förklaringarna som är baserade på anställdas delaktighet och 

engagemang i organisationer. Kapitlet behandlar fyra olika delar av delaktighet och 

engagemang: förklaring, applicering, samt vilka positiva och negativa effekter detta kan 

medföra. 

 Figur 2. Egen modell för upplägg av den teoretiska insamlingen av data.  

3.1 Förklaring av delaktighet 
Anställdas delaktighet (Employee Empowerment) kan definieras ur olika perspektiv. Det 

psykologiska perspektivet definierar de anställdas delaktighet ur fyra olika grupper. Den första 

gruppen symboliserar Överensstämmelse (Meaning) och förklarar hur bra värderingar och andra 

tankar stämmer överens med arbetet som utförs inom verksamheten. Kompetens 

(Competence) är den andra gruppen och den förklarar arbetarnas färdigheter, samt tron om att 

kunna klara av arbetet. Grupp tre bär namnet Självbestämmande (Self-determination) och 

syftar till att individen är kapabel till att ta egna beslut gällande, exempelvis arbete och 

framtid. Slutligen är Påverkan (Impact) den grupp som förmedlar hur stor frihet den anställde 

har att påverka strategiska, arbetsrelaterade och administrativa resultat. Det finns en hel del 

anledningar till varför organisationer och företag utvecklar och applicerar delaktighet i den 

operativa kärnan inom verksamheten. Exempelvis kan det röra sig om utveckling av 

informationssystem, upprustning av den operativa kärnans kunskapsområde vilket i sin tur 

syftar till ökad kompetens och fastställandet att människan är det bästa konkurrensmedlet. 

(Korkmaz 2012, s. 43-44) 

 

Delaktighet innebär även att den operativa kärnan är med och uttrycker sina åsikter i 

beslutsfattande frågor, samt är delaktiga i processer gällande problemlösning inom 

organisationen. (Bakiev & Kapucu 2012, s. 978-979) För att enklare förstå vad deltagande 

(Participation) verkligen är, finns det enligt Korkmaz (2012) tre olika perspektiv som kan dela 
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upp fenomenet. Individuellt deltagande syftar till de val och beslut varje individ tar i 

förhållande till hur stor makt som fördelats från ledningen. Det andra perspektivet av 

deltagande beskriver hur flera individer går ihop för att bilda en tillfällig grupp med uppgiften 

att lösa ett problem. Det tredje perspektivet innefattar också grupper som löser problem men 

till skillnad från det andra perspektivet sker problemlösningen i mer kontrollerade former där 

en gruppchef ansvarar för att gruppen uppnår målen. (Korkmaz 2012, s. 46)  

3.2 Förklaring av engagemang 
Enligt Seppälä et al. (2008) karaktiseras arbetsengagemang av tre olika dimensioner: 

 Kraft (Vigor) hänvisar till höga nivåer av energi och återhämtningsförmåga. Personen 

visar en envishet i att möta problem.  

 Hängivenhet (Dedication) avser ett starkt engagemang i ett arbete tillsammans med 

entusiasm, betydelse och en känsla av stolthet och inspiration. 

 Absorberad (Absorption) avser att vara fullt koncentrerad och djupt försjunken i ett 

arbete. Detta kännetecknas av att tiden går snabbt och man har svårt att slita sig från 

arbetet.  

En studie som Schaulfeli (2002) har utfört visar på att arbetsengagemang har ett positivt 

samband med psykisk och psykosomatisk hälsa. Även motivation, effektivitet och positiv 

attityd till arbetet är faktorer som påverkas av ökat engagemang. (Seppälä et al. 2008, s. 460-

461) Berglund (2010) har skrivit en avhandling där han definierar engagemang som en vilja 

av medarbetaren att göra mer än vad som instruerats eller beordrats. Några exempel på sådana 

handlingar är:  

 Anpassning av det egna arbetet efter behov 

 Vara hjälpsam 

 Uppmärksammande av problem och brister 

 Ta egna initiativ 

 Ger upphov till förbättring av arbetssätt 

 Ökat ansvar för eget lärande 

 

Engagemang är alltså viljan att genomföra ovanstående handlingar. En vilja resulterar  

nödvändigtvis inte i en handling. Det finns alltså en aspekt från ledningens sida att kunna ta 

till vara på det engagemang som finns i organisationen. (Berglund 2010, s. 6)  

3.3 Delaktighet och engagemang i samspel 

Delaktighet har anknytningar till engagemang. Det beskriver effekter eller orsaker till varför 

det finns engagemang. Kopplingen mellan de två begreppen är att delaktighet ökar 

engagemang men också att ett högt engagemang leder till en stark delaktighet eller 

medverkan. (Berglund 2010, s. 44-45)  

3.4 Delaktighet samspelar med andra viktiga element 
Delaktighet är en viktig komponent för organisationer eftersom att de har positiva samband 

med flera andra element som organisationer generellt strävar efter att uppnå. Exempelvis leder 

deltagande i beslutsfattande frågor, som är ett konkretiserande exempel på delaktighet, till ett 
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ökat psykologiskt ägandeskap vilket är en känsla av att organisationen tillhör individen. Detta 

har i sin tur en stark koppling till engagemang för organisationen från de anställda som i sin 

tur leder till en ökad fördelning av kunskap inom organisationen. (Han, Chiang & Chang 

2010, s. 2218-2219) Fördelning av kunskap är en grundförutsättning för att företag ska kunna 

bli en lärande organisation. Burns (2008) förklarar detta med att marknaderna och deras 

omgivningar blir allt mer komplexa och dynamiska som en effekt av dagens globalisering. 

Detta ställer krav på organisationerna att bli mer lärande. Det är inte längre effektivt att endast 

en person är lärande för en organisation samtidigt som det inte längre är möjligt att lösa 

problemen i ledningen av företaget och sedan låta resten av organisationen lyda order. De 

organisationer som kommer överleva i framtiden, är de som lyckas fånga upp medarbetarnas 

engagemang och kapacitet på alla nivåer i organisationen. (Burns 2008, s. 69) 

Figur 3. Egen figur baserad på Han, Chiang & Chang (2010) och Burns (2008). 

 

Anställda som är delaktiga i beslutsfattande frågor tenderar att förmedla sina åsikter och 

kunskaper inom organisationen. Detta ställer krav på att kommunikationsvägarna är bra så att 

övriga delar av organisationen kan ta del av informationen som förmedlas. Exempelvis är det 

av stor vikt att högre uppsatta chefer är öppna för förslag från den operativa kärnan när de ska 

ta beslut som påverkar organisationen och den operativa kärnan. Oavsett när eller hur en 

anställd medverkar i beslutsfattande frågor ökar det personens motivation och investering i 

organisationen. Dessutom ökar det psykologiska ägandeskapet, vilket är ett tillstånd hos 

individen som framhäver en känsla av att vara en stor del av organisationen. Med andra ord 

upplever medarbetare som deltar i beslutsfattande frågor att de är nära kopplade till 

organisationens vision och mål. Detta uppnås bland annat genom att individen känner att han 

eller hon får stor frihet i sitt arbete utan tillsyn. Delaktighet anses vara en fundamental 

demokratisk rättighet för de anställda vilket skapar en känsla av kontroll på verksamheten. 

Därmed upplever anställda som är delaktiga ett ägandeskap av organisationen. Det 

psykologiska ägandeskapet har i sin tur positiva samband med den tid individen är beredd att 

satsa i organisationen, samt mängden ansvar personen känner för organisationen. (Han, 

Chiang & Chang 2010, s. 2220-2221) 

 

Från att känna ett psykologiskt ägandeskap av organisationen är steget inte långt till ett starkt 

engagemang för organisationen. Det som skiljer dessa två tillstånd åt är att engagemang syftar 

till en positiv attityd där personen och organisationen har ett gemensamt synsätt på mål och 

visioner samtidigt som individen investerar en del av sig själv i organisationen för att stanna 

en längre tid. Den känsla en person upplever vid ett psykologiskt ägandeskap kan jämföras 

med det lagrätta ägandeskapet en individ har till materiella och immateriella ting. Därför ökar 

chanserna att en person med psykologiskt ägandeskap visar en positiv attityd på arbetet och 

ett ökat engagemang till organisationen. Anställda kan även framhäva ett engagemang för 

organisationen genom att vara positivt attraherad till tanken att vara en del av organisationen. 

På detta sätt sammankopplas engagemang, viljan att stanna i organisationen och tillhörighet 
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till organisationen. Anställda som ser sig själva som en del av organisationen och känner en 

stark tillhörighet skiljer sig själva från omvärlden med tydliga gränser vad gäller kläder, vanor 

och språk. (Han, Chiang & Chang 2010, s. 2222-2223)  

 

Den anställdes engagemang har i sin tur en stark koppling till kunskapsspridandet inom 

organisationen. Undersökningar som gjorts visar på att engagemang är starkt kopplat till 

altruism som är ett kännetecken för osjälviska personer. Altruism är en förutsättning för att de 

anställda ska förmedla den kunskap de besitter. Kunskapsfördelning anses idag vara ett vitalt 

verktyg eftersom det bidrar till kunskapens innebörd och hur den används förmedlas både 

horisontellt och vertikalt inom organisationen. Tidigare forskning visar på att ökad kunskap 

inom organisationen har positiva samband med innovativa åtaganden, ökade 

konkurrensfördelar och ökad kärnkompetens. För att sammanfatta ovanstående teorier finns 

det starka kopplingar mellan delaktighet, psykologiskt ägandeskap, engagemang och 

kunskapsfördelning inom organisationer. Dessa fyra storheter har i sin tur flera positiva 

effekter som organisationer i regel strävar efter att uppnå. (Han, Chiang & Chang 2010, s. 

2222-2223) 

3.5 Hur man ökar engagemanget inom organisationen 
Berglund (2010) har tagit fram ett antal slutsatser för hur en organisation kan gå tillväga för 

att öka engagemanget på alla plan. Han menar på att det är viktigt att se företagskulturen ur ett 

proaktivt perspektiv. Det går inte att förändra företagskulturen inom organisationen över en 

natt, det tar tid. Vidare är det viktigt att hysa tilltro till att effekterna kommer att visa sig i 

sinom tid. Mycket kommer att förändras innan slutmålet är uppfyllt. Engagemang är ett skört 

ämne vilket innebär att det tar tid att bygga upp, samtidigt som det är lätt att rasera. Ett annat 

tillvägagångssätt för att öka engagemanget enligt Berglund, är att inte kräva bevis för att 

åtgärderna verkligen fungerar. Det är svårbegripligt att se alla samband, ännu svårare att 

bekräfta att åtgärder verkligen fungerat. Vidare är det också viktigt att kunna vara 

anpassningsbar, samt att handla via förvissning och värderingar. (Berglund 2010, s. 210)  

 

Berglund anser också att vikt bör läggas på att åsidosätta generöst med tid för att främja en 

öppen kommunikation, men även ha i åtanke att det kan krävas ännu mer tid för dialoger. Det 

behöver läggas vikt vid att försöka förstå hur den andra sidan uppfattar och ser problemet. 

Informationen bör vara lättförståelig men även se till att belysa båda sidornas perspektiv. 

Slutligen är förtroende och öppenhet en avgörande faktor för att engagemanget ska frodas 

inom organisationen. Öppnar man upp så att alla inom företaget kan se vad varje arbetare 

bidrar med, kommer varje anställd att vilja göra ett bra jobb och arbeta mot de normer som 

företaget står för. (Berglund 2010, s. 210) 

 

Bekräftelse är enligt Kaufmann & Kaufmann (2003) en viktig faktor för en anställd och har 

ett positivt samband med engagemang. Det innebär att en individ mentalt behöver känna sig 

synlig för andra människor. Appliceras detta i praktiken, betyder det att de anställda får känna 

en uppskattning på arbetsplatsen för arbetet som de utför. Vidare menar Kaufmann & 

Kaufmann att det krävs tydliggörande för att komplettera synlighet i hopp om att öka 

bekräftelsen vilket leder till ökat engagemang. Exempelvis kan företagen låta den operativa 
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kärnan få skriva sitt namn på den produkt de har tillverkat. (Kaufmann & Kaufmann 2003, s. 

294) 

3.5.1 Ökat engagemang genom aktivering 

Modellen nedan visar vad en person på en arbetsplats kan ha för känslor. Det är en 

kombination av hur aktiverad personen är och hur nöjd denne är med sin situation. Låg 

aktivitet i samband med missnöje leder till utbrändhet vilket uttrycks i känslor som ledsamhet 

och trötthet. Motsatsen är hög aktivitet tillsammans med att personen är nöjd med tillvaron. 

Det leder till engagemang och personen kan vara exalterad och känna glädje. Andra 

kombinationer av aktivering och nöjdhet leder till arbetsberoende eller till att man är nöjd 

med sin situation. (Kent 2012) Arbetsberoende har visat sig ha direkta kopplingar till just 

utbrändhet och andra negativa tillstånd som arbetsstress och subjektiva hälsoproblem. 

(Andreassen, Ursin, & Eriksen, 2007, p. 617) 

 

 
Figur 4. A taxonomy of employee well-being (2011).  

 

Istället för att undersöka de negativa sidorna av utbrändhet har forskare börjat titta på 

lösningar för att motverka utbrändhet. Schaufeli (2002) menar på att engagemang är den 

positiva motsatsen till utbrändhet. Genom att engagera personalen går det att motverka 

utbrändhet. Detta till skillnad mot den tidigare forskningen som har tittat på de negativa 

aspekterna och människors svagheter. Den nya forskningen ser istället potentialen hos 

människor och fokuserar på vad som kan göras för att öka personalens trivsel på 

arbetsplatsen. Denna positiva psykologi blir enligt Schaufeli allt mer vanlig. Engagemang 

karaktäriseras av energi, involverande och effektivitet. Individer som är engagerade anser att 

de fullständigt kan hantera det som krävs av dem. (Schaufeli 2002, s. 71-75) Precis som 

Schaufeli har flera andra forskare undersökt om det är möjligt att minska stress genom att öka 

engagemanget i en organisation. Resultaten har visat att begreppet arbetsengagemang är en 

motvikt till utbrändhet. Förebyggande av stressproblem görs genom en minskning av 
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arbetskraven. Därmed kan det i flera fal vara bättre att öka arbetsengagemanget istället för att 

minska kraven. Både individen och företaget kan dra nytta av denna process som kallas 

berikningsperspektivet i en arbetsmiljö. (Kaufmann & Kaufmann 2003, s. 317) 

3.6 Ökad delaktighet och dess effekter 

Den grundläggande anledningen till att människor arbetar är för att kunna försörja sig. 

Arbetslivet kan även erbjuda en behovstillfredsställelse och personlig utveckling. Arbetet 

behöver inte bara handla om företagens effektivitet och avkastning utan att anställda kan ha 

individuella mål. Kan ett företag tillfredsställa de anställdas individuella behov är det större 

chans att de stannar inom organisationen under en längre tidsperiod. (Kaufmann & Kaufmann 

2003, s. 26-27) Detta kan i sin tur kopplas direkt till ökad delaktighet hos de anställda inom 

organisationen. En ökad delaktighet hos de anställda leder till en mer decentraliserad makt 

inom organisationen. Effekterna som detta medför är ökad effektivitet, arbetsprestation, 

konkurrenskraft men även en reducerad personalomsättning. (Korkmaz 2012, s. 45) 

Personalomsättning omfattar hur stor omsättning ett företag genomsnittligt har på sina 

medarbetare. Hög personalomsättning kan medföra höga kostnader i rekrytering och 

upplärning. (Kaufmann & Kaufmann 2003, s. 50) Sammanfattningsvis bidrar ökad delaktighet 

till större frihet ur ett beteenderelaterat perspektiv, minskad personalomsättning, samt att 

ansvarstagandet når en högre nivå. Ökad delaktighet hos de anställda innebär att låta 

medarbetarna ta del av ett ökat ansvar och visa ansvarstagande för de konsekvenser deras val 

kan medföra. Vidare ska delaktighet främja ett initiativtänk hos medarbetarna, ökad kunskap 

och ökade färdigheter genom att ta för sig av utbildningar cheferna erbjuder de anställda. 

Delaktighet ska även bidra till en mer effektiv kommunikation mellan medarbetarna. Denna 

miljö ger upphov till ett ökat samarbete på arbetsplatsen, samt att kreativiteten ska flöda på en 

högre och mer öppen nivå. (Korkmaz 2012, s. 45) 

3.6.1 Ökad delaktighet genom informationsspridning 

Öppen bokföring är enligt Bolman & Deal (2003) en ypperlig strategi för att inte bli 

utkonkurrerad på marknaden. Den grundar sig i tre olika storheter. Den första innefattar att 

involvera de anställda i viktiga siffror, nyckeltal och prestationsmått. För att lyckas med detta 

bör företaget ge de anställda grundkunskap i redovisning för att kunna förstå  innebörden av 

siffrorna. Den andra storheten syftar till att sporra de anställda till att tänka som en ägare av 

bolaget. Detta ska i sin tur resultera i att de ska fatta de beslut som mest gynnar siffrorna. 

Nummer tre innebär att låta de anställda ta del av den vinst som de har bidragit till att 

förverkliga, alltså att låta medarbetarna få en del av den ekonomiska framgång som företaget 

erhållit. Genom att låta de anställda ta del av bokföringen, visar företaget på att de har fullt 

förtroende för de anställda. Vidare bidrar öppen bokföring till att de anställda får ett mål att 

arbeta mot, genom att bidra i omfattad benämning till den aktuella verksamheten. Istället för 

att bara vara en del av maskineriet, får de anställda se hur företaget utvecklas och samtidigt 

känna att de har påverkat slutresultatet. Slutligen är öppen information en viktig del av 

medarbetarnas roll i företaget. Information bidrar till att de anställda får reda på förändringar 

och på så vis snabbare kan ta ett bättre beslut vad det än gäller. (Bolman& Deal 2003, s. 184-

185) 
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3.6.2 Exempel på involverande av beslutsfattande frågor 

Bakiev och Kapucu (2012) har undersökt en polisorganisation i Kyrgyztan för att testa sina 

hypoteser gällande delaktighet och engagemang. De menar på att det enklaste sättet att 

motivera polisens anställda är att låta dem dela sina likheter med varandra, vilket kan innebära 

snarlika beteendemönster medarbetare emellan. Detta anser dock polisens ledning vara en 

nackdel, då processen för att skapa delaktighet påverkar effektiviteten. Om alla får bestämma 

blir poliskåren inte lika effektiv som om några få bestämde. Att låta fler vara med i 

beslutsprocessen, innebär dock inte att chefens auktoritet äventyras. Däremot nämner Bakiev 

och Kapucu att genom att låta andra chefer och föreståndare vara med i beslutsprocesser, kan 

deltagandet leda till ökat engagemang och produktivitet men även en ökad lagkänsla bland 

medarbetarna. Bakiev och Kapucu betonar att olika teoretiker inom området argumenterar för 

att gemensamma aktiviteter, delade värderingar och effektiv kommunikation är centralt för att 

öka delaktighet. Dessa är alla en del av satsningarna inom organisationen som påverkar både 

ledningen och den operativa kärnan i positiv benämning. (Bakiev & Kapucu 2012, s. 978-

979) 

3.7 Risker och nackdelar 
Nedan förklaras teoretiskt vilka risker och nackdelar som finns med ökad delaktighet och 

engagemang inom organisationer. Den allmänna uppfattningen är att ett ökat inflytande från 

de anställda i beslutsfattande frågor är något positivt som leder till ökat engagemang hos 

medarbetarna. Vidal (2007) har en mer kritisk syn på detta område då han anser att ett ökat 

ansvar för en person i samband med involverandet i beslutsfattande frågor som inte efterfrågar 

detta kan leda till stressmoment. Den ökade pressen som ett större ansvar i arbetet innebär, 

riskerar att få negativa utfall i form av att den anställde upplever arbetsuppgifterna som en 

börda istället för en utmaning. Vidals studie grundar sig i en undersökning där han intervjuat 

anställda på nio produktionsanläggningar. Resultatet visade att arbetarna som Vidal var i 

kontakt med endast ville göra ett bra jobb på arbetet, ha goda relationer med arbetskollegor, 

bli behandlad med dignitet och i slutändan göra det bästa av situationen. Vidal drar slutsatsen 

att anställda inom en traditionellt strukturellt organiserad verksamhet kan uppleva sina 

arbetsuppgifter som nog utmanande och intressanta. Detta kan enligt Vidal i praktiken ge mer 

individuell autonomi än andra HR-metoder som teamwork-övningar och förbättringsprogram. 

(Vidal 2007, s. 249-272) 

 

Berglund (2010) ser precis som Vidal (2007) risker med att öka ansvaret i beslutsfattande 

frågor för de anställda. Ett högt engagemang, som är en effekt av det ökade ansvaret, riskerar 

att leda till ohälsa hos den anställde. Detta kan i sin tur uppenbara sig genom utbrändhet eller i 

värsta fall hjärt- och kärlsjukdomar. Berglund ser också att misslyckanden med 

måluppfyllelse som den anställde engagerar sig i kan få negativa effekter på hälsan. Detta 

tycks vara mer vanligt i miljöer där medarbetare är mer självständiga och tar egna beslut än i 

klassiskt industriella organisationer. Slutligen anser flera forskare som Berglund (2010) 

citerar att det finns negativa sidor bland flera av de positiva effekter vi har behandlat i detta 

arbete. Exempelvis kan en låg personalomsättning leda till liten förnyelse, ett starkt 

engagemang hos vissa kan dämpa kreativiteten hos andra samt att tillhörighet kan minska ett 

motiverat ifrågasättande av dåliga förhållanden inom organisationen. (Berglund 2010, s. 47)  



13 

 

 

Bakom varje framgång finns även misslyckanden och det gäller även applicerandet av 

delaktighet hos företag. Alla kan inte bli nöjda av en förändring och därför har försök till 

förändringar angående delaktighet gett upphov till missnöje inom andra delar av 

organisationer. Bolman & Deal (2003) menar på att det finns två avgörande storheter som har 

gett upphov till misslyckanden av att kunna applicera ett fungerande delaktighetsprogram 

inom organisationer. Det första syftar till att det är komplicerat att utveckla ett fungerande 

delaktighetssystem inom ett företag. Andra storheten innebär att chefer ser en ökad 

delaktighet som ett potentiellt hot om att de anställda ska kunna utnyttja sitt ansvar. Detta 

resulterar i att cheferna på en ovetande basis centraliserar ansvaret genom att låta de anställda 

bestämma, så länge besluten är överens med chefernas. (Bolman & Deal 2003, s. 188)  

 

Även Berglund (2010) skildrar ett samhälle där förändring i allmänhet, men förändring i hopp 

om att behålla engagemang i synnerhet, är ett komplext och svårhanterligt ämne som utger sig 

för att vara problematiskt att hantera. Undersökningar som gjorts visar på att företagen vet vad 

som behöver göras men inser inte hur de ska gå tillväga. En av de dominanta anledningarna är 

efterliknelsekomplexet som har varit, och är ett stort problem vilket hindrar innovativa idéer 

och arbetssätt. Företagsledningarna behöver upplysas och våga gå emot strömmen för att ett 

ökat arbete mot delaktighet och engagemang iscensätts där exempelvis tyst kunskap och 

långsiktigt tänkande omvärderas. (Berglund 2010, s. 51) 

3.8 Sammanfattning 

Det finns flera synsätt på delaktighet och engagemang. Forskare har olika perspektiv och 

definitioner på ämnet men har gemensamt att begreppen är starkt beroende av varandra och 

har positiva effekter på tillstånd som företag strävar efter att uppnå. Bland annat ökad 

kunskapsspridning, minskad personalomsättning och medarbetares tillhörighet till 

organisationen. Bekräftelse är ett fundamentalt tillvägagångsätt för att lyckas åstadkomma 

ökat engagemang i en organisation. Decentraliserande av makt är en åtgärd för att skapa 

delaktighet. Ökad delaktighet passar däremot inte alla personer då anställda reagerar olika på 

ökad makt i beslutsfattande frågor. Vissa upplever ett större engagemang medan andra känner 

negativ stress som kan leda till utbrändhet. Till sist är engagemang och delaktighet ett 

komplext ämne som tar tid att utveckla inom organisationer. Tålamod är ett nyckelord för att 

lyckas.
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4. Empiri 
Kapitlet behandlar en undersökning på ABB Motors & Generators produktionsdel. 

Intervjupersonerna redogör sina definitioner av delaktighet samt vilka arbetsmetoder de 

använder sig av för att verksamheten ska fungera i förhållande till delaktighet och 

engagemang. Vidare presenteras deras åsikter angående vad som behöver förbättras inom 

ämnet. 

Figur 5. Egen figur för disposition av kapitel 4. 

4.1 Bakgrund ABB 
ABB Sverige är idag ett ledande koncernföretag inom kraft- automationsteknik. 

Huvudkontoret ligger i Zurich men företaget har 8800 anställda i Sverige och är idag 

verksamma på mer än 30 orter. Nästan hälften av de anställda arbetar i Västerås som 

tillsammans med Ludvika utger de två städerna där en stor del av företagets strategiska beslut 

för Sverige tas. (ABB Sverige A 2012) 

 

1883 bildades det Elektriska aktiebolaget vilka hade som mål att tillverka elektrisk 

belysningsutrustning. 1890 fusionerade det Elektriska aktiebolaget med det nystartade 

elkraftsöverföringsbolaget Elektriska kraftbolag. Tillsammans blev bolagen Allmänna 

Svenska Elektriska Aktiebolaget som i folkmun senare skulle kallas ASEA. Huvudkontoret 

förlades i Västerås och expansionen fortsatte under hela 1900-talet. På 80-talet hade Asea 

växt till en av de tio största koncernerna i världen inom den elektrotekniska branschen. 

Företaget hade 71.000 anställda och intäkter på 46 miljarder kronor per år. 1987 blev Asea 

tillsammans med Schweizbaserade Brown Boveri et Cie, ABB Asea Brown Boveri Ltd. (ABB 

Sverige B 2012) 
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4.2 ABB Motors & Generators - Produktionsdelen 
Avdelningen vi har valt att studera bär namnet ABB Motors & Generators och är beläget i 

Västerås. Där jobbar det idag ca 350 individer som tillverkar en rad olika produkter till flera 

världsmarknader. Exempel på produkter är likströmsmotorer, tågmotorer, synkronmotorer och 

generatorer. Marknader som är i fokus är exempelvis tågmotorer för pendel- och 

tunnelbanetåg, motorer för papper & massa, valsverk, kemi, kraftverk, olja och gas, 

generatorer för gas- och ångturbiner och kraftgenerering. (Personalchefen, mail 6 december, 

2012)  

4.3 Presentation av den fackliga representanten 

Den fackliga representanten jobbar på inventarieavdelningen och har hand om inkommande 

leveranser. Han är facklig representant för produktionsdelen men sitter även med i svenska 

ABB:s bolagsstyrelse som facklig ledamot. Han har varit facklig representant i ca 15 år och 

fungerar som en länk mellan arbetsgivaren och facket. Han ser till att alla lagar följs. Till 

exempel medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och 

arbetsmiljölagen. Medarbetare brukar komma till honom med olika problem. I sin roll som 

facklig representant ser han sig själv som amatörpsykolog där han bland annat agerar som 

äktenskapsrådgivare och alkoholrådgivare. Den fackliga representanten anser sig själv ha ett 

stort förtroende bland medarbetarna. (Fackliga representanten, personlig intervju 14 

december, 2012) 

4.3.1 Fackliga representantens definition av delaktighet 

De anställda känner en tillhörighet till organisationen men framförallt till avdelningen de 

jobbar på. I verksamheten definierar fackliga representanten en person med delaktighet som 

en person med kreativa lösningar, är villig att jobba över, delaktig i hela processen och 

kommer med egna åsikter. (Fackliga representanten, personlig intervju 14 december, 2012)  

4.4 Presentation av personalchefen 
Personalchefen är ansvarig för ca 350 personer på produktionen. Dessa anställda består av ca 

250 fast anställda och ytterligare ca 100 konsulter. Hon har hand om förhandlingar men även 

rehabiliteringen hos ABB Motors & Generators. Personalchefen förklarar att hon dessutom 

coachar cheferna i deras arbete. Hon lägger också tid på att låta de anställda komma och prata 

med henne om missnöje på arbetsplatsen. Hon samtalar ofta med den fackliga representanten 

angående olika förhandlingar som MBL, löneförhandlingar men även arbetsrättsliga 

förhandlingar. (Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) 

4.4.1 Personalchefens definition av delaktighet 

Personalchefen definierar delaktighet på följande sätt: “I en organisation där delaktigheten är 

hög, blir allas röster hörda och kunskap sprids inom väggarna. Dessutom ska alla känna sig 

behövda och varje individs handling ha en betydelse”. Från sin roll som 

rehabiliteringsansvarig har hon kunnat fastställa, att om man ger personer som varit borta 

bekräftelse, blir de väldigt glada för att någon bryr sig och blir därmed mer delaktig. Det finns 

en stark koppling mellan delaktighet och bekräftelse. Delaktighet är en av de viktigaste 

delarna i arbetslivet. Finns det inte hos en person förlorar alla på det. Företaget, kollegorna 
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och personen som inte känner någon delaktighet. (Personalchefen, personlig intervju 14 

december, 2012) 

4.5 Presentation av logistikchefen 
Logistikchefen har jobbat på olika avdelningar inom ABB sedan han avslutade sina studier till 

civilingenjör för 10 år sedan. I dagsläget är han en inhyrd konsult från sin egen firma med en 

tvådelad roll inom ABB. Dels är han projektledare för ett projekt som ska lära ABB Estland 

att tillverka en av de motorer som producerats i Västerås. Men framförallt är han tillförordnad 

logistikchef vilket innebär att han har god insikt i produktionsdelens dagliga verksamhet. 

(Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012) 

4.5.1 Logistikchefens definition av delaktighet 

Enligt logistikchefen grundar sig delaktighet i samarbete mellan medarbetare inom 

organisationer. Nyckeln är att få med alla genom att se saker och ting genom samma 

perspektiv. Att låta medarbetarna ta eget ansvar och samarbeta tror logistikchefen skapar 

delaktighet. (Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012) 

4.6 Åtgärder för att främja delaktighet och engagemang 
Enligt personalchefen arbetar ABB Motors & Generators aktivt med främjandet av 

delaktighet och engagemang inom produktionsavdelningen. För att uppnå en stark delaktighet 

använder sig ledningen av flera verktyg och arbetsmetoder. Verksamhetsutveckling (VU) är 

kontinuerliga möten med chefer, anställda och medarbetare där förbättringsförslag diskuteras. 

Sjuk-Risk-Frisk är en modell för att undvika både fysiska och psykiska sjukdomar inom 

organisationen. Kvartalsmöten är informationsmöten där avdelningens ekonomi- och 

produktionsresultat redovisas för alla anställda. Personal Development Assessment (PDA) är 

individbaserade utvecklingsmöten med ledningen där personliga mål sätts upp inför det 

kommande året. Tillsammans skapar verktygen åtgärder som ska främja delaktigheten och 

engagemanget hos medarbetarna. (Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) 

4.6.1 Verksamhetsutveckling 

ABB har ett standardiserat arbete för verksamhetsutveckling som appliceras på hela ABB 

Sverige. ABB Motors & Generators har aktivt jobbat med att förbättra delaktigheten genom 

VU de senaste fyra åren. Varje år planeras en seminariedag där alla medarbetare medverkar 

för att diskutera utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Dessa seminariedagar är 

obligatoriska eftersom att företaget vill dra nytta av allas kunskaper och åsikter på alla nivåer 

inom organisationen. Verksamhetsutvecklingen fortsätter sedan på regelbunden basis under 

året där medarbetarna jobbar vidare med utveckling inom respektive avdelning men även i 

mindre grupper. Under de regelbundna mötena framförs förbättringsförslag som diskuteras 

och om möjligt initieras. Detta ska främja delaktigheten bland medarbetarna då ledningen och 

medarbetare lyssnar på förslag som de anställda presenterar. Personalchefen tycker att VU är 

ett bra forum för att vädra sina idéer men säger också att alla inte tycker om det. En del 

personer ser sitt arbete som endast ett jobb och har därför svårt att motivera sig till att 

förbättra för sina medarbetare och organisationen. (Personalchefen, personlig intervju 14 

december, 2012) Den fackliga representanten har uppfattat ett missnöje med VU bland vissa 

arbetare som varit i organisationen under en lång tid eftersom de tycker att det funnits många 
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olika varianter av liknande program som inte resulterat i något. (Fackliga representanten, 

personlig intervju 14 december, 2012) ABB Motors & Generators har under en längre tid 

arbetat med att ändra företagskulturen till en mer modern syn på idéutveckling. Det ska enligt 

logistikchefen vara en självklar del av arbetsuppgifterna för alla medarbetare att ständigt se 

nya lösningar på problem och försöka sprida detta inom organisationen. (Logistikchefen, 

personlig intervju 17 december, 2012)  

4.6.2 Sjuk-Risk-Frisk modellen 

ABB jobbar aktivt med rehabilitering för att uppnå och behålla en hög grad av friskhet bland 

de anställda. Sjuk-Risk-Frisk-modellen är ett verktyg som används för att uppnå dessa mål. 

Modellen syftar till att jobba stegvis med varje individ för att gå från sjuk till frisk där risk ses 

som ett steg där emellan. En individ som inte känner sig uppskattad eller bekräftad, kommer 

inte heller att känna någon delaktighet enligt personalchefen. Detta kan räcka för att en person 

ska bli psykosomatiskt och somatiskt sjuk då de två tillstånden är starkt sammankopplade. 

Om personen i fråga istället blir uppskattad och känner sig behövd, riskerar inte individen att 

bli sjuk om man bortser från utomstående faktorer som inte företaget kan påverka. 

(Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) 

 

Att jobba aktivt med att undvika sjukfrånvaro kan även motiveras av ekonomiska skäl. 

Korttidssjukfrånvaro, vilket innebär färre sjukdagar än två veckor, är extremt kostsamt för 

ABB då företag är skyldiga att betala sjukersättning dessa veckor. Därför jobbar ABB aktivt 

med att förebygga skador och sjukdomar, fysiska som psykiska. Det är därför personalchefen 

har en tvådelad roll där hon är personalchef men även jobbar aktivt med rehabilitering. Syftet 

med rehabiliteringen är att hålla personalen så frisk som möjligt och undvika de negativa 

ekonomiska effekterna. (Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) 

 

Personalchefen har förutom ovanstående effekter märkt positiva reaktioner från medarbetare 

som varit sjukskrivna och kommit tillbaks till verksamheten. Bekräftelsen de då får från 

övriga delar av organisationen, att dem behövs och är en viktig del av organisationen är 

märkbart synlig. Personalchefen menar på att bekräftelsen de anställda får, har positiva 

effekter på engagemanget och attityden hos de anställda. Detta leder i sin tur till att 

personerna i fråga jobbar bättre och trivs bättre på arbetsplatsen. (Personalchefen, personlig 

intervju 14 december, 2012) 

4.6.3 Kvartalsmöten 

En gång per kvartal samlar högste chefen alla anställda i huset för att förklara hur 

lönsamheten ser ut för verksamheten. Saker som tas upp är exempelvis hur orderingången ser 

ut, faktureringen, vinst, samt hur framtiden kan komma att se ut. Den fackliga representanten 

menar på att kvartalsmöten bidrar till en ökad trygghet hos de anställda. Detta för att de 

anställda ska få chansen att se om verksamheten går bra eller om det går dåligt vilket i sin tur 

kan innebära nedskärningar av personal. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 

december, 2012) Under kvartalsmötena lägger högste chefen stor vikt på att förklara hur 

säkerheten har sett ut och kommer att se ut, exempelvis om det har varit några olyckor eller 

risker under de kvartal mötet avser. OHS är en förkortning för Occupational Health & Safety 
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vilket är hälsa och säkerhet som ABB sätter högst på listan. (Personalchefen, personlig 

intervju 14 december, 2012) 

4.6.4 PDA 

Tidigare har ABB Motors & Generators använt sig av olika typer av utvecklingssamtal för 

produktionsdelen och tjänstemännen, men den 1 november 2012 infördes ett nytt 

tillvägagångssätt som fick namnet PDA. Denna metod avser alla anställda inom ABB Motors 

& Generators och har som uppgift att utveckla personerna genom individuella samtal. PDA 

innebär att de anställda gör en självbedömning på vad som har hänt under året, vad de kan 

förbättra och vad de kunde ha gjort bättre. Därefter kommenterar chefen för den anställde vad 

dem anser angående självbedömningen. Under första kvartalet genomförs sedan 

utvecklingssamtal med alla medarbetarna. Samtalen varar i ca två timmar och utförs i 

organiserade former. Under detta möte kommer man överens om en handlingsplan som både 

avser resultatmål men även beteendemål. Sist men inte minst skriver båda parter på ett 

”kontrakt” för att visa att alla är överens. Efter ett halvår genomförs en avstämning med den 

anställda för att se väl den personen följer handlingsplanen. Samma visa sker det 

nästkommande halvåret då processen börjar om igen. (personalchef, personlig intervju 14 

december, 2012) 

4.7 Personalomsättning 

Personalomsättningen hos ABB Motors & Generators, är enligt personalchefen låg i 

produktionsdelen samtidigt som den är relativt hög i tjänstemannasektorn. Hon menar på att 

det endast finns två anledningar till varför en individ slutar inom den operativa kärnan. 

Pension är den första anledningen och som den andra är att en anställd får ett jobb inne på 

kontoret. Hon förklarar att personalomsättningen är så pass låg inom produktionsdelen att hon 

inte kan minnas ett enda fall där det varit en anställd som har sagt upp sig från 

produktionsavdelningen. Vidare förklarar personalchefen att man på ABB Motors & 

Generators har som mål att ha en personalomsättning på ca: 10% eftersom att en viss 

omsättning i personalstyrkan tillför nytt blod till verksamheten och då speciellt personer med 

erfarenheter från liknande företag. (personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) I 

dagsläget är personalomsättningen på produktionsdelen ca: 2 % vilket är för lite enligt 

logistikchefen. Han anser att det skulle behövas nya personer som kommer med nytänkande 

samtidigt som han anser att några av de personer som jobbat länge inom produktionsdelen 

skulle behöva ett miljöombyte. Har man jobbat med samma maskin i 30 år kan säkerligen ett 

miljöombyte göra gott för personen. Samtidigt behöver några av de anställda inom 

produktionsdelen inse vem det är som betalar deras lön, i slutändan är det kunden som betalar 

allas löner och därmed har kunden också alltid rätt. ABB levererar högkvalitativa produkter 

som är långt ifrån billigast på marknaden men kvaliteten gör att kunderna är beredda att betala 

ordentligt och därför har de anställda på ABB Motors & Generators relativt höga 

löner.(Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012) 

4.8 Arbetstider och raster  
Personalchefen menar på att de anställda inom produktionsdelen har tydliga ramar för vad de 

får och inte får besluta om. Exempel på detta är flextider som de anställda inte alls får styra, 

utan istället är det strikta arbetstider som gäller. ABB Motors & Generators använder sig av 



19 

 

två-skift vilket innebär ett dagsskift och ett kvällsskift. Dessa skift är strikt reglerade och 

förhandlingar kring detta tar oftast väldigt lång tid. (Personalchefen, personlig intervju 14 

december, 2012) De senaste åren har en konstant diskussion förts kring arbetstiderna och den 

frihet som de anställda inte upplever att de har i nuläget. En ökad frihet med exempelvis 

flextid skulle inte fungera inom produktionsdelen då det bygger på att de anställda befinner 

sig på en viss position vid en viss tid. (Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012) 

Förmiddagspassen startar 5.42 och slutar 14.12, medan kvällsskiftet startar 14.00 och slutar 

22.42. Detta tillvägagångssätt kring arbetstiderna har funnits på ABB under en mycket lång 

tid och har inte förändrats. Anledningen till att det inte förändrats är att varje arbetspass är åtta 

timmar och sex minuter långt, syftet med att arbeta sex minuter övertid varje dag är för att den 

anställde skulle kunna jobba ihop ledighetstid som kunde användas under exempelvis 

klämdagar. (Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) 

 

Personalchefen anser dock att arbetstiderna skulle kunna förbättras för de anställda. Hon 

menar på att dessa arbetstider sätter sina spår i produktionsdelen. Vidare förklarar 

personalchefen att om detta skulle förändras, skulle effektiviteten därmed även påverkas 

negativt då det ständigt måste vara anställda som ser över maskiner och fyller på med 

material. På tjänstemannasidan har de anställda däremot möjlighet till flextider då ledningen 

har bedömt att detta är möjligt. (Personalchefen, personlig intervju 14 december, 2012) De 

anställda inom produktionsdelen har under en längre tid efterfrågat kortare pass vilket skulle 

innebära förmånligare arbetstider. Detta har motiverats med att de anställda blir mer effektiva 

under de kortare arbetsdagarna. Ledningen har i sin tur kalkylerat dessa förslag och kommit 

fram till att effektiviteten och lönsamheten inte skulle påverkas positivt av förslaget. 

(Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012) Den fackliga representanten förklarar 

att produktionsdelen alltid har samma tid för lunchrast. De anställda har även ett avtal som 

säger att ju tyngre jobb, desto mer rast har du rätt till, men att du får ta rasterna när du behagar 

att göra det. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 december, 2012) 

4.9 Bekräftelse från ledningen 
Som ett resultat av den starka yrkesstolthet de anställda känner i produktionsdelen finns det 

naturligt en delaktighet. De anställda tar ett stort ansvar för produktionen vilket krävs för att 

arbetet ska bli klart i tid. Har man skiftande arbetsuppgifter ger det upphov till att det är 

lättare att vara delaktig och man känner ett större engagemang. Produktionslokalen är 

uppdelad i avdelningar med olika arbetsgrupper. Inom dessa grupper är det relativt fria tyglar 

bland arbetarna så länge de får jobbet avklarat. Det är inte någon chef som springer runt och 

berättar vad alla ska göra utan medarbetarna kommer överens inom gruppen hur arbetet 

fortgår. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 december, 2012) 

 

Många av medarbetarna som känner ett missnöje eller inte mår bra vänder sig i första hand till 

den fackliga representanten för att bli vägledda vidare inom organisationen. Den fackliga 

representanten har uppfattningen att de flesta medarbetarna inom produktionsdelen är 

delaktiga men inte nöjda med den bekräftelse de får från övriga delar av organisationen. 

Samtidigt är det få som blir utbrända inom produktionsdelen men enligt den fackliga 

representanten är det fler faktorer som samspelar för att en person ska bli utbränd. Han 
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nämner framförallt privata faktorer som påverkar individens liv. Det som saknas för att de 

anställda ska vara både delaktiga och nöjda är ökad uppskattning från ledningen. Vidare syftar 

han framförallt till att uppmuntrande kommentarer från ledningen vilket skulle kunna vara en 

enkel gest som en klapp på axeln eller ett par väl valda ord efter ett gediget arbete. 

Produktionsdelen får oftare höra negativ kritik än positiv feedback från ledningen. För att ta 

ett exempel kommenterar ledningen ofta produktionsdelens arbetsinsats när produkter 

behöver färdigställas och uppmanar dem då till ökad arbetshastighet. Samtidigt får 

produktionsdelen sällan höra att de gjort ett bra jobb när de klarat av den angivna 

tidsbegränsningen. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 december, 2012)  

Logistikchefen har en teori om att när en högintensiv period för verksamheten är över, 

slappnar hela organisationen av i form av en återhämtningsprocess. Detta för att hitta nya 

krafter inför kommande utmaningar. Bekräftelsen som den fackliga representanten 

eftersträvar är enligt logistikchefen, för vissa chefer, en handling utöver det som krävs av 

dem. Under återhämtningsperioden glöms därför bekräftelsehandlingen bort och 

produktionsdelen uppfattar det som en brist på uppskattning för det jobb de lagt ned. 

Logistikchefen håller samtidigt med om att produktionsdelen nästan alltid gör ett bra jobb och 

ställer upp med övertid under tuffa perioder. Därmed kan den saknade bekräftelsen inte 

motiveras med att de anställda egentligen inte gör ett tillräckligt bra jobb. En annan förklaring 

till den bristande bekräftelsen är också att många av produktionsdelens närmaste chefer är 

oerfarna med chefsrollen, vilket kan påverka deras förmåga att se vad som behövs göras för 

att de anställda ska känna en tillräcklig uppmuntran. (Logistikchefen, personlig intervju 17 

december, 2012) 

4.10 Delaktighetens utveckling 
Förut fanns det ett system med en förslagskommitté som innebar att de anställda kunde ge 

förbättringsförslag genom att skriva ett dokument med idéer om vad som kunde göras. 

Förslagskommittén räknade sedan ut hur mycket förslaget skulle ge i förtjänst för företaget 

och gav sedan den anställde, som bidragit med idéen halva den summan. Det finns exempel 

på de som fått ut miljontals kronor för att de lyckats komma med en bra idé som främjat 

effektiviteten på ABB Motors & Generators. Runt 2005 byttes detta system ut mot en 

modernare modell som avser idéutveckling. Detta skulle medföra att de anställda inte får ta 

del av företagets förtjänst som en ny idé medför. Istället skulle det på sikt märkas på den 

anställdes lönesättning om personen var en idéspruta. Fackliga representanten menar på att det 

nya systemet uppmuntrar till att lösa problem för stunden utan att det standardiseras för 

avdelningen. Den fackliga representanten anser att det innovativa tänket har blivit sämre 

sedan belöningssystemet byttes ut. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 

december, 2012) 

 

Ledningen vill att arbetarna ska vara innovativa jämt. Arbetarna jobbar däremot mest för att få 

pengar och enligt den fackliga representanten skulle återinförandet av belöningssystemet vara 

en morot för att försöka vara mer innovativ om det återspeglades i en belöning bestående av 

pengar. Människor stimuleras av att vara kreativa och han menar på att det gynnar alla parter 

om det finns ett nytänkande bland medarbetarna. Man ska ha roligt på jobbet, göra en insats 
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och vara delaktig i det man gör. Som anställd vill man ge något till företaget men även få en 

bekräftelse på att man har gjort något bra. (Den fackliga representanten, personlig intervju 14 

december, 2012) Logistikchefen ser också vikten av att de anställda är kreativa och innovativa 

för att främja effektiviteten inom produktionsdelen. Precis som ledningen anser han dock att 

de anställda har en skyldighet att aktivt ta ansvar för att verksamheten förbättras. Han ser 

tydliga skillnader mellan chefsbonusar och den operativa ersättning för nya idéer som 

påverkar verksamheten positivt. Samtidigt anser Logistikchefen att företagskulturen i 

dagsläget uppmanar till girighet bland de anställda där de försöker utnyttja systemet för 

belöningar. Exempelvis utnyttjar en del anställda det semestersystem som ledningen använt 

sig av. När det krävs extra arbetsstyrka under en specifik vecka under sommaren erbjuder 

ledningen kompensation i form av pengar för att köpa ut de anställdas semester för just den 

veckan. Detta har resulterat i att anställda som egentligen kan och vill jobba under den veckan 

söker semester för att sedan bli köpta av ledningen. Liknande tendenser av girighet är synliga 

när behovet av övertidstimmar är stort. Som ett tack för de som ställde upp att jobba övertid 

erbjöd ledningen mat till det berörda. Medarbetarna förväntade sig sedan liknande belöningar 

vid senare tillfällen. (Logistikchefen, personlig intervju 17 december, 2012)
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5. Analys 
Avsnittet behandlar kopplingar mellan den teoretiska och empiriska delen av arbetet. 

Frågeställningarna ligger till grund för den analytiska diskussion som leder fram till 

slutsatserna. 

5.1 Delaktighet ur flera perspektiv 

De tre intervjupersonerna vi träffade på ABB hade alla en egen uppfattning om vad 

delaktighet är och hur det uppnås. Den fackliga representantens definition av delaktighet 

stämmer bra överens med Bakiev & Kapucus (2012), men även Korkmaz (2012) definition. 

Den fackliga representanten beskriver att en person som är delaktig på arbetsplatsen kommer 

med kreativa lösningar, åsikter och aktivt visar delaktighet i verksamhetens processer. Bakiev 

och Kapucu ger oss en mer generell definition av delaktighet, exempelvis problemlösning och 

delaktighet i olika processer inom organisationen. Personalchefen förklarar delaktighet ur ett 

annat perspektiv och menar på att det innebär att varje person får känna att deras arbete har en 

betydelse. Detta synsätt grundar sig förmodligen i att hon är rehabiliteringsansvarig då hon är 

mån om de anställdas hälsa. Logistikchefens definition skiljer sig från de andra då han väljer 

att se delaktighet ur ett enhetsperspektiv. Det innebär att han anser att delaktighet grundar sig 

i samarbete och att få alla på samma spår. Även om deras definitioner skiljer sig från 

varandra, ser vi samband som kan medföra positiva effekter. Korkmaz ser delaktighet ur ett 

bredare perspektiv vilket utmynnar i fyra kategorier, som i sin tur kan kopplas till 

intervjupersonernas definitioner. 

 

Överensstämmelse som är en av de fyra kategorierna Korkmaz (2012) behandlar, förklarar hur 

bra den anställdes värderingar och åsikter stämmer överens med arbetet som utförs i 

verksamheten. Vi tolkar logistikchefens enhetsperspektiv som att han vill ha sammanfogade 

värderingar inom organisationen. Han vill exempelvis att produktionsdelen ska se saker och 

ting ur chefernas perspektiv för att få en förståelse för varför vissa beslut tas. Kommunikation 

är viktig i det här sammanhanget eftersom den fackliga representanten i sin tur tycker att 

ledningen borde lyssna mer på produktionsdelens åsikter. En lösning på detta kan vara 

bekräftelse som personalchefen och den fackliga representanten påstår är en viktig aspekt för 

delaktighet.  

 

Den andra kategorin som Korkmaz (2012) tar upp är kompetens och förklaras med att de 

anställda har de färdigheter och tron om att kunna göra det arbete som ska utföras. Den 

fackliga representanten menar på att kreativa lösningar är en del av delaktighet, som i sin tur 

kan kopplas till Korkmaz kompetensförklaring. Även logistikchefens definition grundar sig i 

samarbete och kan ses som en kompetens. I och med att de anställda ofta får komma med 

lösningar på produktionsproblem, anser vi att kompetensnivån inom produktionsdelen är hög 

eftersom de anställda ofta, helt utan hjälp kan lösa problemen utan vidare undersökning från 

speciellt tillsatta grupper. Personalchefen förknippar delaktighet med kunskapsspridning och 

bekräftelse. Detta går att koppla till kompetens då en anställd kan få en idé som förbättrar 

arbetet för medarbetarna. Lyckas individen förmedla idén till sina medarbetare kommer det 
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leda till en högre kompetens inom organisationen. Personen som kläckte idén bör i sin tur få 

bekräftelse av både ledning och de andra medarbetarna om den fungerar.  

 

Självbestämmande är den tredje kategorin som Korkmaz (2012) tar upp och syftar till att en 

individ är kapabel till att ta egna beslut angående arbete och fritid. Den fackliga 

representanten påstår att så länge de anställda sköter tidsramarna för leverans, är det ingen 

chef eller annan uppsatt person som hackar på produktionsdelen. Detta innebär att de 

anställda har kommit fram till att så länge de hinner leverera i tid utan att hamna efter är det 

okej att till exempel ta extra raster. Logistikchefen menar på att produktionsdelen har ett 

ansvar gentemot organisationen att förbättra verksamheten eftersom de blir betalda för att 

arbeta och det tycker han ingår i arbetsuppgifterna. Detta är självbestämmandet i form av egna 

initiativ angående verksamheten. Personalchefen anser att arbetstiderna bör omarbetas och för 

att koppla till självbestämmande, bör ledningen låta de anställda vara med och utforma de nya 

arbetstiderna.  

 

Påverkan är den sista faktorn och avser att den anställde kan påverka strategiska, 

arbetsrelaterade och administrativa beslut. Strategiska resultat anser den fackliga 

representanten är svårt att påverka då ledningen oftast har bearbetat fram en 

kostnadseffektivare metod för att lösa dessa problem och lämnar då inte mycket utrymme till 

produktionsdelen att tycka till. Arbetsrelaterade resultat kan de påverka genom att göra arbetet 

mer effektivt. Ett exempel är att förbättra packningen av varor så att företaget sparar in på 

förpackningsmaterial. Administrativa beslut kan då resultera i förslag som syftar till 

förbättring. Detta innebär att produktionsdelen är väl medvetna kring vilket tänk som krävs 

för att kunna utveckla och bibehålla ett ökat engagemang. En chans för arbetarna att påverka 

deras eget arbete är att engagera sig i VU-grupperna. Där finns en möjlighet att förändra, 

förutsatt att deras åsikter tas på allvar.  

 

Även om de olika delarna av ABB har skilda definitioner av delaktighet ser vi positivt på att 

de kan kopplas till de teorier som denna studie behandlar. Det är tydligt att personerna vi 

intervjuat ser på delaktighet och engagemang ur olika perspektiv, vilket kräver mer av 

kommunikationen eftersom att det blir svårare att förstå varandra. En öppen kommunikation 

är enligt Berglund (2010) en förutsättning för att de olika delarna ska förstå varandras 

perspektiv av delaktighet och engagemang. Vi ser samtidigt positiva möjligheter med att 

personerna har olika synsätt. Lyckas fraktionerna förstå varandra kan deras synsätt öppna upp 

möjligheter till en bredare förståelse för hur delaktighet och engagemang kan uppnås och 

vilka positiva effekter detta medför. Sammanfattningsvis anser vi att ABB har goda 

förutsättningar för att ta till sig och applicera våra förbättringsförslag så länge 

kommunikationen mellan organisationens olika delar fungerar. 

5.2 Otillräckliga åtgärder 
Personalchefen menar på att en rad åtgärder genomförs för att kunna låta de anställda uttrycka 

sina åsikter. Samtidigt nämner den fackliga representanten att produktionsdelen känner ett 

missnöje med att VU-grupperna inte gett någon konkret effekt, vilket resulterar i att de 

anställda inte känner ett intresse av att fortsätta bidra. Tidigare hade ABB en förslagsbox som 
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gav medarbetarna möjlighet att komma med förbättringsförslag, vilket kunde ge utdelning i 

pengar till den anställde som kom upp med idén. Pengarna fungerade som en morot för att 

komma på nya och smarta idéer. Denna förslagsbox togs bort och ersattes av VU-grupperna 

som har för avsikt att skapa en företagskultur där det är naturligt att dagligen jobba med 

utveckling av verksamheten. Det ska ge de anställda ett starkt motiv till att vilja utveckla och 

komma med nya innovativa lösningar. Personalchefen förklarade även att individer som 

jobbat länge på arbetsplatsen har svårt att engagera sig i VU. Detta grundar sig i att ledningen 

tidigare försökt använda sig av liknande metoder som inte resulterat i något som gynnar 

produktionsdelen. Detta är synd eftersom de anställda som jobbat där en längre tid sitter på 

mycket betydelsefull kompetens som skulle behöva spridas inom organisationen. Att ha bra 

kommunikationsvägar är en förutsättning för att kompetens ska kunna spridas inom 

organisationen. Berglund (2010) förklarar att det behöver läggas vikt på att förstå hur den 

andra parten uppfattar och ser problemet. Samtidigt bör information vara lättförståelig och 

belysa båda sidornas perspektiv. Öppenhet och förtroende kommer i sig ha en positiv effekt 

på engagemanget bland medarbetarna. Logistikchefen menar på att VU-grupperna är en 

satsning för att öka kunskapsspridningen som är i ett tidigt skede. Han anser att det kommer 

ge en effekt på lång sikt när medarbetarna accepterat att det är en del av den dagliga 

verksamheten. Berglund menar på att det krävs tid och tålamod för att få till en förändring av 

attityden som logistikchefen efterfrågar bland medarbetarna inom produktionsdelen.  

 

De anställda inom produktionsdelen upplever i sin tur ett sviktande förtroende från ledningen 

eftersom att de inte får den bekräftelse de efterfrågar. Detta är ett tecken på att företaget 

behöver jobba med att bygga upp tilliten från de anställda för att sedan kunna börja utöva VU 

mer effektivt. Att ledningen sedan lyssnar på de anställda och iscensätter deras idéer tror vi 

kommer öka känslan av bekräftelse hos medarbetarna. Först då bör man se att dessa personer 

börjar visa ett beteende bestående av ökad delaktighet och engagemang. Möjligtvis behöver 

ledningen decentralisera en del av makten för att kunna få de anställda att börja lita på 

ledningen. Berglund (2010) förklarar att förtroende har ett positivt samband med engagemang 

som i sin tur uppnås genom decentralisering av makt enligt Bakiev & Kapucu (2012). Det 

ökande förtroendet kan på sikt innebära att ledningen lyckas få igenom ett förslag som de 

anställda tidigare motsatt sig. Ge och ta anser vi är av stor vikt för att kunna genomsyra 

produktionsdelen med ett större förtroende gentemot ledningen. Båda parterna måste komma 

närmare varandra för att ett ömsesidigt förtroende ska växa fram.  

 

När medarbetarna inser att de får uppskattning för de idéer de tillför kommer detta med stor 

sannolikhet främja en engagerad miljö med ett innovativt tankesätt. I vilken form 

uppskattningen visas tror vi är av mindre betydelse. Den fackliga representanten menade att 

det räcker med en ”klapp på axeln” men att de självklart också skulle vilja ha en belöning i 

form av pengar när det är möjligt. Logistikchefen menar precis som Berglund (2010) att 

uppskattning är ett komplext ämne som måste appliceras försiktigt. Som exemplet i empirin 

visar kan en uppskattning för ett visst arbete innebära att medarbetarna förväntar sig att de ska 

få en uppskattning varje gång de gör samma uppoffring. Vi anser att girighet är den 

bakomliggande orsaken till att medarbetarna förväntar sig återupprepande uppskattning. 

Frågan är varför de anställda jobbar på arbetsplatsen? Är de endast där för att tjäna pengar 
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eller finns det andra faktorer som gör att de väljer att stanna inom organisationen? Om 

pengarna är den enda motivationskraften blir det svårt att motivera till extra engagemang med 

åtgärder som inte genererar mer pengar tillbaka till de anställda. Har en medarbetare andra 

preferenser än att tjäna pengar kan ett tillfälle att tillföra någonting extra, ses som en 

möjlighet att påverka. Då behöver inte bekräftelsen komma i pengar utan en klapp på axeln 

eller ett par uppmuntrande ord skulle räcka för att tillfredställa den anställdes individuella 

behov.  

5.3 Främjandet av individen 
Kaufmann & Kaufmann (2003) beskriver hur en organisation kan tillfredsställa sina anställdas 

individuella behov och att detta bör leda till att de anställda vill stanna inom organisationen. 

Detta styrks även av Han (2010) som ser tydliga samband mellan engagemang, viljan att 

stanna i organisationen och tillhörighet till organisationen. Om de anställda känner ett 

psykologiskt ägandeskap finns en stolthet över att vara en del av organisationen. 

Uppfattningen är att de anställda inom produktionsdelen på ABB har en yrkesstolthet för det 

dagliga arbete de genomför. Samtidigt tror vi inte att samma höga nivå av stolthet går att 

urskilja för organisationen. Enligt Hans (2010) teorier grundar sig en stolthet för 

organisationen i att medarbetarna får ökat inflytande i beslutsfattande frågor. Vi anser att 

ABB uppvisar vissa brister när det kommer till dessa frågor. Exempelvis har de anställda 

inget att säga till om när det gäller arbetstider. Detta kan i flera fall motiveras med att 

arbetsförhållandena inte tillåter en decentralisering av beslutsfattande frågor då produktionen 

blir lidande.  

 

PDA är ett exempel på ett möte mellan en anställd och en chef med syfte att utveckla 

individen. Om företaget kan utveckla en individ genom dessa personliga samtal finns det en 

större chans att individen stannar inom organisationen under en längre tidsperiod. Detta är 

också ett sätt för chefen att visa sin uppskattning för vad personen åstadkommit sedan senaste 

mötet. Med tanke på den fackliga representantens påpekande av brist på bekräftelse är detta 

ett tillfälle att jobba med det även om det är ganska sällan.  

 

Personalchefen berättar i sin tur att personalomsättningen i produktionsdelen är låg. Detta är 

ett bevis på att ABB Motors & Generators antingen lyckas möta individernas individuella 

behov, att de anställda har ett stort engagemang till sitt arbete eller att medarbetarna känner en 

tillhörighet till organisationen. Det mest troliga är dock att det sker en blandning av 

ovanstående faktorer som tillsammans leder till en låg personalomsättning. Både 

logistikchefen och personalchefen vill byta ut anställda som jobbat inom produktionsdelen för 

länge. Logistikchefen upplever att dessa personers attityd försämrar företagskulturen inom 

organisationen men framförallt att individerna har ett girighetstänk som främjar ett beteende 

där personerna försöker utnyttja den uppskattning ledningen ger produktionsdelen. 

Logistikchefen ser flera fördelar med en högre personalomsättning som styrks av Berglunds 

(2010) teori om att en viss personalomsättning har positiv effekt för förnyelsen och 

kreativiteten inom organisationen.  
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Även om logistikchefen har rätt i sina åsikter om att personalomsättningen behöver ökas för 

att främja nytänkandet inom organisationen tror vi att det finns risker med att se medarbetarna 

som spelbrickor i ett större sammanhang. Human Resource konceptet, som visat sig vara en 

framgångsfaktor för flera organisationer de senaste åren, bygger på att se individerna. Vi 

tycker det är oroväckande att logistikchefen uppvisar tendenser till att fokusera på handlingar 

som uppmuntrar till strukturella metoder som vi anser är motsatsen till Human resource. Vi 

tror att den bästa lösningen är att se individerna och ställa sig frågan varför de beter sig som 

de gör? Den fackliga representanten berättade att medarbetarna är missnöjda med bekräftelsen 

de får från ledningen. Enligt Hans (2010) teorier kommer ökat fokus på delaktighet hos de 

anställda från ledningens sida leda till ett ökat psykologiskt ägandeskap hos medarbetarna. 

Eftersom att det psykologiska ägandeskapet främjar känslan av att organisationen är deras, 

kommer det bli svårare ur ett moraliskt perspektiv att utnyttja organisationen. En annan 

negativ effekt av att flytta på de erfarna arbetarna är att de besitter stor kunskap i ämnet. 

Förlorar företaget de anställda går de miste om den kompetens och kunskapen de innehar. 

Samtidigt kan man ställa sig frågan om denna kunskap är värd något när den inte sprids inom 

organisationen. Enligt Han (2010) och Bolman & Deal (2012) är kunskapsspridning en viktig 

egenskap för företag som vill utvecklas och i slutändan bli en lärande organisation. 

5.4 Bekräftelse av produktionsdelen - Förtroende för ledningen 
Den fackliga representanten ser tydliga kopplingar mellan den bristfälliga bekräftelsen från 

ledningen och ett missnöje bland medarbetarna inom produktionsdelen. Samtidigt anser han 

att aktiviteten är hög. Kopplar vi den fackliga representantens ovanstående upplevelser med 

Schaufelis (2002) modell: A taxonomy of employee well-being, anser vi att flera av de 

anställda på produktionsdelen är arbetsberoende då de är aktiva, men samtidigt missnöjda 

med den bekräftelse de får från ledningen. Enligt Andreassens (2007) teorier finns det en 

tydlig koppling mellan arbetsberoende och utbrändhet vilket i detta fall skulle innebära att 

många medarbetare inom produktionsdelen är i farozonen för just utbrändhet om åtgärder inte 

vidtas. Samtidigt bör man ha i åtanke att just bekräftelsen är det enda som de anställda inom 

produktionsdelen är missnöjda med. Därmed kan det ses som radikala antaganden att flera 

anställda är i farozonen för utbrändhet. En större undersökning där fler personer inom 

produktionsdelen deltar skulle behövas för att säkerställa denna teori. Det ska även tilläggas 

att den fackliga representanten påpekar att det är få medarbetare som blivit utbrända på 

produktionsdelen genom åren. 

 

Personalchefen nämner att hon jobbar med rehabilitering på ABB Motors & Generators vilket 

innebär att hon tar hand om folk som är sjukskrivna av olika anledningar. Hon påpekar även 

att det kostar företaget massvis med pengar om de anställda är sjukskrivna och det är bland 

annat därför Sjuk-Risk-Frisk modellen har arbetats fram. Vi anser att modellen är bra 

eftersom ABB får både en ekonomisk vinning och bevis på att de bryr sig om sina anställda. 

Genom att vidta åtgärder för att öka engagemanget bör det resultera i mindre sjukskrivningar 

enligt Schaufelis (2002) och Andreassens (2007) teorier. Företaget undviker därmed onödiga 

kostnader vilket påverkar resultatet positivt för hela koncernen.  
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Berglund (2010) och Vidal (2007) menar på att ökad delaktighet och engagemang kan 

medföra negativa effekter i form av hälsoproblem. Exempelvis är hjärt- och kärlsjukdomar en 

bieffekt av ökat engagemang när det ökade ansvaret inte efterfrågas. Berglund förklarar även 

att misslyckanden med att uppnå måluppfyllelser kan få negativa effekter på hälsan. Vi anser 

att ABB Motors & Generators bör försöka identifiera de individer inom produktionsdelen som 

eftersträvar ett ökat ansvar och tillhandahålla det till dessa individer. Samtidigt bör ABB 

Motors & Generators även försöka identifiera de personer som inte vill ha ett ökat ansvar och 

anpassa arbetsuppgifterna efter deras preferenser. Sammanfattningsvis anser vi att ABB bör 

se individernas mål och ambitioner och anpassa arbetsuppgifterna därefter. På så sätt tror vi 

att fler medarbetare blir nöjda vilket får positiva effekter för bland annat antal 

sjukskrivningar, engagemanget och viljan att stanna inom organisationen.   

 

Vi anser samtidigt att ledningen inte kan blunda för det faktum att flera anställda visar ett 

missnöje vad gäller bekräftelse. Ledningen bör därför vidta åtgärder för att främja en ökad 

bekräftelse från ledningen till produktionsdelen för att undvika framtida hälsoproblem bland 

medarbetarna. Berglund (2010) är tydlig med att åtgärder för att främja engagemanget, som är 

det slutgiltiga målet enligt Schaufelis (2002) modell, tar tid och kräver därför tålamod. 

tidigare har personalchefen förklarat att det även finns ekonomiska fördelar med att lägga 

resurser på att hålla medarbetarna friska, både psykiskt och fysiskt. Därför tycker vi det är 

märkligt att inte mer fokus läggs på att öka bekräftelsen av produktionsdelens arbete i hopp 

om att öka engagemanget, då vi ser detta som ett av de största engagemangsrelaterade 

problemen inom organisationen i dagsläget. Logistikchefens förklaring till att mer inte görs 

för att öka bekräftelsen är, att det under den lugnare perioden som kommer efter en hektisk 

fas, glöms bort att ge bekräftelse eftersom hela arbetsstyrkan går in i en form av återhämtning. 

Vi ser detta som en utmaning för ledningen då de behöver arbeta ännu hårdare med att få 

cheferna inom produktionsdelen att ge medarbetarna den bekräftelse de förtjänar, oavsett 

verksamhetens intensitet.  

  

Berglund (2010) menar på att efterliknelsekomplexet är en dominant anledning till varför 

innovativa idéer och arbetssätt trycks ner. Tidigare undersökningar visar på att företag vet att 

de är i behov av förändringar, men att de dessvärre inte har vetskapen om hur de ska gå 

tillväga för att genomföra dessa förändringar. Vi anser att ABB Motors & Generators lider av 

efterliknelsekomplexet då de exempelvis inte har förändrat arbetstiderna sedan slutet på 

artonhundratalet. Berglund menar vidare på att företag ska uppmanas att gå emot strömmen 

och välja sin egen väg. Vi tycker att företag idag bör våga ta risker då vi tror att framgång 

oftast kommer ur misslyckanden. För att sätta detta påstående i ett enklare perspektiv 

exemplifierar vi det på följande sätt: Om en individ ska lära sig att cykla, krävs det att 

personen inser att han eller hon vill lära sig cykla. Detta är det första steget då ledningen inser 

att de vill göra en förändring. Därefter krävs det att personen vågar sätta sig på cykeln och ta 

steget att trampa iväg. Andra steget innebär då att företaget vågar genomföra förändringen 

och ha mod att gå emot strömmen. Eftersom personen inte är van vid att cykla, bör detta 

resultera i att personen ramlar en eller flera gånger. Detta beror på att personen inte vet hur 

man cyklar. Att ramla symboliserar misslyckandet. Individen är fortfarande benägen till att 

lära sig cykla vilket innebär ytterligare försök. Slutligen kommer personen, förhoppningsvis, 
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lära sig cykla och har då nått målet. Det troliga är att förändringen inte leder till framgång 

direkt vilket innebär att ledningen lär sig av sina misstag och applicerar sina lärdomar på nya 

försök och inte ger upp förrän företaget uppnått målet. Vi anser att ABB bör våga ta risker 

och gå emot strömmen för att främja ett ökat engagemang och delaktighet. Exempelvis 

nämner personalchefen att arbetstiderna känns uråldriga och bör uppmärksammas, genom att 

låta de anställda vara med och utforma arbetstiderna. Detta bör leda till ökat förtroende för 

ledningen från produktionsdelen. 

5.5 Olika former av engagemang 
Hans (2010) teori syftar till att ökat engagemang och kunskapsfördelning inom organisationen 

är en effekt av att involvera den operativa kärnan i beslutsfattande frågor. 

För att ett företag ska bli lärande krävs det att kunskap sprids inom organisationen enligt 

Burns (2008). Han menar att organisationer som endast tar viktiga beslut i ledningen och 

sedan låter den resterande delen av organisationen lyda, inte kommer att överleva framtiden. 

För att kunna hänga med i utvecklingen är det vitalt att lägga stor vikt på de anställdas 

engagemang och kapacitet på alla nivåer inom företaget. För att behålla produktivitet och 

kvalitet inom verksamheten anser vi att ABB Motors & Generators bör involvera sina 

anställda mer i beslutsfattande frågor vilket styrks av Burns teorier om hur man kan öka 

delaktigheten och engagemanget. Ett högre engagemang är en förutsättning för att 

kunskapsspridning ska kunna frodas inom organisationen. Vi anser att engagemanget på ABB 

Motors & Genarators kan delas in i två kategorier. Den första bygger på yrkesstolthet och 

innebär att medarbetarna inte vill lämna ifrån sig en produkt förrän den är riktigt bra. Den 

andra kategorin handlar om engagemang gentemot organisationens värderingar. För att 

sammanfatta känner de anställda en stolthet över det dem gör men är inte stolta över ABB 

som företag. Vi har fått uppfattningen om att denna form av engagemang är bristfällig och 

behöver främjas för att kunskapsspridningen ska öka inom organisationen. Den största 

anledningen till det bristande engagemanget gentemot organisationen tror vi grundar sig i 

otillräckligt förståelse för ledningen.  

 

Ökad kunskapsspridning, nytänkande och kreativitet, menar Han (2010) resulterar i spetsad 

kärnkompetens och konkurrensfördelar. Vi anser därför att ledningen bör involvera 

medarbetarna mer i beslutsfattande frågor för att kunskapsspridingen inom organisationen ska 

frodas då detta bidrar till att stärka hela organisationen gentemot omvärlden. Den ökade 

delaktigheten medför enligt Bakiev & Kapucu (2012) en risk då effektiviteten kan bli lidande. 

Samtidigt resulterar detta, enligt föregående författare, i ett ökat engagemang då de anställda 

får större inflytande över sin arbetssituation. De mer engagerade medarbetarna bör uppvisa ett 

beteende av altruism vilket är en grundförutsättning för kunskapsspridningen inom 

organisationen. Dessa samband styrks av Hans (2012) beskrivning av hur delaktighet och 

engagemang leder till kunskapsspridning.  

5.6 Jag är organisationen 
Personalchefen och den fackliga representanten är överens om att kvartalsmötena är viktiga. 

Den fackliga representanten menar på att de anställda får känna en trygghet när de erhåller ett 

helhetsperspektiv kring hur lönsam avdelningen är. Detta kan i sin tur kopplas till Bolman & 

Deals (2003) öppna bokföringsmetod. Under dessa kvartalsmöten presenteras olika faktorer så 
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som orderingång, fakturering, vinst samt hur framtiden ser ut för avdelningen. Man skulle 

kunna påstå att detta är en enklare version av Bolman & Deals öppna bokföringsmetod. 

Kvartalsmötena är inte lika omfattande som öppen bokföring, men här presenteras den 

ekonomiska situationen i stora drag. Det som skiljer sig mellan ABB Motor & Generators 

produktionsdel och Bolman & Deals öppna bokföring är att produktionsdelen inte får ta del av 

ingående information i den omfattning som Bolman & Deal påstår är nödvändigt. Vidare får 

inte produktionsdelen heller ta del av vinsten. För att få de anställda att visa större delaktighet 

och engagemang krävs det att ABB Motors & Generators låter de anställda ta del av vinsten. 

Detta i form av någon bonus i årets slut, bonus i form av semesterdagar eller varför inte 

provision. Frågan är om bolaget anser detta vara en nödvändig åtgärd, eller om de är nöjda 

med hur situationen ser ut i dagens läge. Motivationen till att jobba snabbare borde bli större 

om man får ta del av vinsten. En risk med detta kan vara att kvaliteten blir lidande eftersom 

arbetarna kanske prioriterar kvantitet istället för kvalitet om de jobbar efter provision. Det 

vore en nackdel för ABB eftersom deras koncept handlar om att ha högkvalitativa produkter.  

 

Om ABB Motors & Generators lyckas få de anställda involverade i verksamhetens 

ekonomiska situation är det, enligt Bolman & Deal (2003), ett steg i rätt riktning för att öka 

medarbetarnas tillhörighet till organisationen. Han (2010) visar i sin tur att tillhörighet och 

engagemang för organisationen är starkt sammankopplade. När de anställda känner ett 

psykologiskt ägandeskap för organisationen kommer de också vara mer benägna att bidra till 

verksamheten och bli mer öppna för att involvera sig i beslutsfattande frågor, se figur 6.  

 

 
Figur 6. Egen figur förklarar sambanden mellan ledning och produktionsdel. 

 

Samtidigt kommer det psykologiska ägandeskapet lösa problemet med att en del medarbetare 

uppvisar en girighet. Utmaningen blir i sin tur att lyckas involvera de anställda vilket kommer 

bli svårt, framför allt de äldre personerna som är mindre öppna för förändringar. Därför tror vi 

att det krävs en förändring av företagskulturen så att viljan att medverka i beslutsfattande 

frågor och engagemanget för organisationen stärks. Detta tar enligt Berglund (2010) lång tid 

men vi ser det som den bästa långsiktiga lösningen då resultatet kommer bli en organisation 

där fler medarbetare är villiga att bidra till organisationen och jobba mot gemensamma mål. 
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Alternativet är att gå tillbaks till belöningssystemet för att återfå viljan att bidra med 

förbättringsförslag från medarbetarna. Detta löser dock inte problemet med att medarbetare 

uppvisar en girighet. Fördelen är att ABB kommer att få en större effekt på kortare tid. 



 

 

6. Slutsatser 
Utifrån de frågställningar som presenterats i inledningen har vi tagit fram följande slutsatser. 

Slutsatserna bygger på den analytiska diskussionen ovan och utmynnar i förbättringsförlag 

för ABB Motors & Generators för att främja en ökad delaktighet och engagemang. 

 

o Finns det ett gemensamt synsätt på delaktighet och engagemang inom ABB 

Motors & Generators?   

 

Vi anser inte att respondenterna på ABB Motors & Generators har en gemensam syn på 

engagemang och delaktighet, utan att deras skilda definitioner ses med ett perspektiv baserat 

på deras yrkesroll. Däremot anser vi att deras skilda åsikter bidrar till en helhetsbild av 

termerna delaktighet och engagemang. Ett problem som kan uppstå är att de olika delarna av 

organisationen har svårt att förstå varandra, vilket kan resultera i osämja inom verksamheten. 

Lösningen till detta anser vi vara kommunikation på alla nivåer inom organisationen. Det 

gäller både från ledningens sida, då de måste lyssna på produktionsdelen och involvera dem i 

beslutsfattande frågor, men även att produktionsdelen accepterar och engagerar sig i VU-

grupperna för att deras åsikter ska bli hörda.  

 

o Vad kan göras för att öka delaktigheten och engagemanget inom 

produktionsdelen och vad kommer detta leda till? 

 

För att lyckas utveckla ett ökat engagemang och delaktighet, anser vi att det är av vikt att som 

företag våga ta risker och lära sig av misslyckanden. Vi anser att ABB bör överväga att ändra 

de föråldrade arbetstiderna så att de bättre stämmer överens med de preferenser 

produktionsdelen har. Risken finns att effektiviteten påverkas negativt men vi tror att det finns 

stora utvecklingsmöjligheter när det kommer till arbetstider inom produktionsdelen. Tar ABB: 

Motors & Generators första steget finns det stora möjligheter att skaffa sig konkurrensfördelar 

förhållande till konkurrenterna samtidigt som de anställda känner ett större förtroende 

gentemot ledningen när de deras åsikter blir hörda. Detta borde leda till ett ökat engagemang 

bland medarbetarna. 

  

Ett förslag till att öka engagemanget är att börja med gruppcheferna. Logistikchefen påpekade 

att många av gruppcheferna på produktionsdelen har sitt första chefsjobb. Det innebär att 

erfarenheten är låg och åtgärder genomföras för att främja engagemanget, exempelvis genom 

uppmuntrande kommentarer och positiva gester. Detta kommer leda till att medarbetarna får 

den bekräftelse de efterfrågar i dagsläget. Känner de anställda förtroende och tillit gentemot 

sina chefer finns en större chans till ökat engagemang.   

 

Vi anser att det finns två alternativa vägar när det kommer till involverandet av nya idéer som 

gynnar verksamheten: 

1. Genom att gå tillbaks till belöningssystemet där anställda får ta del av vinsten som den 

nya idén genererar, bör också engagemanget för att medverka i utvecklingen av 



 

 

verksamheten öka. Det bör i sin tur innebära en positiv effekt för organisationen på 

kort tid. 

2. En förändring av företagskulturen kan på lång sikt leda till att attityden hos de 

anställda ändras till att de vill bidra mer till utvecklingen av verksamheten. Enligt 

Berglund (2010) tar en sådan förändring lång tid och kräver stort arbete och tålamod. 

Samtidigt kommer organisationen behöva öka personalomsättning för att få bort de 

personer som inte är beredda att applicera den nya företagskulturen på sina 

arbetsmetoder.    

 

Ett psykologiskt ägandeskap kan växa fram, exempelvis genom att medarbetare blir 

involverade i organisationen genom informationsspridning. Detta innebär i sin tur att de 

anställda kommer vilja bidra till organisationen på en helt annan nivå och får en förståelse för 

varför ledningen tar vissa beslut. Detta öppnar upp ett nytt synsätt hos medarbetarna som 

främjar utvecklingsmöjligheter för verksamheten.  

 

Oavsett metod som används för att förbättra verksamheten behövs ett gemensamt utbyte av 

förtroende för att respektive part ska vara nöjda med resultatet. Om ledningen vill få igenom 

ett förslag kan det vara nödvändigt att tillmötesgå någonting annat som produktionsdelen 

eftersträvar. Ge och ta är viktigt inom organisationen som i vilken relation som helst. På 

grund av att förtroendet från produktionsdelen till ledningens förmåga att ta tillvara på deras 

förbättringsförslag långsiktigt raserats, krävs det ett stort arbete från ledningen för att bygga 

upp detta förtroende igen. Det kommer att ta lång tid att få tillbaks förtroendet men för att 

uppnå en delaktighet ser vi förtroende som en vital del i organisationen. 

 

 

o Vilka aspekter ska ABB tänka på vid applicerandet av delaktighet inom 

produktionsdelen i framtiden? 

 

Eftersom att engagemang och delaktighet är ett komplext ämne måste ABB: Motors & 

Generators inse att applicerandet av en ny företagskultur kommer att ta lång tid. Därmed blir 

tålamod en viktig aspekt. Dessutom bör ledningen ha i åtanke att engagemang är svårt att 

mäta vilket komplicerar utvärderingen av processen. Samtidigt anser vi att avdelningen är på 

god väg att utveckla den nya företagskulturen, exempelvis med införandet av VU-grupperna. 

Den framtida utmaningen blir att öka det psykologiska ägandeskapet så att medarbetarna blir 

mer villiga att bidra till organisationen.   

 

För att sammanfatta ovanstående slutsatser anser vi att ledningen bör ta del av följande 

förbättringsförslag för att lyckas främja ett ökat engagemang och delaktighet.  

 

 Eftersom de olika delarnas syn på delaktighet och engagemang skiljer sig, krävs det att 

kommunikationen är i största fokus genom hela avdelningen. 

 Vi anser att involverandet av produktionsdelen i beslutsfattande frågor har en 

avgörande roll för att produktionsdelen ska utveckla ett större förtroende för 

ledningen. 



 

 

 Ledningen på ABB: Motors & Generators bör använda sig av gester och 

uppmuntrande kommentarer för att produktionsdelen ska känna att de får den 

efterfrågade bekräftelsen. Detta bör i sin tur leda till ökad delaktighet och 

engagemang. 

 För att öka engagemanget för verksamhetsutveckling på kort sik, bör ABB: Motors & 

Generators återgå till det gamla belöningssystemet som gav ekonomisk bonus till 

medarbetarna.  

 För att få medarbetarna att sätta avdelningen i första hand, krävs det en långsiktig 

förändring av företagskulturen. Detta kan förverkligas genom ökad 

personalomsättning och sammanfogade visioner som genomsyrar avdelningen.  

 Främjandet av informationsspridning bör gynna ett ökat psykologiskt ägandeskap hos 

produktionsdelen.  

 Ge och ta anser vi skulle gynna ABB: Motors & Generators då uppoffringar för att 

erhålla exempelvis ett förslag som värdesätts högre än kostnaden bör stärka ett ökat 

engagemang och delaktighet
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Bilaga - Intervjufrågor 

 

Inledning 

 

- Presentation av oss och utbildning 

- Syftet med studien 

- Förfarandet, hur intervjun kommer gå till 

Inledande frågor 

 

1. Berätta lite om dig själv och din roll på arbetsplatsen 

2. Hur länge har du arbetat här?  

3. Vad är det avdelningen arbetar med lite mer ingående?  

4. Hur många anställda är det på avdelningen?  

Huvudfrågor 

 

Delaktighet & Engagemang 

 

1. Vad är delaktighet för dig? 

2. Hur mycket tid och resurser lägger ni på att öka delaktigheten bland de anställda? 

3. Hur jobbar ni för att öka de anställdas delaktighet i beslutsfattande frågor? 

4. Tror du ökat engagemang och delaktighet passar alla eller finns det några risker?  

5. Tror du att effektiviteten kan bli lidande om man ökar delaktigheten hos de anställda i 

beslutsfattande frågor? 

6. Upplever ni på ABB att ökad delaktighet skapat några negativa effekter för er 

verksamhet? 

7. Vilka positiva effekter har delaktighet bland medarbetarna fått för ABB Motors & 

Generators? 

8. Anser du att ni kan bli bättre på att hantera detta område? 

9. Är de anställda enligt dig nöjda med deras möjlighet till att kunna påverka beslut som 

omfattar dem i sin verksamhet? Tror du att de anställda skulle vilja ha mer eller 

mindre delaktighet jämfört med dagens läge? 

10. Applicerar ni någon/några typer av teorier/modeller i ert arbete att uppnå en hög nivå 

av delaktighet hos de anställda? 

11. Enligt en teori kan man se på delaktighet ur tre olika perspektiv. Dessa är Individuellt 

deltagande, deltagande med en chefsanställd och deltagande med chef och andra 

medarbetare. Hur ser delaktigheten ut på ABB i förhållande till denna teori?  

12. Vi har hittat teori om att delaktighet i beslutsfattande frågor leder till psykologiskt 

ägandeskap och att det har en stark koppling till ökat engagemang. Är detta något du 

kan koppla till din verksamhet? Har du några exempel?  

13. Vad finns det för fördelar, respektive nackdelar med att ge de anställda stor frihet i sitt 

arbete på ABB Motors & Generators anser du?  

14. Hur stor är personalomsättningen inom organisationen?  



 

 

15. Flera forskare ser engagemang som den positiva motsatsen till utbrändhet. Är det en 

koppling du kan se i ”verkligheten”?  

16. Engagemang kännetecknas av att ha viljan att göra mer än vad som har instruerats. 

Har du några exempel på sådana handlingar?  

17. Kunskapsspridning är enligt vissa forskare starkt förknippad med delaktighet och 

engagemang. Hur tar ni till vara på medarbetarnas kunskaper och idéer?   

 

Specifika frågor – Personalchef 

 

1. Hur många anställda har du ansvar för i din roll som personalchef?  

2. Vad får dig att känna engagemang i ditt arbete? 

 

Specifika frågor –Linjechef 

 

1. Applicerar ni någon/några typer av teorier/modeller i ert arbete att uppnå en hög nivå 

av delaktighet hos de anställda? 

2. Anser du att ni lägger tillräckligt mycket resurser på att utveckla/bibehålla 

engagemang och delaktighet på avdelningen?  Vad tycker du behöver förbättras? 

3. Vad tror du att medarbetarna tycker i samma fråga? 

4. Hur centraliserad eller decentraliserad är makten på avdelningen?  

 

Specifika frågor –Facklig representant 

 

1. Hur ser du på delaktighet och engagemang i din roll som facklig representant?  

2. Har du sett någon tydlig skillnad genom åren angående delaktighet och / eller 

engagemang? Vad har detta resulterat i?  

 

Avslutande frågor 

 

1. Vill du tillägga något om delaktighet och engagemang på ABB som inte behandlats 

tidigare under intervjun? 

 


