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Abstract

Is leadership something you do or something you are?

Matilda Gemoll and Cassandra Isgren

The study was conducted in collaboration with Volvo Cars in the spring of 2019. The
study examined the leadership of workshop managers in Sweden, Spain, Italy, Brazil,
Chile, Mexico, Belgium and Poland.

The purpose of the study was to investigate how leadership can be developed to
increase the possibilities for successful implementations of Volvo Personal Service and
to investigate which parts of Lean Leadership are required for Volvo Cars to be able
to run and develop the leadership of VPS workshops successfully. Selected questions
for the study would generate which pitfalls could be identified in the workshop
managers' leadership based on research and how Volvo Cars would develop the
leadership of these workshops in order for them to be more in line with Lean
Leadership. The aim of the study has been to generate a written document for Volvo
Cars regarding how the company should guide or develop the existing leadership to
lay the foundation for successful implementations and continued development of VPS.

The thesis is based on a pilot study in which five areas of improvement were mapped
to finally decide that the leadership of the workshop managers was the area of
improvement that should be investigated deeper. Volvo Cars has noted that the
implementation of VPS not always is successful in all workshops and wanted to
investigate whether the problem could lie with the workshop managers in Volvo
workshops. Case study was chosen as a research strategy for the study, since only
one research unit would be investigated, that is, connect Volvo workshops and their
workshop managers. The survey was conducted with a qualitative design because the
research questions and chosen research strategy were supplemented with a mixed
form of data collection to deliver the best possible results for the study. Personal
interviews and web surveys were chosen as methods for the data collection.

During the pilot study, it emerged that there was suspicion that the leadership
conducted by the workshop managers is a form of command and control. The
workshop managers also experienced difficulties in changing their leadership and
focusing on supporting and developing leadership instead of controlling leadership.
The result of the survey shows the total opposite, the workshop managers conduct a
coaching leadership with a great focus on the employees' development, their own
development and continuous improvements, which also are important elements of
Lean Leadership.

The conclusions that the study has laid the foundation for are that the workshop
managers conduct a leadership that is not at all in line with what Volvo Cars
predicted. The workshop managers have shown clearly that they possess
characteristics that support Lean Leadership, but they have also proven that in many
situations they conduct Lean Leadership and that they are fully capable of changing
their own leadership. The result will mainly benefit Volvo Cars and their continued
work with VPS, but other organizations in the industry can also use the study's results
regarding the new leadership.

Keywords: change management, coaching, communication, implementation,
leadership, lean, lean leadership, lean production, organizational change.
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Sammanfattning 
Undersökningen har genomförts i samarbete med Volvo Cars under våren år 2019. Vid 
undersökningen har ledarskapet hos verkstadschefer i Sverige och på marknaderna Spanien, Italien, 
Brasilien, Chile, Mexiko, Belgien och Polen undersökts. 	
	
Undersökningens syfte var att undersöka hur ledarskapet kan utvecklas för att öka möjligheterna 
till lyckade implementeringar av Volvo Personal Service samt undersöka vilka delar av Lean 
Leadership som krävs för att Volvo Cars ska kunna driva och utveckla ledarskapet i VPS-
verkstäder på ett framgångsrikt sätt. Valda frågeställningar för undersökningen skulle genera vilka 
fallgropar som gick att identifiera i verkstadschefernas ledarskap utifrån forskning samt hur Volvo 
Cars skulle utveckla ledarskapet hos dessa verkstäder för att de ska ligga mer i linje med Lean 
Leadership. Målet med undersökningen har varit att undersökningen skulle generera i ett underlag 
till Volvo Cars gällande hur det ska vägleda eller utveckla det befintliga ledarskapet för att lägga 
grund för lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS. 	
	
Examensarbetet grundar sig i en förstudie där fem förbättringsområden kartlades för att slutligen 
besluta om att verkstadschefernas ledarskap var det förbättringsområde som skulle undersökas 
djupare. Volvo Cars har uppmärksammat att implementeringen av VPS inte blir lyckad i alla 
verkstäder och ville undersöka om problemet kunde ligga hos verkstadscheferna i anslutna Volvo-
verkstäder. Fallstudie valdes som forskningsstrategi för undersökningen eftersom enbart en 
undersökningsenhet skulle undersökas, det vill säga ansluta Volvo-verkstäder och deras 
verkstadschefer. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ design av anledningen att 
forskningsfrågorna och vald forskningsstrategi skulle kompletterats med en mixad form av 
datainsamling för att leverera bästa möjliga resultat för undersökningen. Personliga intervjuer och 
webbenkäter valdes som metoder för datainsamlingen. 	
	
Vid förstudien framkom det att det rådde misstankar om att det ledarskap som bedrivs av 
verkstadscheferna är en form av kommando och kontroll. Verkstadscheferna upplevdes även ha 
svårigheter med att förändra sitt ledarskap och fokusera på ett supporterande och utvecklande 
ledarskap istället för ett kontrollerande ledarskap. Resultatet av undersökningen visar motsatsen, 
det vill säga att verkstadscheferna bedriver ett coachande ledarskap med stort fokus på 
medarbetarnas utveckling, sin egen utveckling och ständiga förbättringar vilket även visar på 
viktiga grunddelar i Lean Leadership. 	
	
De slutsatser som studien legat till för är att verkstadscheferna bedriver ett ledarskap som inte alls 
ligger i linje med vad Volvo Cars förutspått. Verkstadscheferna har visat tydligt att de besitter 
egenskaper som stödjer Lean Leadership men de har även bevisat att de i många situationer 
bedriver Lean Leadership och att de är fullt kapabla till att förändra sitt eget ledarskap. Resultatet 
kommer främst gagna Volvo Cars och deras fortsatta arbete med VPS men även andra 
organisationer inom verkstadsbranschen kan nyttja studiens resultat gällande det nya ledarskapet.	
 
Nyckelord: coaching, förändringsledarskap, implementation, kommunikation, lean, lean 
leadership, lean production, ledarskap, organisationsförändring. 
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tack till övriga representanter från Volvo Cars men även till översättarna för att ni 

hjälpt oss med att översätta till olika språk och hjälp med kontakt med respondenter.  
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Begreppsförteckning: 
 
Andon: En specialiserad tekniker som fungerar som ett stöd till PST ut ifall det dyker upp problem 
som skulle stoppa flödet som PST inte kan lösa på egen hand.  
	
CEM: Customer Experience Monitor, ett globalt mätverktyg för kundnöjdhet.	
	
KPI: Key Performance Indicator, en global metod att mäta effektivitet i vald verksamhet. 	
	
Multi Skilled Team: De personer som jobbar som PST, Andon, verkstadscoach och 
verkstadschefen samlas varje dag för dagligt styrningsmöte och utgör då ett team som besitter 
många färdigheter, det vill säga Multi Skilled Team.	
	
PST: Personal Service Technichican.	
	
TTB: Team Target Board, en tavla som verkstäderna använder sig av för att mäta och visualisera 
prestationer.  
 
TPS: Toyota Production System.	
	
VCC: Volvo Cars Corporation, benämns även Volvo Cars.	
	
VPS: Volvo Personal Service.	
	
Workshop manager: Verkstadschef, den som har huvudsakliga ansvaret över verkstaden.	
	
Workshop coach: En utnämnd person som arbetar med support i verkstaden mot teknikerna och 
hjälper till att coacha medarbetarna samt håller dagliga styrningsmöten.	
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1. Introduktion 
Det inledande kapitlet kommer att presentera en övergripande introduktion till ämnet som ska 
studeras. Därefter presenteras bakgrunden till studien med information gällande branschen och 
företaget för att sedan presentera studiens problembeskrivning. Vidare kommer studiens syfte, 
mål och frågeställningar att redogöras samt vilka avgränsningar som föreligger.  
 
1.1 Inledning 
Verksamhetsvärlden för organisationer förändras fortare än vad den tidigare gjort. Företag 
möter idag ett extra tryck från förändrade marknader, dynamisk teknik och en global 
konkurrens som gör att organisationer blir i behov av strategisk organisationsförändring (Imran, 
Rehman, Aslam, och Bilal, 2016, s.1097). Den omvandling som behöver ske omfattar alla delar 
av en organisation som dess struktur, resurser, teknik, processer och organisationskulturen. 
Hayati, Atefi och Ahearne (2018, s.612) beskriver att organisationer behöver förändra, införa 
eller avskaffa befintliga strategier för att möta de marknadsförändringar som sker och den stora 
utmaningen ligger i att effektivt kunna omfamna förändringar och genomföra tillhörande 
strategier. Organisationer ändrar mer eller mindre sina processer, kulturer, strategier och 
strukturer med anledning av att kunna möta den nödvändiga produktionen men även för att 
möta marknadens föränderliga behov och krav (Imran et al., 2016, s.1098). Detta skapar ett 
behov av att företag behöver arbeta och fokusera på att vara förändringsbenägna för att ha 
möjlighet att hålla sig kvar i branschen. Organisationers framgång skapas genom att kunna 
visualisera hur marknaderna kommer förändras, identifiera nya sätt att leverera service och 
kundnöjdhet samt ha möjligheten att ändra spelets regler. Förändringsprocesser är svåra att 
hantera vilket gör att en stor del av genomförbarheten beror på hur involverade organisationens 
chefer är i förändringsprocessen. 	
	
Imran et al. (2016, s.1098) beskriver att inställning till förändring anses vara den gemensamma 
faktorn som påverkar vilken framgångsgrad en förändring får i organisationen. Negativa 
inställningar till olika förändringar som behöver ske i en organisation påverkar anställdas syn 
på förändringar och kan generera att motstånd mot förändringen skapas men även äventyra och 
skada hela förändringsprocessen. För att kunna skapa en framgångsrikt genomförande av nya 
strategier krävs för det mesta första linjen anställdas fulla engagemang (Hayati, Atefi och 
Ahearne, 2018, s.613). Personer som har en utåtriktad roll i organisationen såsom säljare har 
en viktig roll i utvecklandet och vårdandet av kundrelationer och har därigenom en direkt 
påverkan på kundlojaliteten. Organisationers utmaningar ligger i att motivera och skapa rätt 
inställningar till förändringar vilket hänför till ledarens ledarskap och huruvida ledaren kan 
inspirera dess underställda till att följa den nya inriktningen och stötta förändringarna genom 
hela förändringsprocessen.	
	
Imran el al. (2016, s.1099) belyser vikten av organisatorisk lärande vid förändringsprocesser i 
organisationer och förklarar organisatorisk lärande som ett viktigt verktyg för att minska 
negativa inställningar till förändringar i organisationer genom att förklara potentiella fördelar 
med förändringen till organisationens anställda. Imran el al. förklarar att 
organisationsförändringar är starkt beroende av effektiva förberedelser som prioriterar vilka 
frågor som blir viktiga för förändringen, vilka resurser kommer behövas och vilka individer 
eller grupper inom organisationen som har en viktig funktion för genomförbarheten av 
förändringen. Vidare förklaras det att en effektiv förändringsimplementering är beroende av 
nyckelpersoner såsom chefer inom organisationen och deras specifika kunskap avgör huruvida 
implementeringen kommer bli lyckad eller misslyckad.	
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Seidel, Saurin, Marodin och D. Ribeiro (2017, s.2163) diskuterar betydelsen av Lean 
Leadership vid implementering av Lean-baserade system. Författarna diskuterar vilka 
kompetenser och kriterier som är nödvändiga för ett Lean Leadership för att kunna lyckas med 
implementeringen av Leanbaserade system. De kommer fram till 16 kriterier som är avgörande 
för Lean Leadership. De kriterier som bland annat lyfts fram som viktiga är att problemlösning 
bör ske i team med fokus på PDCA-principen, cheferna behöver se problem med egna ögon, 
skapa förutsättningar för professionell utveckling som personlig utveckling för sina 
medarbetare men även fokus på självutveckling samt att identifiera vilket värde som skapas för 
interna som externa intressenter (Seidel et al., 2017, s.2171).  Holweg och Maylor (2017, s.1368) 
diskuterar vilken betydelse Lean Leadership har för genomförbarheten av implementeringar av 
större projekt. Författarna har identifierat fem principer inom Lean Leadership som är viktiga 
beståndsdelar för att implementeringen av stora projekt ska lyckas. Principerna som tagits fram 
är att det måste finnas en klar vision, framgångar längs vägens gång behöver firas, eliminera 
slöseri i projektet, skapa naturliga flöden och kontinuerligt arbeta med förbättringar. 	
	
Undersökningen kommer att studera en implementeringsprocess som utförs av ett globalt 
företag gentemot samarbetspartners och därigenom studera hur ledarskapet som bedrivs av 
samarbetspartnerna påverkar implementeringen samt studera vilka beståndsdelar i Lean 
Leadership som är viktiga för en lyckad implementering. För undersökningen kommer ett 
företag som verkar på den globala bilmarknaden att studeras och deras arbetssätt som är 
framtaget för denna övergripande organisationsförändring. Det som kommer studeras i 
undersökningen är främst företagets eftermarknad som till största delen består av fristående 
entreprenörer och huvudfokus för studien kommer vara den svenska marknaden men även den 
internationella marknaden kommer att undersökas. 	
 
1.2 Bakgrund  
Undersökningen kommer att genomföras på företaget Volvo Cars som är verksamma inom 
bilbranschen, där det huvudsakliga fokuset kommer ligga på deras eftermarknad det vill säga 
deras ansluta verkstäder. Volvo Cars är idag ett av världens mest välkända och respekterade 
bilmärken med försäljning i över 100 länder. Företaget arbetar sedan ca tio år tillbaka med att 
implementera ett nytt arbetssätt hos sina anslutna verkstäder. Arbetssättet benämns Volvo 
Personal Service även kallat VPS och fokus ligger på att förbättra serviceupplevelsen för deras 
kunder samt öka lönsamheten hos deras anslutna verkstäder. Arbetssättet inkluderar Lean 
management samt Lean Leadership och innebär att Volvo Cars genomför i samarbete med deras 
verkstäder stora omstruktureringar med fokus på att förkorta ledtiden för service. Företaget 
upplever sig ha problem med implementeringen av VPS, i en del verkstäder fungerar 
arbetssättet och blir framgångsrikt medan andra verkstäder inte lyckas med implementeringen. 	
	
Till grund för undersökningen ligger en förstudie som har studerat företagets lokaliserade 
problem, det vill säga ledarskap i relation till implementeringen av deras arbetssätt VPS. 
Förstudien identifierade elva områden som därefter bröts ned till fem huvudsakliga 
förbättringsområden inom området ledarskap som påverkar implementeringsprocessen av VPS. 
De fem områden som togs fram som hade störst påverkan på implementeringen var;	
	

• Verkstadsmedarbetarna 
• Verkstadscheferna 
• Verkstadskulturen 
• Implementatörerna av arbetssättet 
• Volvo Cars 
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Under förstudien undersöktes respektive områden för att identifiera och prioritera det område 
som skulle arbetas vidare med i en undersökning. Utifrån kvalitetsverktyg kunde 
förbättringsområdet verkstadscheferna prioriteras som det viktigaste området att arbeta med 
och undersöka vidare. Verkstadscheferna ansågs därmed ha störst påverkan på 
implementeringen av VPS där anledningen främst tros grunda sig i det ledarskap som utförs på 
verkstäderna och att det leder till misslyckade implementeringar. VCC har en stark tro på Lean 
Leadership och därmed kommer undersökningen att fokusera på att undersöka vilka delar av 
Lean Leadership som krävs för att Volvo Cars ska lyckas med implementeringen av VPS på 
deras anslutna verkstäder men även lyckas med efterföljande arbete efter certifieringen, utöver 
det ska även fallgropar i ledarskapet försöka identifieras. Det handlar således om att undersöka 
vilka delar eller aspekter av Lean Leadership som företaget behöver fokusera på för att ha 
möjlighet att driva och utveckla VPS-verkstäderna på ett framgångsrikt sätt. För att kunna 
undersöka vilka delar som måste vara på plats behöver det ledarskap som bedrivs av 
verkstadscheferna på de anslutna verkstäderna undersökas för att kunna undersöka hur Volvo 
Cars utifrån Lean Leadership ska kunna utveckla det nuvarande ledarskapet. 	

1.1.1 Volvo Personal Service – ett Lean-baserat arbetssätt 
Undersökningen kommer att fokusera på Volvo Cars arbetssätt VPS och implementeringen av 
det i de anslutna verkstäderna. Volvo Personal Service, VPS är en arbetsmetod med fokus på 
ökad tillfredsställelse och effektivitet. En viktig del är visualisering av problem för att skapa 
kontinuerliga förbättringar i verksamheten (Volvo Cars, 2019a). Arbetet med VPS är en 
omvandlingsresa för alla på Volvo Cars personvagnar och för alla Volvoåterförsäljare runt om 
i världen. VPS innebär ett helt nytt arbetssätt för hantera service-delen. Arbetet med VPS 
startade för cirka tio år sedan och utvecklas kontinuerligt. VPS involverar ett nytt sätt till hur 
Volvo Cars ska nå ut till deras kunder men framförallt är det unikt bland konkurrenterna. 
Arbetssättet förbättrar kundernas ägarupplevelse, skapar mer nöjda kunder och lojala kunder 
vilket i slutskedet kommer generera ökade marknadsandelar. Volvo Cars har nämligen bestämt 
att varför ska företaget gå till marknaden på ett traditionellt sätt när de kan göra det på ett unikt 
sätt genom The Volvo Way (Volvo Cars, 2017). Volvo Personal Service handlar om att göra 
livet enklare för människorna, inte bara kunderna utan även för teknikerna som arbetar på 
verkstäderna, vilket egentligen är vad Volvo Cars varumärke bygger på. Sedan starten av 
företaget har fokus varit på människorna och allt startar med människorna, vilket gör Volvo 
Cars annorlunda gentemot andra bilmärken.	
 
Volvo Personal Service, VPS grundar sig i Lean-metoder och är framtaget för att minimera 
slöseri i processerna (Volvo Cars, 2015a). VPS gör arbetet mer standardiserat och enklare att 
planera i förväg för teknikerna. Arbetssättet bygger på just-in-time som innebär att reservdelar 
beställs hem tills kunden anländer med sin bil till verkstaden, vilket gör att verkstaden inte 
bygger på sig ett onödigt lager. Teknikerna planerar sitt arbete i förväg genom att ställa rätt 
frågor vid första kontakt med kunden vilket gör att teknikern kan starta sitt arbete enligt plan 
och avsluta det enligt plan med. Den personliga kontakten med kunden lyfts upp som en viktig 
del i arbete med VPS, det betyder att teknikerna behöver vara duktiga på att kunna ställa rätt 
frågor till kunden gällande vad det är som upplevs vara problem med bilen för att således kunna 
avgöra vad som är felaktigt och vilka delar teknikern behöver beställa hem. När teknikern 
lokaliserat kundens behov via telefon bokas kunden därefter in på ett besök hos verkstaden för 
att få hjälp med bilen. Fördelen med arbetssättet är att teknikerna arbetar i par vilket 
effektiviserar arbetet och kundens tid utan bil minimeras samt möjliggör även erfarenhetsutbyte 
och kunskapsutbyte mellan tekniker. Samarbetet i team om två skapar möjligheter för 
kreativitet och produktivitet eftersom de individuella styrkorna hos teknikerna är samordnad 
och utnyttjas på ett bättre sätt. 	
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1.1.2 Personal Service Technician 
VPS består av en del funktioner för att det ska fungera effektivt. Teknikerna på verkstaden 
kallas PST, Personal Service Technician som enkelt innebär att de går från att vara tekniker till 
en form av personlig tekniker. Teknikerna får ett kundansvar och har därmed ansvar för sina 
egna kunder från incheckning till utcheckning men även för processen efter utcheckning. Idén 
är att skapa en personlig relation mellan kund och tekniker och detta leder till ökad 
kundtillfredsställelse och lojalitet. PST har ansvar för att identifiera kundens behov innan 
kunden kommer med bilen till verkstaden (Volvo Cars, 2015a). I teknikerns arbete ingår att 
förklara för kunden vad som blivit utfört och hur de genomfört reparationen för att säkerställa 
att kunden kan förstå de ingrepp som blivit gjorda och känna sig trygg med reparationerna 
(Volvo Cars, 2015b). Två dagar efter besöket ska den personliga teknikern ringa upp sin kund 
för att stämma av att bilen fungerar som den ska och att allting är i sin ordning, vilket ger 
kunderna en möjlighet att uttrycka om de upplever vidare problem med bilen. Under den tid 
när de personliga teknikerna inte reparerar bilar lägger det istället tid på att hjälpa kollegor, 
sköta administrativt arbete, genomföra förbättringar i arbetsaktiviteter och förberedda inför 
nästa arbete eller städa undan i verkstaden för att hålla det rent och snyggt.	

1.1.3 Övriga arbetsroller inom VPS 
Volvo Personal Service består utöver personliga tekniker av en Andon, Workshop coach och 
en Workshop Manager (Volvo Cars, 2015a). Den personen som får rollen som Andon ska 
fungera som en hjälpande hand till de personliga teknikerna ifall de stöter på problem, för att 
säkerställa produktionen, annars har personen i uppgift att studera verkstaden och 
arbetsprocesserna för att ständigt finna förbättringar. Workshop supportern har till uppgift att 
supportera verkstaden och teknikerna med ett mer administrativt fokus och hjälp vilket kan vara 
allt från arbetsordrar till att beställa reservdelar. Workshop manager kan förklaras som 
verkstadschefen och har till ansvar att ha en övergripande förståelse kring hela verksamheten 
samt utveckla den, managern ska därmed ha ett helikopterseende. Managern ska vara behjälplig 
ifall de personliga teknikerna stöter på problem som Andon inte kan hjälpa till med. Det är 
viktigt att Workshop Managern finns på plats och är tillgänglig för dess medarbetare för att 
VPS ska fungera framgångsrikt. Arbetssättet kräver dagliga möten med hela verkstadsteamet 
(Multi Skilled Team) där Andon får möjlighet att stämma av om det uppstår problem i 
processerna, lyfta dessa och hur problemen således kan lösas. 
	
1.2 Problembeskrivning  
Implementeringen av VPS fungerar framgångsrikt i en del verkstäder medan andra verkstäder 
inte lyckas med implementeringen, vilket lett till att fokus riktats till verkstadscheferna och 
framförallt det ledarskap som utövas (Volvo Cars, 2019a). Under tiden som implementatören 
finns på plats och hjälper verkstadschefen med att driva förändringen och vilket ledarskap som 
krävs fungerar implementeringen och verkstaden når framsteg för att bli certifierade enligt VPS. 
När implementatören efter några veckor sedan lämnar verkstaden och chefen på egen hand har 
det uppmärksammats att cheferna har svårt att hålla kvar i det ledarskap som förväntas råda och 
faller istället tillbaka till det gamla sättet att leda sin verksamhet. Det har därmed 
uppmärksammats att det nya arbetssättet VPS krockar med verkstädernas ledarskap och kan 
göra processen komplicerad med att lyckas implementera VPS på ett framgångsrikt sätt. 	
	
Det ledarskap som tros råda i verkstäderna är en form av kommando och kontroll. 
Verkstadscheferna upplevs ha svårigheter med att förändra sitt ledarskap och fokusera på ett 
supporterande och utvecklande ledarskap istället för ett kontrollerande ledarskap (Volvo Cars, 
2019a). Representanter från företaget tror att det kan grunda sig i att cheferna oftast har en 
teknisk bakgrund vilket gör att de hanterar den löpande verksamheten bra, men att dessa 
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verkstadschefer saknar ledarskapsegenskaper som leder till att de inte kan bedriva det ledarskap 
som förväntas av dem, det vill säga en form av Lean Leadership (Volvo Cars, 2019b). Volvo 
Cars har en tydlig bild över det ledarskap som de önskar ska bedrivas i deras anslutna verkstäder, 
det vill säga ett ledarskap som bygger på att cheferna ska vara förebilder för deras anställda och 
arbeta med att hjälpa deras anställda att bli den bästa som de kan vara (Volvo Cars, 2019a). 
Idag har Volvo Cars 2500 anslutna verkstäder i hela världen vilket gör gapet mellan Volvo Cars 
vision för ledarskapet stort gentemot det ledarskap som tros bedrivas i respektive verkstad. 	
	
Verkstäderna arbetar helt fristående från Volvo Cars och ägs därmed av enskilda entreprenörer 
(Volvo Cars, 2019a). Av den anledningen att Volvo Cars inte äger verkstäderna skapar det 
komplikationer i att det kan vara svårt för VCC att motivera verkstadscheferna och deras 
management att genomgå en omfattande förändring. Det kan vara svårt att se vart vinningen 
finns i att införa förbättringsarbetet om verkstäderna har en uppfattning om att deras arbetssätt 
och processer fungerar bra som de utförs idag. Det poängteras även att verkstadscheferna har 
väldigt mycket arbete att hantera och bistå med vilket gör att tiden för ett förbättringsarbete 
sällan finns till. Det saknas således en förståelse kring syftet med förändringsarbetet, det vill 
säga att öka kvaliteten i processerna för att kunna leverera bättre kvalitet och kundservice för 
att slutligen uppnå en ökad kundtillfredsställelse och lojala kunder.  
 
Det lokaliserade problemet är en viktig del av Volvo Cars arbete med implementeringen av 
VPS och undersökningen kommer förhoppningsvis kunna bidra med fördjupad kunskap 
gällande förbättringsområdet och hur det kan utvecklas i den riktning som VCC önskar. 
Undersökningen är även intressant att genomföra utifrån ett generellt perspektiv med anledning 
av att Lean Leaderships betydelse för implementeringen av nya arbetsmetoder, arbetssätt och 
organisationsförändringar kommer studeras djupare, vilket förhoppningsvis kan bidra med mer 
kunskap och bättre förståelse kring hur ledarskapet generellt påverkar framgångsfaktorn av 
olika implementeringar.  
 
1.3 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka hur verkstadschefernas ledarskap kan utvecklas för att öka 
möjligheterna till lyckade implementeringar av VPS. Utöver det kommer studien att undersöka 
vilka delar av Lean Leadership som krävs för att Volvo Cars ska kunna driva och utveckla 
ledarskapet i VPS-verkstäder på ett framgångsrikt sätt. Studiens syfte kompletteras med 
nedanstående frågeställningar. 	

1.3.1 Frågeställning 
Vilka fallgropar kan identifieras i verkstadschefernas ledarskap som bidragande faktorer till 
mindre lyckade implementeringar av VPS?	
	
Hur bör Volvo Cars vägleda verkstadscheferna att utveckla sitt ledarskap i linje med Lean 
Leadership för att skapa lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS?	
 
1.4 Mål  
Studien ska generera i ett underlag gällande hur Volvo Cars bör vägleda verkstadscheferna att 
utveckla sitt ledarskap i linje med Lean Leadership för att skapa lyckade implementeringar samt 
fortsatt utveckling av VPS. Underlaget ska vara lätt att ta till sig och levereras tillsammans med 
undersökningen till Volvo Cars. Målet är att Volvo Cars med hjälp av underlaget ska kunna 
utveckla det ledarskap som bedrivs i deras anslutna Volvo-verkstäder.  
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1.5 Avgränsningar  
Studien kommer att fokusera på Volvo Cars anslutna verkstäder och enbart fokusera på 
ledarskapet som dessa verkstadschefer bedriver. Ledarskap som utövas i andra former inom 
verkstaden exempelvis av verkstadscoacher, Andons, management eller inom Volvo Cars 
kommer inte att studeras. Enbart verkstadschefer i Sverige, Belgien, Brasilien, Polen, Chile, 
Mexiko, Spanien och Italien har studerats i undersökningen.  
	
2. Teori 
I kommande kapitel kommer den teori som legat till grund för undersökningen att presenteras. 
Därefter redogörs tidigare forskning inom forskningsområdet. Teorin ämnar ge läsaren en 
grundkunskap om de områden som berörs i studien.	
 
2.1 Teoretisk bakgrund  
I den teoretiska bakgrunden presenteras olika teorier som varit viktiga för studien. De 
undersökta teorierna är Lean Production, Lean, Lean Leadership, implementering, 
förändringsledarskap, organisationsförändring samt ledarskap. Den teoretiska bakgrunden 
bygger på vetenskaplig forskning och litteratur.	

2.1.1 Lean Production  
Lean som koncept uppkom på 1980-talet i dåtidens Toyota-produktion med syftet att eliminera 
slöseri (Liker, 2015, s.25). Lean Production utmanade massproduktionen med ett 
produktionssystem som fokuserade på högkvalitativa produkter för en hög 
kundtillfredsställelse och eliminerade allt som inte tillför värde till processen (Mrugalska och 
Wyrwicka, 2017, s.471). Konceptet ämnade minska slöseri av både kostnader och resurser med 
argumentet att det inte nyttjades korrekt och bidrog till en lågkvalitativ process, därav 
uppdagades ett nytt paradigm, Toyota Production System (TPS). Arbetssättet cirkulerade i ett 
decennium och först år 1988 nämndes TPS som Lean production av skribenten Krafcik i hans 
artikel Triumph of the Lean production system. Lodgaard, Ingvaldsen, Gamme, och Aschehoug 
(2016, s.596) skriver att TPS fortsatte att utvecklas världen över och gick allt oftare under 
namnet Lean Production. På 1990-talet sågs en markant vinstökning hos biltillverkaren Toyota 
och Lean Production blev alltmer etablerad i såväl biltillverkningsbranschen som i andra 
producerande branscher. 	
	
Lodgaard et al, (2016, s.596) förklarar att filosofin bakom Lean Production grundar sig i flera 
olika faktorer. Det är att eliminera slöseri, respektera människor, teamarbete, standardiserade 
arbetssätt, mindre lager och ständiga förbättringar. Författarna menar att faktorerna tillsammans 
med ett ständigt flöde i processer leder till en högkvalitativ produktion som tusentals företag 
har applicerat på sin verksamhet. Tolkningarna av Lean Production är många men de fem 
principer som sätter ramverket för att få ett sammanhängande system med Lean-tekniker är:	
	

• Identifiering av kundvärdet 
• Hanteringen av värdeflödet 
• Skapa flöde 
• Användning av pull-mekanismer 
• Sträva efter perfektion (Lodgaard et al., 2016, s.596; Womack och Jones, 2007, s.2) 

2.1.2 Lean  
En av de mest väsentliga faktorerna i samband med en implementering av Lean är ledningen 
(Lodgaard et al. 2016, ss.596–598). Implementeringen och underhållet av Lean Production 
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kräver ett aktivt och synligt stöd från organisationens ledning för att lyckas. Författarna trycker 
på vikten av ett ledningen är aktiv redan från första antydan av implementering av Lean i sin 
verksamhet. En implementering kräver att ledningsgruppen är väl införstådda med det som 
krävs, allt från den ledande insats som krävs till att förse åtgärden med tid och ekonomiska 
resurser. Lodgaard et al. (2016, s.596) menar att de prestationer som krävs från ledningsgruppen 
vid en Lean implementering kan ses som en av de mest utmanande faktorerna och att det är 
ledningens roll att förse teamet med en ledare som kan hjälpa och leda teamet i arbetet med 
Lean Production. Ledningsgruppen ska se till att investera i färdigheter och kunskaper för att 
nå den högpresterande process som förväntas av en Lean Production.	
	
van Dun, Hicks, och Wilderom (2016, s.175) har noterat fem specifika beteenden för Lean; 1) 
konstruera och coacha team, 2) besöka verkstadsgolvet, 3) få och ge information, 4) engagera 
medarbetarna och 5) identifiera och fira framgång. Generellt uppfattas det som att en Lean 
ledningsgrupp bygger förtroende och kan också anta vissa strukturerade och kontrollerande 
typer av beteenden.	
	
Liker (2004, ss.37–40) lyfter de principer som måste tillämpas för att en Lean Production ska 
leverera det som förväntas: 	

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då de sker på bekostnad av kortsiktiga 
ekonomiska mål 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 
3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 
4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka) 
5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem för att det ska bli rätt från 

början (Jidoka) 
6. Standardiserade arbetssätt ska ligga till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet 
7. Använd visuell styrning för att inga problem ska bli dolda  
8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra 
10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 
11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem att bli bättre 
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu)  
13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt 

förbättra (kaizen)  
 

2.1.3 Lean Leadership 
Till en följd av Lean Production har det växt fram en efterfrågan att definiera, bibehålla och 
underhålla implementeringen av Lean i produktionen (van Dun, Hicks och Wilderom, 2016, 
ss.175–180). Trots att ledningen är engagerad och involverad krävs ett visst ledarskap genom 
hela organisationen där alla med viss ledande roller måste leva och lära utefter Lean och dess 
principer, från VD till coach (van Dun, Hicks och Wilderom, 2016, ss.175–180; Lodgaard et al, 
2016, s.596). Lodgaard et al. (2016, s.596) lyfter ledarskapets betydelse och menar på att 
ledarskapet är det absolut viktigaste vid en komplex implementering som Lean. Genom att ha 
en ledande position i en verksamhet som bedriver Lean Production krävs det mer än att enbart 
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arbeta för lönen (Liker. 2004, s.98). Ledare behöver utföra den större uppgiften, att värdesätta 
kundens behov och säkerställa att processerna i produktionen levererar kvalitet. Liker (2004, 
ss.98–105) förklarar även att en Lean ledare måste ha ett långsiktigt beslutstänkande även om 
det sker på bekostnad av de kortsiktiga ekonomiska målen. 	
	
Effektiva ledare kännetecknas av att ha en kombinerad ledarskapsstil som summerar i ett 
ledarskap med de bästa egenskaperna från flera stilar (van Dun, Hicks, och Wilderom, 2016, 
ss.175–180). De har ett uppgiftsinriktat beteende med fokus på hög effektivitet vid användning 
av resurser och personal samt hög tillförlitlighet för verksamheter, produkter och tjänster. 
Författarna menar att ett relationsorienterat beteende gör att ledarna har ett starkt engagemang 
för enheten och dess uppdrag samt en hög grad av ömsesidigt förtroende och samarbete mellan 
medlemmarna. Effektiva ledare tycks ha ett förändringsbenäget beteende som främjar större 
innovativa förbättringar och har en bra anpassning till externa förändringar.	
	
Dombrowski och Mielke (2014, s.565) menar på att en implementering av Lean kräver ett Lean 
Leadership för att undvika att resultatet efter implementationen börjar stagnera eller ännu värre 
försämras. Författarna nämner även att ledarskapet bör vara på plats hela tiden från första början 
för att kunna supportera processen och arbetarna. Det räcker inte med att ha möten veckovis 
eller workshops varje månad utan ledarskapet måste vara på plats genom hela processen för att 
implementeringens resultat inte ska stagnera eller falla. 	
	
Dombrowski och Mielke (2014, s.566) beskriver fem element som är essentiella i ledarskapet 
för Lean. Det första är att ledaren ska präglas av en förbättringskultur vilket innebär att de ska 
sträva efter förbättringar, främja förändringar och att de ska se misslyckanden som en möjlighet 
till förbättringar. Det andra är att de ska värdera sin egen utveckling och menar på att en ledare 
som inte ständigt utvecklar sig själv kan ha svårt att förstår grunderna till varför ständiga 
förbättringar är vitalt i Lean. Kompetens är det tredje och det innebär att ledaren bör besitta 
vissa specifika kompetenser för att leda ett team i en Lean Production. Skribenterna nämner att 
ledaren även bör ha en långsiktig utveckling av sina anställda samt ett kontinuerligt lärande. 
Det fjärde är Gemba som är det japanska uttrycket för gå och se vilket innebär att ledaren ska 
se problem med egna ögon, besöka sina arbetare på golvet samt basera beslut på fakta. Det sista, 
Hoshin Kanri, syftar till ett kundfokus samt att sätta upp mål i alla led i verksamheten. 

	
Figur 1: Illustration av viktiga beståndsdelar i Lean Leadership (Dombrowski och Mielke, 2014, s.566). 

2.1.4 Implementering 
I allmänhet bygger ett framgångsrikt genomförande av vilken ledningspraxis som helst ofta på 
organisatoriska egenskaper (Mrugalska och Wyrwicka. 2017, s.467). Författarna menar 
däremot att det är långt ifrån alla organisationer som kan eller bör utföra en implementation på 
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samma vis. En implementering av Lean består av många olika delar och verktyg som ska hänga 
samman för att skapa ett högkvalitativt värdeskapande flöde. Författarna nämner dessa olika 
verktyg i Lean och teorier om när i implementeringsprocessen de ska initieras. De föreslår 
vidare att initieringen av ständiga förbättringar ska påbörjas i slutet av implementeringen för 
att det ska kunna tillämpas på de redan etablerade delarna i processen. Däremot finns det 
antydningar om motsatsen, att ständiga förbättringar och förändring kan supporteras av 
rotationer i arbetet och teamwork och av den anledningen måste arbetet med ständiga 
förbättringar initieras tidigt i processen för att nyttja fördelarna. 	
	
Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.468) beskriver stegvis hur en implementering av Lean skulle 
kunna gå till där det i de första stegen handlar om att skapa förståelse för principerna i Lean, 
för kunderna samt hur systemet fungerar. För att genomgå en implementering av Lean krävs en 
tydlig strategi, en detaljerad planering samt en god kommunikation med alla inblandade samt 
att det även krävs att processerna effektiviseras och rationaliseras och att de utvecklas med en 
design som går utefter Leans principer. I nästa steg är det relevant att börja implementera 
grundstenarna när processerna väl är på plats och det är viktigt att införa implementeringen i 
cykler för att säkerställa värdeflödet till processerna. För att kunna bibehålla de implementerade 
grundstenarna måste en kultur som präglas av Lean byggas upp även måste arbetsytan i sig och 
dess verktyg uppdateras till att vara i linje med Lean. 	
	
Marodin och Saurin (2014 s.3948) beskriver vilka hinder de anser finns vid en implementation 
av Lean Production. Författarna nämner att det verkar som att anställda som är involverade i 
implementeringen av Lean blir omotiverade efter något eller några år. Det är på så vis viktigt 
att alla som är involverade i implementeringen är införstådda med dess innebörd. Författarna 
menar på att supportområden som logistik, HR och IT ofta saknar teknisk kunskap om Lean 
vilket försvårar implementationen då Lean kräver att alla avdelningar är med på Lean-tåget. 
Däremot menar författarna att trots att alla kanske är med på tåget saknas det ibland resurser i 
form av personal och ekonomiska tillgångar. De anställda ges inte tillräckligt med tid för att 
lära ut, lära sig och vara en del av de aktiviteterna för ständiga förbättringar. Författarna lyfter 
att det kan bero på att kommunikationen i företaget inte fungerar optimalt och resultaten av de 
ständiga förbättringarna kommuniceras inte ut till de anställda. 	
	
Marodin och Saurin (2014 s.3948) anser att det finns svårigheter att se de finansiella fördelarna 
med en implementering av Lean Production och ofta jämförs de finansiella fördelarna med en 
massproducerande verksamhet. Det som inte tas med i beräkningarna är många principer inom 
Lean som har stor inverkan på det finansiella resultatet, bland annat vikten av långsiktiga mål, 
kundservice och eliminera slöseri i processer. Författarna skriver att ledningen inte ger 
enhetscheferna den support processen kräver. Enhetscheferna håller inte koll på deadlines, inte 
heller resultatet på de aktiviteter som utförts för ständiga förbättringar. De lägger inte tid på att 
hitta rotorsaken till uppkomna problem, förstår inte vikten av standardiserade arbetssätt och 
inte heller tror de på att de resultat en Lean implementering kan ge. Författarna menar på att 
enhetscheferna även sällan är på arbetsgolvet för att coacha sina anställda och se arbetet utförs 
med egna ögon. Vidare diskuterar de att enhetscheferna är osäkra på att driva igenom nya 
attribut för att de inte blir tränade i det. De saknar support från medarbetarna och ledningen 
gällande arbetet utefter Lean-metoder och de idéer enhetscheferna föreslår för förbättringar blir 
inte respekterade. 	

2.1.5 Förändringsledning  
Kommunikation ses som en viktig beståndsdel för att leda en förändring (Sveningsson och 
Sörgärde, 2014, s.142). Kommunikation ska ses som stödjande för att kunna betona betydelsen 
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av ambitioner med förändringar där förändringsledare bör utnyttja alla tillfällen till att 
kommunicera visionen och strategin för förändringen. Författarna beskriver att synen på 
kommunikation är viktigt, via kommunikation kan budskap förmedlas, förståelse och 
engagemang för förändringar skapas och framförallt motstånd till förändringar reduceras. 	
	
En viktig del i att leda förändringar är att skapa förståelse genom berättelser (Sveningsson och 
Sörgärde, 2014, s.146). Oftast hör förståelse av en förändring ihop med hur en person upplever 
att den kommer påverkas av en förändring. I de fall en person upplever oro kring en förändring 
är det effektivt att nyttja berättelser som kan förtydliga och klargöra förändringen bättre. Sådana 
berättelser kan vara tidigare organisationer eller personer som genomfört samma förändring. 	
	
Al-Ali, Kumar Singh, Al-Nahyan och Singh Sohal (2017, ss.723–725) diskuterar att 
förändringsledning handlar om hur en organisation på ett systematiskt sätt hanterar förändringar 
genom att beakta hur det påverkar människorna och resurserna som involveras i förändringen. 
Författarna anser att förändringsledning involverar att kontrollera och koordinera 
förändringsprocessen för att möjliggöra att människorna som involveras av förändringen 
mottager den på ett positivt sätt. Hur ledaren väljer att organisera och kommunicera 
förändringen som ska ske men även vilken organisationskultur som råder i organisationen 
kommer ha avgörande effekt för förändringen. 	
	

2.1.6 Organisationsförändring  
Sveningsson och Sörgärde (2014, s.120) belyser att organisationsförändringar inte enbart 
handlar om tankar, intentioner och handlingsplaner framtagna av ledningsgruppen. Det handlar 
i stor grad om hur medarbetarna på golvet i en organisation tolkar och tar ställning till de 
handlingar och förändringar som förväntas ske. Det handlar således mycket om hur 
medarbetarna ställer sig till förändringarna och hur de kommer ta ställning till hur förändringen 
förväntas genomföras. 	
	
Deschamps, Rinfret, Lagacé, och Privé (2016, s.195) lyfter fram ledarnas betydelse i 
organisationsförändringar och att det kan uppstå svårigheter som kan påverka förhållandet 
mellan chefer och deras underställda. Organisatoriska omorganiseringar är perioder som oftast 
förknippas med stress där medarbetarna kan uppleva en osäkerhet i sitt arbete som kan påverka 
deras engagemang och motivation. Författarna menar att under perioder med 
organisationsförändringar sätter oftast medarbetarna höga förväntningar på deras ledare vilket 
leder till att ledarskapet och ledaren i sig får en viktig roll för att genomföra förändringar i en 
organisation. Darwish A (2017, s.79) definierar organisationsförändring som en möjlighet att 
förändra struktur, mål och arbetsuppgifter. Däremot anser Darwish A att medarbetarnas 
inställning till förändringar är viktigt för hur en förändring kan tänkas mottages och hävdar att 
medarbetarnas tillfredsställelse till sitt arbete spelar en viktig faktor för hur de mottager 
förändringar. Enligt författaren finns det ett samband mellan organisationsförändringar och 
tillfredsställelse till sitt arbete men även att organisatoriskt engagemang är viktigt för att kunna 
driva igenom förändringar, det vill säga se bortom det egna arbetet och se till organisationens 
bästa. Den tillfredsställelse som medarbetare känner till sitt arbete eller arbetsuppgift anses var 
avgörande för hur medarbetarna väljer att acceptera en förändring. 
 
2.1.6.1 Organisationskultur 
Alvesson (2015, s.229) diskuterar att det krävs att människors idéer och värderingar förändras 
för att en verklig förändring ska kunna ske. Alvesson hävdar att kulturförändringar behöver ha 
stöd i materiella förändringar som struktur, belöningssystem och policys annars kommer 
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förändringen upplevas som overklig och får en kortvarig anpassning. Han förklarar vidare att 
människor motiveras av olika ting och människor som främst motiveras av prestationslön kan 
ha svårt att motiveras av förändringar som innebär att människorna behöver fokusera på andra 
arbetsuppgifter än vad de direkt blir betalda för. 	
	
Ogbeibu, Senadjki och Luen-Peng (2018, s.179) anser att en stödjande organisatorisk kultur 
skapar ett behov av att cheferna i organisationen utvärderar sina strategier för att kunna hantera 
och möta anställdas kreativitet. Författarna beskriver vidare att konkurrenskraft på lång sikt 
skapas genom att organisationer skapar förståelse och trovärdighet som underlättar 
möjligheterna för medarbetarna att vara kreativa och vara involverade i förändringsprocesserna. 
De hävdar att organisationer som överlever på lång sikt är de organisationer som har en 
organisationskultur som driver medarbetarna att vara kreativa och delaktiga i 
förändringsprocesserna. Organisationens anställda är den mest värdefulla tillgången och är 
främst den enhet som tar fram kreativa idéer som kan ligga till grund för 
organisationsförändringar, vilket gör att det krävs att medarbetarna känner sig motiverade och 
stödjer den organisationskultur som råder eller ska råda. 	

2.1.7 Traditionellt ledarskap 
Gelei, Losonci och Matyusz, (2014, s.479) har tagit fram en studie som visar på hur olika 
attribut hos en ledare gynnar respektive hämmar Lean Production. De gynnande 
ledarskapsattributen ämnar insupa sina medarbetare med självförtroende genom att ledaren 
visar förtroende för dem. Författarna hävdar att en bra ledare ska ha god samarbetsförmåga, 
vara orienterad kring ständiga förbättringar men även inspirera till känslor, övertygelser, 
värderingar och beteenden hos andra. En ledare ska inspirera andra att vara motiverade till att 
arbeta hårt samt att de ska agera i enlighet med regler, konventioner och ceremonier. I arbetet 
de utför ska de sträva efter excellens av såväl underordnade som av sig själv, vilket kräver en 
god kommunikation med involverade. En god ledare tar inte beslut enväldigt utan konsulterar 
med andra innan åtgärder vidtas. Författarna menar att höga krav ställs på prestanda vilket 
kräver en aktiv uppföljning samt en ansträngning utöver plikten och att ledaren sätter sina egna 
preferenser åt sidan.  
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Tabell 1: Egenskaper som stödjer Lean Leadership 
Gynnande ledarskapsattribut Hämmande ledarskapsattribut 

Förtroendebyggande Enväldig 

Samarbetsvillig Diktatorisk 

Förbättringsorienterad Icke-delegater 

Inspirerande Icke-egalitära 

Formell Icke-deltagande 

Excellens-orienterad Micromanager 

Kommunikativ Självupptagen 

Rådgivande Bossig 

Motiverande Härskare 

Rotorsaksorienterad 
 

Prestationsorienterad 
 

Not: Egengjord illustration av egenskaper som stödjer Lean Leadership inspirerad av Gelei, Losonci och Matyusz 
(2014, s.479). 
 
En chef beskrivs ha ansvar för en del av organisationen eller hela organisationen och att 
ledarskap är en del av chefens arbetsområden, däremot är många av chefens arbetsområden 
präglade av ledarskap (Ellström, Fogelberg-Eriksson, Kock och Wallo, 2016, s.11). Chefens 
ledarskapsroll handlar således om att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska klara av att 
utföra sitt arbete, inspirera, uppmuntra och ge stöd till medarbetarna för utveckling av deras 
kompetens. Ledarskap kan således beskrivas som en process som ämnar påverka andra för att 
skapa en förståelse för vilka uppgifter som ska utföras och hur de bör utföras men även 
underlätta individens eller gruppens arbete för att genomföra uppgiften och uppnå gemensamt 
uppsatta mål. 
	
Situationsanpassat ledarskap är en ledarstil som ändrar ledarskap beroende på vilken situation 
ledaren befinner sig i (Forslund, 2016, ss.280–281). Ledarskapsstilen består av fyra faser, 
instruerande ledarstil, övertalande ledarstil, deltagande ledarstil och delegerande ledarstil där 
medarbetarnas mognad spelar en viktig roll för hur ledaren kan bedriva sitt ledarskap. En låg 
mognad från medarbetarna kräver en instruerande ledarstil som fokuserar på att ledaren styr 
och säger till medarbetarna hur de ska arbeta men ju mer mognaden ökar desto mer kan ledaren 
övergå till en övertalande ledarstil som istället fokuserar på att förklara och sälja in arbetet till 
medarbetarna. När medarbetarna har en hög motivation kan ledaren fokusera på ett deltagande 
ledarskap som innebär att medarbetarna fortfarande får stöd av ledaren men förväntas kunna 
sköta mer på egen hand. I sista fasen antas medarbetarna ha hög motivation och en vilja att 
arbeta självständigt vilket innebär att en ledare kan fokusera på ett delegerande ledarskap. 	
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2.1.7.1 Coaching 
Vid diskussion gällande ledarskap brukar det lyftas fram att en bra ledare ska vara som en coach 
(Forslund, 2016, s.292). Coaching beskrivs som en metod för att motivera sina medarbetare att 
nå uppsatta mål och kan ha en mer positiv inverkan på medarbetarna än vad instruktioner och 
ordergivning har. Forslund förklarar coaching som en metod som ska hjälpa medarbetarna att 
lära och utveckla sig själva för att utvecklas i riktning mot medarbetarnas mål, där ledaren blir 
en form av vägledare eller mentor vilket ligger i linje med vad Vikaraman, Mansor och Hamzah 
(2017, ss.156–159) nämner. Gjerde (2012, s.35) diskuterar coaching som att det grundar sig på 
att lärande och utveckling sker med hjälp av medarbetarens resurser, insikter och handling. 
Stort fokus läggs därmed på att medarbetaren är aktivt deltagande och vill ta ansvar för sin egen 
lärprocess. En viktig del i coaching anses vara att arbeta med måluppföljning och 
prestationsökning (Gjerde, 2012, s.43; Vikaraman, Mansor och Hamzah. 2017, s.163). 	
	
Ellström et al. (2016, s.63) diskuterar vilka faktorer som är viktiga för en ledare för att kunna 
leda ett team. De beskriver att en ledare bör fokusera på att fungera som en coach istället för att 
styra gruppens arbete genom detaljstyrning. Det blir därmed viktigt att fokusera på hur en ledare 
kan agera i den nya rollen och vilken kompetens som det kräver av ledaren att gå från ett 
detaljstyrt ledarskap till att fungera mer som en coach. Vidare förklaras det att det är viktigt att 
skapa förutsättningar för teamets arbete genom att arbeta med sammansättningar och stödja 
utveckling både inom teamet men även med andra team. Författarna menar att det även blir 
viktigt att agera stödjande genom att agera som en coach mot medarbetarna i deras dagliga 
arbete. Det beskrivs vidare att en viktig uppgift för en ledare är att se till att medarbetarnas 
kompetens ständigt utvecklas men även att den utnyttjas på bästa sätt i organisationen. 	
	
Vikaraman, Mansor och Hamzah (2017, s.163) lyfter olika anledningar till att ha en coach. 
Författarna menar att de som använder sig av en coach har större chans att lyckas med sina mål 
och att de som coachas upplever att de utvecklas mycket själva. I takt med att fler börjar 
använda sig av coacher ökar också förståelsen för att traditionella former av självutveckling är 
ineffektiva. 	
 
2.1.7.2 Kommunikation  
Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.25) förklarar att en individ som inte fått information 
kan inte ta ansvar vilket gör att kommunikation får en viktig betydelse i chefernas dagliga arbete. 
Ledarskap handlar därmed mycket om att kunna kommunicera (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012, s.119) eftersom de flesta uppgifter som förknippas med chefs- eller 
ledarrollen, det vill säga beslutsfattande, motivera, ge feedback och samordning baseras på 
någon form av kommunikation. Kommunikation har alltid varit viktigt i organisationer men i 
samband med förnyat ledarskap blir kommunikationen allt mer viktigt och svårare att 
genomföra. Chefernas personlighet, inställning, förmåga och kunskap har en stor inverkan och 
betydelse för hur chefen kommunicerar med sina medarbetare (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012, s.137). 	
	
Petrou, Demerouti och Schaufeli (2016, s.1767) lyfter kommunikation som en av de viktigaste 
delarna i en organisationsförändring. De menar på att kommunikationen även måste vara 
effektiv för att vara till strategisk fördel för de organisatoriska förändringarna. Författarna 
nämner att kommunikation är sättet att mobilisera och övertyga anställda att omfamna 
förändringar. Faktum är att medarbetarnas samarbetsvilja är avgörande under en 
förändringsprocess eftersom det är via deras faktiska beteenden organisationsförändringar sker. 
Författarna lyfter fram att dagens ledare inte bara förväntar sig att anställda tar till sig av 
förändringen och arbetar i enlighet med den utan att de anställda även kommer med förslag till 
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förändringar själva. Vidare är de övertygade om att kommunikation är ett viktigt och kraftfullt 
verktyg för att implementering av organisationsförändringar ska bli lyckade. 	
 
2.2 Tidigare forskning 
Sveningsson och Sörgärde (2014, s.128) beskriver att generellt misslyckas tre av fyra 
organisationsförändringar i organisationer för att grundläggande eller bakgrund till olika 
intentioner förbises. Författarna påstår därmed att förändringar misslyckas för att det inte finns 
en förståelse för förändringsförloppet som sker och hur förändringen påverkar de involverade 
människorna. Imran et al. (2016, s.1098) har undersökt förändringar och vilka faktorer som 
påverkar om en förändring mottages positivt eller negativt av organisationens medarbetare. De 
förklarar att inställning till förändringar anses vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
hur framgångsrik en förändring kan bli i en organisation. Imran et al. menar således att negativa 
inställningar till förändringar kan generera motstånd som kan äventyra hela 
förändringsprocessen. Deras forskning kring förändringar ligger därmed i linje med vad 
Sveningsson och Sörgärde (2014, s.128) diskuterat kring att bakomliggande intention inte får 
förbises vid förändringar och de påtalar vikten av organisatorisk lärande där de som vill 
genomföra förändringen behöver förklara vilka potentiella fördelar med förändringen och hur 
det kommer påverka de involverade medarbetarna för att minska uppkomsten av negativa 
inställningar. 	
	
Hamouda, Puvanasvaran, Norazlin och Suk Fan (2014, ss.30–31) har undersökt en 
implementering av Lean på en kontorsrörelse där det uppmärksammades att medarbetarna 
saknade eller hade bristande kunskap till Lean och den implementering som genomförts, vilket 
påverkade utfallet av implementeringen. I det specifika fallet uppmärksammade de att visuell 
styrning är en viktig faktor för att en Lean implementering ska fungera. Vidare 
uppmärksammades det att en implementering av Lean tar lång tid för medarbetare att acceptera 
eftersom de oftast inte besitter samma kunskap om Lean som förändringsledarna, vilket innebär 
att det krävs långsiktiga åtgärder för att skapa goda förutsättningar för att medarbetare ska 
acceptera de verktyg och förhållningssätt som Lean medför. Hamouda et al (2014, s.31) anser 
därmed att ledarskap, respekt för medarbetare, fullständigt engagemang från ledningen samt 
belöningsaktiviteter är viktiga faktorer för att kunna skapa kontinuerliga förbättringar i en 
organisation men även för att skapa en hållbar arbetsmiljö.  Hanizan och Azyan (2017, s.477) 
har forskat kring förståelsen av implementering av Lean i tryckindustrin. Författarna hittade att 
engagemang från ledaren var en viktig faktor för att implementeringar ska bli lyckade men även 
ledarens kunskap och förståelse till Lean var en viktig faktor. Vidare fann de att 
ledarskapsutbildningar, engagemang, god förståelse för Lean, utbildning i Lean-konceptet och 
verktygen, förståelse för att minimera slöseri samt engagemang från ledningen med fokus på 
att ge rätta förutsättningar för implementering och kommunikation var faktorer som påverkade 
utfallet av implementeringar. 	
	
Nguyen och Chinh (2017, s.437) undersökte vad som påverkar implementeringen av Lean i 
tillverkningsföretag. De kom fram till att ledarskap, kommunikation och organisationskultur 
var kritiska och viktiga faktorer som påverkade utfallet av implementeringar av Lean. 
Författarnas studie bekräftar att ledarskapsaspekterna behöver beaktas vid implementeringar av 
Lean och säkerställa att det finns tydliga ledarskapsvisioner och mål för de förändringar som 
behöver genomföras och att ledaren visar fullständigt engagemang till Lean. Om ledarna inte 
visar engagemang till Lean kommer det innebära att medarbetarna inte heller får förtroende för 
Lean. Ledaren behöver förstå filosofin bakom Lean för att kunna implementera det i sin 
verksamhet, vilket lyfter fram betydelsen av att ledningen får utbildning i Lean och dess verktyg 
men även hur de ska kommunicera Lean i deras verksamhet (Nguyen och Chinh, 2017, s.444). 
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Nguyen och Chinh lyfter även fram att ledaren och ledarskapet har en stor betydelse för hur 
medarbetarna kommer acceptera Lean och dess verktyg, det gäller därmed att ledarna är duktiga 
på att kommunicera och informera sina medarbetare om fördelarna med Lean. Genom att 
informera och skapa förståelse hos medarbetarna kan eventuella motstånd minskas och skapa 
bättre förutsättningar för att medarbetarna accepterar förändringarna och skapar en positiv 
inställning. Författarna lyfter även fram betydelsen av att ledarna i verksamheten sätter upp 
tydliga mål för vad de vill uppnå med Lean men även vad de vill uppnå med ständiga 
förbättringar, uppmärksamma när verksamheten har nått mål och delmål för att sedan jobba 
vidare med att sätta upp nya mål.  
 
3. Metod 
I följande avsnitt kommer metoden som designats för undersökningen att redogöras. Vidare 
presenteras studiens val för datainsamling med en dataanalys. Till sist redogör undersökningen 
för validitet och reliabilitet och etiska ställningstaganden.  
 
3.1 Design av studien  
Designen av den genomförda undersökningen kommer presenteras utifrån litteraturöversikt 
som beskriver hur teorin för undersökningen tagits fram. Därefter redogörs den kvalitativa 
designen. Avslutningsvis kommer den valda forskningsstrategin fallstudie att presenteras. 	

3.1.1 Litteraturöversikt  
En grundlig litteraturstudie har tagits fram för undersökningen för att skapa en trovärdig bas att 
grunda och designa undersökningen på. Tidigt i undersökningsfasen togs en litteraturöversikt 
fram för att skapa en tydlig bakgrund till undersökningens studerade problem men även för att 
klargöra vad tidigare forskning presenterat om ämnet. Denscombe (2018, s.475) beskriver att 
det är viktigt att genomföra en litteraturöversikt tidigt i undersökningsfasen och gärna innan 
datainsamlingen påbörjas för att kunna nyttja den befintliga kunskapen som finns inom 
forskningsområdet på ett förnuftigt sätt. Undersökningen har fokuserat på nyckelord som Lean 
Leadership, Lean, förändringsledning, implementering och organisationsförändringar vid 
skapandet av litteraturöversikten som på ett tydligt och konkret sätt ska göra läsaren införstådd 
i de problem som undersökningen ämnar studera samt hur tidigare forskning ställer sig till 
problemet. 

3.1.2 Kvalitativ design  
Undersökningen har en form av kvalitativ design med anledning av valda forskningsfrågor och 
vald forskningsstrategi som kompletterats med en mixad form av datainsamling för att leverera 
bästa möjliga resultat för undersökningen. Utifrån problemställningen är studien kvalitativ med 
anledning av att de forskningsfynden som kommit fram baserar sig på den verkliga världen men 
även på grund av att kvalitativ design lämpar sig bra när ett relativt begränsat område ska 
undersökas. Undersökningen har samlat in kvalitativa data genom intervjuer med 
verkstadschefer inom Sverige medan kvantitativa data har samlats in genom webbenkäter 
genomförda på verkstadschefer verksamma i Spanien, Belgien, Italien, Polen, Brasilien, 
Mexiko och Chile. 	

3.1.3 Forskningsstrategi 
Studiens syfte är att undersöka verkstädernas mjuka delar, det vill säga ledarskapet och skapa 
riktlinjer för hur Volvo Cars genom verkstäderna kan arbeta vidare med sitt ledarskap för att 
skapa ett ledarskap som ligger mer i linje med Lean Leadership. En undersökning är i behov av 
en forskningsstrategi för att säkerställa att undersökningen går i den riktning som önskas samt 
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underlätta valet av forskningsmetoder för datainsamling (Denscombe, 2018, s.21). 
Undersökningen kommer ta grund i forskningsstrategin fallstudie som är en metod som belyser 
det generella genom att titta på det specifika, det vill säga ett specifikt fall (Denscombe, 2018, 
s.85). För undersökningen har ett antal verkstäder valts ut för att studerats vidare och utifrån 
dessa specifika fall kunna finna generella aspekter för Volvo Cars att arbeta vidare med hos de 
anslutna verkstäderna. Fallstudie valdes som forskningsstrategi för undersökningen eftersom 
strategin gör det möjligt för undersökningspersonerna att djupdyka i situationer och beskriva 
dessa i detalj, jämföra alternativ och om möjligt leverera en redogörelse som utforskat vissa 
aspekter av en situation (Denscombe, 2018, s.88).  
 
Med anledningen av att enbart verkstadschefernas ledarskap ska studeras lämpar en fallstudie 
sig väl på grund av att undersökningen valt att rikta in sig på en enda undersökningsenhet. 
Fallstudie valdes även på grund av att den information som samlats in i den genomförda 
undersökningen kunde användas för att skapa en större förståelse kring vad som inträffat, det 
vill säga skapa en bättre förståelse över det ledarskap som bedrivs i de anslutna verkstäderna 
idag. Med anledning av studiens framtagna frågeställningar; Vilka fallgropar kan identifieras i 
verkstadschefernas ledarskap som bidragande faktorer till mindre lyckade implementeringar 
av VPS? samt; Hur bör Volvo Cars vägleda verkstadscheferna att utveckla sitt ledarskap i linje 
med Lean Leadership för att skapa lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS? 
upplevdes fallstudie vara den mest lämpade forskningsstrategin för undersökning eftersom att 
strategin tillåter och uppmuntrar undersökningspersonerna att använda olika former av metoder 
för datainsamling (Denscombe, 2018, s.88). Varav intervju och webbenkät valdes som lämpliga 
datainsamlingsmetoder för undersökningen. 	
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
Den kvalitativa forskningen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 
undersökningspersonerna i förväg sammanställt områden och frågor som skulle beröras under 
intervjun (Denscombe, 2018, s.269). Undersökningen har även baserats på kvantitativ 
forskning där webbenkät har använts som metod för datainsamling. Liknande frågor som 
ställdes under intervjun har även ställts i webbenkäten utifrån påståenden som respondenterna 
fått ta ställning till. 	
	
Datainsamlingsmetoden intervju valdes för att undersökningen ämnar studera 
verkstadschefernas åsikter, uppfattningar och erfarenheter för att skapa möjligheter till djup 
förståelse kring hur de bedriver sitt vardagliga ledarskap (Denscombe, 2018, s.268). 
Intervjuguiden består av semistrukturerade intervjuer eftersom undersökningspersonerna ville 
ge respondenterna möjlighet att berätta sin egen historia eller upplevelse kring ett antal olika 
områden, därmed har öppna frågor som ger möjlighet till öppna svar formulerats (Denscombe, 
2018, s.269). Personliga intervjuer med verkstadscheferna på verkstäderna i Sverige bestämdes 
vara den mest lämpade formen av intervju för undersökningen med anledning av att dessa 
personer befinner sig på olika orter, vilket hade gjort gruppintervjuer eller fokusgrupper svåra 
att arrangera (Denscombe, 2018, s.270). En annan fördel som sågs med personliga intervjuer 
var att dessa kunde spelas in och sammanställningen av insamlade data blir enklare att 
transkribera när det enbart finns en röst att lyssna till på inspelningen. Två av intervjuerna 
genomfördes fysiskt på plats i verkstaden medan resterande sju skedde via videolänk, alla 
intervjuer spelades in. 	
	
Undersökningspersonerna har valt att komplettera datainsamlingsmetoden intervju med en 
webbaserad enkät som gått ut till utländska verkstäder för att kunna undersöka och göra 
jämförelser mellan Sverige och utländska verkstäder om ledarskapet skiljer sig åt. Anledningen 
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till att intervjuer inte genomförts med utländska verkstäder var på grund av att 
undersökningspersonerna inte skulle påverka några relationer med befintliga verkstäder 
negativt samt att en stor del av verkstäderna pratar andra språk än engelska, vilket försvårar 
möjligheterna till att genomföra intervjuer med dessa verkstadschefer. Undersökningen som 
genomförts har studerat chefernas ledarskap vilket kan vara ett känsligt ämne att studera för 
utländska marknader, vilket varit en stor påverkande faktor till att Volvo Cars och 
undersökningspersonerna valt att studera dessa marknader via webbenkäter istället. Fördelen 
med webbenkäter för studien är att studien kunde erhålla standardiserade och ärliga svar som 
inte påverkats av interpersonella faktorer samt att webbenkäter är en ekonomisk metod, det vill 
säga går att genomföra till väldigt liten kostnad i jämförelse med intervjuerna (Denscombe, 
2018, s.264). Ytterligare en fördel som låg till grund för valet av webbenkät för undersökningen 
var att metoden möjliggör att svaren direkt kan matas in i en datafil vilket automatiserar 
inmatningsprocessen (Denscombe, 2018, s.264). 	
	
Webbenkäten utformades via internettjänsten Survey Monkey som är ett verktyg som förenklar 
designen för att skapa attraktiva och användarvänliga webbenkäter. Respondenterna blev 
tilldelade länken via ett informationsmail från det nationella säljbolaget i respektive geografisk 
marknad eller från implementatören som har ansvar för den specifika marknaden, där 
respondenterna ombads att besvara enkäten inom ett angivet tidsspann. Fördelen med 
webbenkäten var de designverktyg som kunde nyttjas samt att svaren direkt fördes in i ett 
kalkylprogram som analyserade den framkomna data. Metoden kräver dock teknisk kapacitet 
och kunskap eftersom metoden är beroende av att respondenterna besöker webbplatsen för att 
besvara enkäten samt att undersökningspersonerna kan tolka och förstå den data som 
produceras. En nackdel undersökningspersonerna såg med webbenkät var möjligheten att 
redogöra eller klargöra missförstånd kring frågor blev svårt, vilket bidrog till att 
undersökningspersonerna valde att förtydliga varje område med en förklarande text och 
instruktioner. 	

3.2.1 Litteraturstudie 
Grundliga litteraturstudier har genomförts för att skapa relevanta frågor till intervjuguiden samt 
enkätformuläret. Utifrån litteraturöversikten och den teori som ligger till grund för studien har 
undersökningspersonerna utgått ifrån viktiga kriterier och ståndpunkter inom Lean, Lean 
Leadership, organisationsförändring, förändringsledning och implementering för att finna 
lämpliga och relevanta frågor för att kunna besvara studiens frågeställningar. Nyckelord har 
därmed använts för att söka på relevant information via databaserna Google Scholar och 
Uppsala Universitets bibliotek. En viktig del för undersökningen har varit att studera chefernas 
betydelse och inställning till förändringar och implementeringar vilket innebär att generella 
aspekter för ledarnas betydelse studerats för att finna lämpliga kriterier att bygga frågor utifrån. 
Vidare har viktiga delar för Lean och Lean Leadership studerats för att finna kriterier som är 
viktiga för koncepten men även viktiga egenskaper som en ledare anses besitta som varit viktiga 
faktorer för att formulera korrekta frågor till studiens syfte. Litteratursökningen som 
genomförts har legat till grund för både intervjuguiden och enkätformuläret. 	

3.2.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden är strukturerad utifrån 15 övergripande öppna frågor inom fem områden, se 
bilaga 1. Intervjuguiden inleder med tre bakgrundsfrågor om verkstadschefernas bakgrund och 
tidigare erfarenheter inom ledarskap för att sedan falla in på frågor kopplade till chefens eget 
ledarskap. Intervjuguiden lyfter därefter upp frågor kring hur verkstadschefen ser på arbetssättet 
VPS och Lean för att sedan avsluta med två konkreta frågor där cheferna får möjlighet att 
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presentera vilken form av hjälp de anser sig behöva för att kunna driva en framgångsrik VPS-
verkstad. 	
 
3.2.2.1 Planering av intervjustudie 
En grundlig studie och planering har legat till grund för intervjustudien. Semistrukturerade 
personliga intervjuer valdes som form på intervjun för att underlätta tolkning och transkribering 
av materialet, däremot kan personliga intervjuer begränsa synpunkterna som kommer fram 
medan en gruppintervju hade kunnat ge större utrymme till fler synpunkter och underlättat 
diskussionerna (Denscombe, 2018, ss.269–275). Däremot ansågs personliga intervjuer mest 
lämpligt med hänsyn tagen till att det kan uppstå problem vid planering av intervjuerna när 
personerna befinner sig på olika platser i landet. En viktig aspekt som tagits hänsyn till vid 
planering av intervjuerna har varit intervjueffekten, vilket syftar till att en respondent kan 
uppfatta en fråga olika beroende på vem det är som ställer den (Denscombe, 2018, s.277). Det 
som kan påverka hur ärlig eller utförlig en respondent är i en intervju kan bero på intervjuarens 
ålder, kön och etnisk bakgrund. Därmed är det viktigt att vara förberedd som intervjuare och 
fundera kring hur ens egen status, kunskap, ålder och kön kan påverka respondenten i olika 
riktningar och försöka motverka detta genom att planera intervjun väl (Denscombe, 2018, 
s.277). Undersökningspersonerna har därmed under planeringen av intervjun och frågorna haft 
löpande kontakt med handledare från Volvo Cars och ämnesgranskare från Universitetet i form 
av looping, för att säkerställa att frågorna håller en öppen struktur som möjliggör öppna svar 
men även att frågorna är korrekt formulerade för att undvika att frågorna kan missförstås eller 
uppfattas olika av respondenterna. 	
	
Undersökningspersonerna har även analyserat sina egna färdigheter i förväg för att säkerställa 
att de kan hantera olika situationer som kunde tänkas uppstå under intervjuerna, det vill säga 
vissa personer kan vara mer verbala och öppna av sig medan andra personer är mer instängda 
och behöver hjälp för att öppna upp sig (Denscombe, 2018, s.278). Undersökningspersonerna 
valde därmed att lägga in underfrågor i intervjuguiden som enbart behövde ställas om 
respondenten hade svårt att öppna upp sig. En förståelse kring intervjuteknik skapades innan 
intervjuerna påbörjades för att underlätta utfallet av intervjuerna. För att kunna skapa naturliga 
och öppna samtal bestämdes det att alla intervjuer skulle genomföras tillsammans av 
undersökningspersonerna där den ena personen skötte intervjun och frågeställningarna medan 
den andra personen hade ansvar att kontrollera intervjun och att alla delmoment som önskades 
studeras blev berörda på något sätt. 	
	
Innan undersökningspersonerna fick möjlighet att ta kontakt med verkstadscheferna för att 
stämma möte kontaktades verkstäderna först av Volvo Cars eller det nationella säljbolaget. 
Anledningen till att Volvo Cars genom säljbolaget tog den första kontakten med verkstäderna 
var för att säkerställa en förståelse för undersökningen hos verkstäderna och att det ligger i 
Volvo Cars intresse att undersöka ledarskapet som bedrivs på verkstäderna och hur det påverkar 
implementeringen av VPS. En bakgrund till undersökningen presenteras samt hur lång tid 
intervjuerna förväntades ta. Därefter kunde undersökningspersonerna ta kontakt med 
verkstadscheferna på verkstäderna och stämma möte för intervju. I första hand önskades fysiska 
intervjuer för att ge undersökningspersonerna möjlighet att studera kroppsspråk med mera. Vid 
de tillfällen när intervjupersonerna inte kunde träffas fysisk på plats genomfördes 
videointervjuer via verktyget Blackboard som möjliggjorde videofunktioner. 	
	
Tack vare en noggrann planering både vid strukturering av intervjufrågor och vid planering av 
utförande av intervjuerna har samma intervjuguide kunnat användas för alla studiens intervjuer.	
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3.2.3 Webbenkät 
Webbenkätens disposition har varit enhetlig för alla respondenter som tillfrågats. Enkäten 
innehöll 41 frågor fördelat på tio områden som studerar verkstadschefernas ledarskap och hur 
det påverkar implementeringen av VPS men även studerat hur verkstadscheferna ställer sig till 
viktiga kriterier inom Lean och Lean Leadership. Alla frågor var kodade med att ett svar måste 
anges för att undvika att frågor kunde missas, däremot föll en fråga bort i en enkät vilket 
resulterade att enkäten som sändes ut till Spanien hade 40, istället för 41 frågor. Den kompletta 
webbenkäten återfinns i bilaga 2. Enkäten har utgått ifrån samma frågor som intervjuguiden 
men brutits ned i fler områden och frågeställningar för att undvika missförstånd och möjliggöra 
analys mellan metoderna. Enkäten inleds med en kort beskrivande text där 
undersökningspersonerna presenterar studiens syfte. Varje delområde i enkäten presenterar vad 
som ska studeras för att undvika missförstånd. 36 av frågornas svarsalternativ var förkodade 
utifrån en femgradig likterskala som mäter respondenternas ställningstagande till påståendet. 
Skalan startade längst till vänster som innebar att respondenten inte alls instämmer med 
påståendet medan längst till höger på skalan indikerar på att respondenten kunde instämma fullt 
ut med påståendet. Likterskalan har således varit ett effektivt sätt att formulera svarsalternativen 
på eftersom det ger respondenten möjlighet att själv uttrycka i vilken utsträckning som de 
instämmer eller inte med ett påstående (Denscombe, 2018, s.361). Svarsalternativet Ingen åsikt 
valdes att kompletteras till svarsalternativen för att undvika att tvinga respondenterna att avge 
en åsikt. Således har enkäten besått av sex möjliga svarsalternativ för de frågor som haft 
förkodade svar. Denscombe (2018, s. 265). förklarar däremot att förkodade svarsalternativ kan 
begränsa respondenterna i deras deltagande och ställningstagande. 	
 
3.2.3.1 Planering av webbenkät 
Precis som för intervjuguiden har en noggrann planering av webbenkäten genomförts för att 
öka träffsäkerheten i undersökningen och undvika onödiga misstag. Undersökningspersonerna 
började med att fundera över svarsfrekvensen vilket syftar till respondenternas förmåga och 
motivation. För att öka motivationen för deltagande i studien har Volvo Cars tagit kontakt med 
verkstadscheferna via det nationella säljbolaget för att säkerställa att det skapas en grundlig 
förståelse till varför verkstadscheferna behöver deltaga i studien. Genom att skapa en grundlig 
förståelse för undersökningen skapade det en större motivation med anledning av att 
verkstadscheferna kände att deras medverkan kunde inspirera och göra skillnad (Denscombe 
2018, ss.250–255). Respondenternas förmåga har tagits i beaktning genom att formulera 
enkäterna på det språk som marknaden använder som modersmål. Undersökningen har därmed 
formulerat enkäten på engelska, portugisiska, flamländska, franska, italienska, polska, svenska 
och spanska för att öka läsförmågan och undvika missförstånd på grund av språkliga brister 
(Denscombe, 2018, s.246). För att säkerställa att översättningarna blev förståeliga har personer 
med bakgrund i respektive land tillfrågats för hjälp med översättning, därefter har språket 
godkänts av säljbolaget eller implementatören innan enkäterna skickats ut till respektive 
marknad. 	
	
Noggrant arbete har lagts ned vid formulering av enkäten för att undvika att ställa frågor som 
inte kommer bidra till undersökningen, undvika upprepade frågor samt har 
undersökningspersonerna testat att genomföra enkäten på egen hand för att skapa en rimlig bild 
över hur lång tid enkäten tar att genomföra (Denscombe, 2018, s.249). Designen av 
webbenkäten har genomförts i verktyget Survey Monkey som är en internetfunktion som 
erbjuder olika designer av webbenkäter med inbyggda analysverktyg som kan underlätta 
analysen av svaren. Vid design av enkäten valdes det att inleda med en presentation av 
bakgrundsinformation och syfte till studien (Denscombe, 2018, s.252). Vidare i enkäten 
beskrivs det att svaren kommer behandlas konfidentiellt samt ett avslutande tack för att 
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respondenterna ville vara med och bidra till undersökningen (Denscombe, 2018, s.252). För att 
underlätta och undvika missförstånd var enkäten indelad i ett inledande avsnitt med 
bakgrundsfrågor som sedan ledde in i åtta områden som huvudsakligen fokuserade på ledarskap, 
VPS, Lean och Lean Leadership. Enkäten avslutade med ett område med två avslutande frågor. 
Inför varje nytt avsnitt i enkäten gavs det en beskrivning av vad följande frågor skulle studera 
och hur de förväntades tolka svarsalternativen för att ge läsaren en möjlighet att förbereda sig 
men även minska risken till att respondenterna missförstod frågorna (Denscombe, 2018, s.252). 
Formuleringen av frågorna har varit viktiga för att säkerställa att frågorna riktade sig till rätt 
målgrupp, uppfattades korrekt av målgruppen och att frågorna inte varit oklart formulerade 
(Denscombe, 2018, s.254). Vidare har även mycket fokus lagts på att säkerställa att frågorna 
inte varit ledande.  
	
Skapandet av frågorna har skett utifrån grunden som togs fram till intervjuguiden, se bilaga 1. 
Intervjuguidens öppna frågor har sedan brutits ned i flera områden och fler frågor för att kunna 
möjliggöra för analyser och jämförelser mellan insamlat material. Frågorna behövde även 
brytas ned till mindre och kortare frågor för att underlätta genomförbarheten för respondenten 
(Denscombe, 2018, s.255). Webbenkäten bestod av mestadels fasta frågor med angivna 
svarsalternativ vilket varit en stor fördel vid analysering av materialet. Fem av enkätens 41 
frågor har varit i form av öppna frågor utan svarsalternativ, vilket har gett en bredare bild över 
ledarens syn på det omfrågade området men varit svårare att analysera på grund av spridningen 
i angivna svar (Denscombe, 2018, s.257). En viktig fördel med webbenkäten via Survey Monkey 
var att undersökningspersonerna kunde ställa in att alla frågor krävde ett svar vilket medförde 
att inga frågor kunde missas eller förbisågs av respondenterna, vilket har lett till att alla svar 
som kommit in användes vid analyserna (Denscombe, 2018, s.261). En annan stor fördel som 
undersökningspersonerna upplevt med enkäten är att respondenten vågat lämna ärliga svar med 
anledning av att deras svar behandlas konfidentiellt och går aldrig härleda till en specifik 
respondent. 	
	
Hanteringsprocessen med webbenkäten har fungerat på samma sätt som vid intervjuguiden, det 
vill säga löpande kontakt med handledarna på Volvo Cars samt med ämnesgranskare från 
Uppsala Universitet. Looping har således använts för att säkerställa att frågorna kommer 
uppfattas på önskat sätt av verkstadscheferna, undvika missförstånd och säkerställa att rätt 
frågor ställs för undersökningens syfte. 	

3.2.4 Pilotstudie  
Ett flertal pilotstudier har genomförts för undersökningen för att kunna testa 
undersökningsmetoderna på fältet med riktiga deltagare (Denscombe, 2018, s.242). 
Intervjuguiden testades på fyra respondenter i en pilotstudie för att kontrollera hur frågorna 
uppfattades och om frågorna var korrekt ställda. Pilotstudien genomfördes på olika personer 
med chefsbakgrund samt med representanter från Volvo Cars som besitter gedigen erfarenhet 
och kompetens inom undersökningsområden VPS och ledarskap. Vid pilotstudien upptäcktes 
att en del av frågorna behövde förbättras i form av omformuleringar för att öka möjligheterna 
till fullständigt öppna svar med möjlighet till story-telling. Frågorna formulerades om för att 
skapa mer öppna frågeställningar än tidigare. Frågorna testades sedan återigen i en ny 
pilotstudie för att säkerställa att otrevliga överraskningar kunde undvikas vid de riktiga 
intervjuerna för undersökningen. Vid pilotstudie två upptäcktes inga nya förbättringsförslag 
och intervjuguiden stod därefter klar för att genomföra med verkstadscheferna. 	
	
Genomförandet av webbenkäten har följt samma struktur som för intervjuguiden, det vill säga 
pilotstudier har genomförts i två omgångar med samma testpersoner som för intervjuerna. 
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Anledningen till att samma personer valdes var för att försöka skapa en samkörning mellan 
metoderna och testa om frågorna uppfattas liknande för de olika metoderna. Det som framkom 
vid pilotstudierna för webbenkäten var att den bestod av positivt laddade frågor vilket ledde in 
respondenten till ett specifikt svar. Därmed behövde frågorna formuleras om till påståenden 
som skattade respondentens attityd till påståendet för att på ett bättre sätt utnyttja den förkodade 
skalan av svarsalternativ och minska att respondenterna blev inledda till att ange ett visst 
svarsalternativ. Istället för att mäta om ledaren tyckte ett påstående var viktigt valde 
undersökningspersonerna att mäta i vilken utsträckning ledaren ansåg att ett påstående stämmer 
överens med hur den själv utför ledarskap eller ser på ledarskap, vilket tog bort den positiva 
laddningen i frågorna. Pilotstudierna som genomförs har varit av avsevärd nytta för studien 
eftersom metoderna kunde testat på fältet och missförstånd kunde reduceras för att öka 
möjligheterna till att undersökningen skulle mäta det som avsågs att mätas för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. 	

3.2.5 Urvalsram  
Undersökningspersonerna har inte kunnat påverka urvalsramen, utan lämpliga verkstäder att 
genomföra intervjuer med och lämpliga marknader för enkätstudie har tagits fram från Volvo 
Cars. Det går således anse att studiens urval haft en form av subjektivt urval, som innebär att 
urvalet är handplockat för undersökningen för att de har priviligierad kunskap om det område 
som ska studeras (Denscombe, 2018, s.67). I Sverige finns det 15 stycken VPS-verkstäder varav 
nio undersökts i undersökningen. Globalt finns det 2500 stycken anslutna verkstäder varav 161 
stycken VPS-verkstäder från sju marknader har valts ut som lämpliga verkstäder att studera. 
Verkstäderna som studerats utomlands har varit främst den europeiska marknaden men även 
tre marknader i Sydamerika har studerats. Vad gäller urvalet för enkäterna var det viktigt att 
urvalet inte fick understiga 30 personer eftersom det hade försvårat möjligheterna att testa 
resultatet statistiskt (Denscombe, 2018, s.77). 	
 
Tabell 2: Presentation av de marknader som studerats 
Sverige Belgien 
Spanien Italien 
Polen Brasilien 
Mexiko Chile 

 
3.3 Dataanalys 
För att analysera det inkomna materialet har olika metoder använts för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. Transkribering och relationsdiagram har använts för att undersöka 
resultatet som framkom av intervjuerna medan histogram, Pareto-diagram och 
korrelationsanalys har använts för att undersöka det resultat som framkom av enkäterna. 
Slutligen har två relationsdiagram tagits fram för att jämföra resultat mellan 
datainsamlingsmetoderna. 	

3.3.1 Transkribering av intervjuer 
Intervjuerna resulterade i 410 minuter inspelat material där medellängden per intervju slutade 
på 46 minuter varav den längsta var 69 minuter och den kortaste 31 minuter, se tabell 3 (s.29). 
Efter genomförda intervjuer har alla intervjuer transkriberats ordagrant och resulterade i 86 
sidor text. Undersökningspersonerna valde att transkribera intervjuerna enskilt men har lyssnat 
på intervjuerna tillsammans där det varit otydligt vad respondenten berättat. Transkriberingen 
av intervjuerna har sedan legat till grund för det resultat som presenteras av studien i kapitel 4. 
Det transkriberade materialet har enbart studerats av undersökningspersonerna för att inte röja 
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anonymiteten hos respondenterna. I transkriberingen har respondenterna numrerats och inte 
benämnts i namn för att behålla anonymitet. 

3.3.2 Nedbrytning av transkriberat material från intervju 
När transkriberingen var genomförd behövde materialet klustras ned för att kunna finna likheter 
och skillnader mellan respondenternas berättelser. Undersökningspersonerna valde att bryta 
ned varje intervju enligt de frågor som ställts och skapade sedan tabeller för respektive fråga 
som redogör för vilka åsikter respektive respondent avlagt. Det nedbrutna materialet i 
tabellform har sedan legat till grund för framtagandet av relationsdiagram. 	
 
3.3.2.1 Relationsdiagram 
Intervjumaterialet har analyserat med hjälp av relationsdiagram där respondenternas åsikter till 
de studerade områdena undersökts men även använts för att studera om det finns relationer 
mellan respondenternas åsikter. Relationsdiagram används oftast i syfte att undersöka logiska 
samband mellan ett problem, en central idé eller en frågeställning och är användbart när ett 
område är för komplicerat för att kunna undersökas och fastställas med traditionella 
resonemang (Bergman och Klefsjö, 2012, s.495). Figur 2 (s.23) illustrerar hur ett 
relationsdiagram kan se ut. Sex relationsdiagram har tagits fram för att studera 
intervjumaterialets fyra områden. Ett av relationsdiagrammen har tagits fram för att undersöka 
om det fanns samband mellan vilka egenskaper verkstadschefer i Sverige anser är viktiga för 
att kunna bedriva det vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad gentemot verkstadschefer 
utomlands. Relationsdiagram har även använts för att undersöka om det finns samband mellan 
verkstadschefernas tankar kring vilken hjälp de anser att de kommer behöva från VCC för att 
bedriva verkstaden vidare efter implementeringen av VPS, vilket syftar till att besvara en av 
studiens huvudfrågeställningar. Relationsdiagram har valts med anledning av att 
respondenternas åsikter varit svåra att mäta eftersom åsikterna angetts i textform eller muntligt, 
vilket resulterade i att undersökningspersonerna behövde nyttja ett verktyg för att kunna 
undersöka logiska samband mellan åsikterna (Bergman och Klefsjö, 2012, s.495). 
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Figur 2: Ett eget illustrerat exempel på ett relationsdiagram baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 

3.3.3 Nedbrytning av material från webbenkäterna 
Webbenkäterna bestod av 41 frågor varav 36 frågor varit kodade med svarsalternativ och fem 
frågor varit öppna frågor med textrutor (undantag Spanien som hade 40 frågor med 35 
förkodade svarsalternativ och fem textrutor). För att kunna arbeta med materialet lyftes all 
insamlade data ur fem webbenkäter in och lades ihop för att kunna skapa en gemensam 
datainsamling. Därefter skapades tabeller över respektive område med tillhörande frågor för att 
tydligt visualisera hur fördelningen av materialet ser ut. De fem avvikande frågorna som 
innehöll textrutor har översatts till svenska för att sedan plottas in i en tabell för att skapa samma 
struktur som resterande material. Materialet visas utefter hur respektive marknad valt att svara 
eftersom det hade varit svårt att visa hur alla 72 respondenter svarat. 
	
3.3.3.1 Histogram med normalfördelning 
När undersökningspersonerna bearbetat insamlade data för respektive område och fråga 
genomfördes histogram med normalfördelning för webbenkätens åtta områden för att visa hur 
fördelningen ser ut mellan respondenternas åsikter och om materialet var normalfördelat eller 
inte. Histogram är ett användbart verktyg att använda vid analys av stora datamängder och 
illustrerar på ett tydligt sätt hur mätstorheten i materialet varierar, se figur 3 (s.24) som 
illustrerar ett histogram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.237). Histogram valdes därmed som 
kvalitetsverktyg att analysera webbenkäterna utifrån med anledning av den stora datamängd 
som samlats in. Histogrammen gav undersökningspersonerna en tydlig bild över hur 
fördelningen ser ut kring hur verkstadscheferna ser på det egna ledarskapet de bedriver vilket 
har varit viktigt för att undersöka båda studiens frågeställningar, dels vilka fallgropar det finns 
i ledarskapet men även hur de ska bedriva ett ledarskap som ligger i linje med Lean Leadership. 
Anledningen till att undersökningspersonerna valde att ta fram histogram med 
normalfördelning var för att de behövde undersöka ifall materialet var normalfördelat eller inte 
för att kunna veta vilken form av korrelations som skulle mätas, pearson korrelation eller 
spearmans rangkorrelation. Pearsons korrelation används när materialet är normalfördelat och 
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spearmans om materialet inte är normalfördelat (Pallant, 2013, ss.117–130). Histogrammen för 
respektive område är framtagen ur statistikprogrammet Minitab.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Ett eget illustrerat exempel på ett Histogram baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.238). 
 
3.3.3.2 Pareto-diagram 
För att kunna undersöka och analysera vilka problem som återfinns i verkstadschefernas 
ledarskap eller om de saknar kunskap eller utbildning kring ledarskap, Lean och Lean 
Leadership genomfördes Pareto-diagram. Ett diagram genomfördes över alla områden för att 
undersöka vart de fanns mest problem att arbeta vidare med. Pareto-diagram används för att 
undersöka vart det finns flest defekter för att på så vis kunna avgöra vilket problem som bör 
prioriteras och lösas först, där flest defekter ligger längst till vänster i diagrammet och minst 
defekter till höger, se figur 4 (s.25) (Bergman och Klefsjö, 2012, s.241). Pareto-diagrammet har 
således varit viktigt för att kunna besvara hur Volvo Cars behöver vägleda och utveckla 
verkstadschefernas ledarskap för att det ska bli mer lyckade implementeringar av VPS men 
även för kunna avgöra hur Volvo Cars ska vägleda cheferna till att bedriva ett Lean Leadership. 
För att kunna använda Pareto-diagram har undersökningspersonerna fått vända på logiken med 
Pareto-diagram för att diagrammet skulle kunna föras ihop med datainsamlingen. 
Undersökningspersonerna har därmed vänt på logiken där flesta antal defekter kommer ligga 
på höger sida istället för till vänster eftersom det innebär att de områdena fått svag klassning i 
webbenkäterna. Alla Pareto-diagram är gjorda i Excel. 	
	
För att djupdyka i frågeställningen kring Lean Leadership och vilka fallgropar som kan 
identifieras i verkstadschefernas ledarskap har Pareto-diagram genomförts på tre specifika 
frågor. Det vill säga verkstadschefernas syn på VPS, Lean och Lean Leadership. Dessa tre 
Pareto-diagram ligger till grund för en stor del av analysen för att kunna besvara studiens 
frågeställningar eftersom verkstadschefernas brister i deras ledarskap kunde identifieras ur 
dessa tre frågor.  
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Figur 4: Ett egen illustrerat exempel på ett Pareto-diagram baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.241).   
 
3.3.3.3 Korrelationsanalys 
Insamlade data från webbenkäterna har sedan använts för att mäta om det finns relationer 
mellan studerade områden, det vill säga om det finns statistiska samband mellan exempelvis 
det egna ledarskapet som bedrivs av verkstadscheferna med Lean och Lean Leadership. Med 
anledning av att alla studerade områden i webbenkäten inte innehöll lika många frågor har 
korrelation mellan sex av åtta möjliga områden testats, vilket resulterade i tre 
korrelationsanalyser. En korrelationsanalys ägnar sig åt att ange styrkan i sambandet mellan 
variablerna och korrelationskoefficienten används för att avgöra om en förändring i den ena 
variabeln kommer påverka en förändring i den andra variabeln (Denscombe, 2018, s.367). 
Korrelationskoefficienten kan variera mellan +1 till -1, där +1 visar ett positivt samband varav 
en ökning av ett värde genererar en ökning i det andra värdet med medan -1 ger det motsatta, 
en ökning i ett värde genererar en minskning i det andra. Ett värde på noll indikerar att det inte 
finns stöd för att det finns en korrelation mellan variablerna (Denscombe, 2018, s.367). 
Undersökningspersonerna valde att genomföra korrelationsberäkningarna i 
statistikprogrammet Minitab.  	
 
3.4 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om undersökningen mäter det som den ämnas mäta eller undersöka (Alvehus, 
2014, s.122). Begreppet validitet innebär att säkerställa att rätt frågor blivit ställda under 
undersökningen och att undersökningen studerat rätt saker. Det insamlade materialet för 
webbenkäterna har en direkt koppling till de frågor som blivit ställda eftersom webbenkäten till 
största del bestått av förkodade alternativ. Resultatet som framkom av 
webbenkätundersökningen har legat till grund för analysen för studien vilket tyder på att 
validitet för studien kan uppmätas. Med anledning av att webbenkäten varit förkodad med 
svarsalternativ samt att alla frågor varit tvingande att besvara går det påvisa att svaren som 
kommit in är korrekta svar. Det vill säga att de hör ihop med frågan och inget misstag har kunnat 
ske vid datainsamlingen i form av missade frågor, vilket höjer validiteten (Denscombe, 2018, 
s.386). För att undvika att respondenter missförstod frågorna valdes det att läggas in en tydlig 
instruktion om hur svarsskalan var uppbyggd samt en beskrivning av varje nytt område i 
webbenkäten, vilket höjt validiteten för studien. För att stärka validiteten ytterligare valdes det 
att genomföra pilotstudier där ett antal personer fick genomföra webbenkäterna där språket och 
formuleringar studerats men även om frågan upplevdes relevant för det studerade området. 
Validiteten har även kontrollerats genom att webbenkätformuläret loopats mellan handledarna 
på VCC och undersökningspersonerna för att eliminera positivt laddade frågor för att höja 
validiteten till studien, laddade frågor är nämligen en faktor som drar ned validiteten för en 
undersökning (Denscombe, 2018, s.386). En del kontrollfrågor har även använts i 
undersökningen för att bland annat studera respondenternas åsikter kring VPS för att sedan testa 
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hur det praktiskt fungerat i verkstaden, vilket varit ett sätt att ytterligare kontrollera att studien 
kan leverera validitet. 	
	
Validitet för kvalitativa studier mäts olika gentemot tidigare beskrivit för kvantitativ metod 
(Patel och Davidsson, 2011, s.104). I den kvalitativa metoden är ambitionen enligt författaren 
att upptäcka och tolka innebörder, beskriva en uppfattning eller en kultur. Validitet för den 
genomförda undersökningen kopplas till hur väl undersökningspersonerna lyckats skaffa 
underlag som leder till att en trovärdig tolkning kan göras av verkstadschefernas ledarskap. 
Validiteten för studien kopplas även till hur väl undersökningspersonerna lyckats fånga vad 
som är mångtydigt och vad som är motsägelsefullt. Datainsamlingen har fått in material som 
både stämmer överens mellan flera olika respondenter men även åsikter som motsäger mellan 
dem vilket tyder på validitet för studien, respondenternas värld har därmed tolkats. Viktigt för 
validiteten gällande kvalitativa studier är att materialet ska tillföra något till det undersökta 
vilket respondenternas åsikter gjort, deras åsikter ligger till grund för den analys som gjorts och 
det underlag som kommer presenteras till VCC som ett förbättringsunderlag, se bilaga 3. 
Webbenkätformulär i kombination med intervjuguide har således varit lämpliga metoder för 
datainsamling eftersom det inkomna materialet ligger till grund för att besvara studiens 
huvudsakliga frågeställningar. 	
	
Alvehus (2013, s.122) förklarar att reliabilitet handlar om forskningsresultatet är 
upprepningsbart, det handlar således om att studien ska vara pålitlig och vid upprepning av 
undersökningen ska samma resultat kunna påvisas för reliabilitet ska råda. Det är svårt att 
avgöra om samma resultat från undersökningen blir repeterbart om undersökningen genomförs 
på nytt av en annan forskare eftersom de enbart kan bevisas genom att utföra studien på nytt. 
Det som däremot ökar reliabiliteten är att alla respondenter fått likadan webbenkät vilket 
möjliggör för att undersökningsresultatet skulle kunna repeteras vid ny undersökning, 
undersökningen har således inte påverkats av tillfälligheter. Vad gäller intervjuguiden gäller 
det samma sak, det är svårt att kontrollera om undersökningen är repeterbar utan att genomföra 
den på nytt av en annan forskare (Denscombe, 2018, s.421). Det som däremot går att testa är 
att undersökningsprocessen ska vara noggrant genomförd för att en annan forskare ska kunna 
hänga med i processen och således skapa förståelse för de slutsatser som dras, för att sedan 
undersöka om det är slutsatser som en annan forskare hade tagit baserat sig på processen eller 
om den hittat andra slutsatser. Om slutsatserna råder lika kan reliabilitet styrkas för hela 
undersökningen. I kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet oftast sammanflätade där 
reliabilitet sällan används (Patel och Davidsson, 2011, s.106). Undersökningspersonerna kan 
därmed delvis påvisa att studien uppvisar reliabilitet eftersom verkstadschefernas åsikter 
studerats och anses vara trovärdiga utifrån det kontext som studerats, däremot är det generellt 
svårt att uppvisa reliabilitet vid metoden intervju eftersom interpersonella faktorer kan påverka 
hur frågan uppfattas eller tolkas. Metoderna som används vid undersökningen upplevs varit 
lämpliga för att påvisa reliabilitet men främst validitet för undersökningsresultatet. 	

3.4.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att undersöka om resultatet i den framkomna undersökningen är 
generaliserbart för andra fenomen (Denscombe, 2018, s.422). Vad gäller kvalitativa 
undersökningar är det oftast svårt att bedöma om resultatet kan generaliseras med anledning av 
undersökningen oftast baseras på få antal deltagare. I undersökningen har nio av 15 
verkstadschefer i Sverige undersökts vilket motsvarar 60 procent. Med hänsyn till det stora 
undersökningsantalet skulle det kunna diskuteras om det finns möjlighet att generalisera 
resultatet från intervjumaterialet, trots att generalisering generellt är svårt för 
datainsamlingsmetoden intervju. Resultatet från intervjuerna visar generellt liknande aspekter 
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vilket stärker möjligheten att en generalisering av verkstadscheferna i Sverige är möjligt. 
Enkäter eller surveyundersökningar är lättare att generalisera på grund av det är möjligt att 
samla in mycket svar från den undersökta populationen. Av 161 verkstadschefer besvarade 72 
webbenkäten vilket skulle kunna diskuteras att resultatet är generaliserbart för resterande 
verkstadschefer men även för verkstadsbranschen som helhet. Därmed skulle resultatet kunna 
vara överförbart och användas som grund eller komplement för andra studier inom samma 
fenomen, det vill säga verkstadschefers ledarskap.  
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
De etiska ställningstagandena som legat till grund för undersökningen kommer att presenteras. 
Först presenteras etikprövning, objektivitet och anonymitet. Därefter presenteras 
informationskravet, samtycke, konfidentiellt och nyttjandekravet. 	

3.5.1 Etikprövning  
Enligt lag ska forskningsundersökningar etikprövas. Däremot är undersökningar som 
genomförs på högskolenivå undantagna i lagen vilket gör att undersökningen inte behövts 
etikprövas. Undersökningen har inte erhållit personnummer vilket gör att lagen om 
personuppgifter inte blir aktuell att ta hänsyn till. 	

3.5.2 Objektivitet  
Undersökningen kan uppvisa fullständig objektivitet med anledning av att ingen av 
undersökningspersonerna har kunnat påverka datainsamlingen eller analysprocessen med egna 
erfarenheter från branschen eller de undersökta verkstäderna. Undersökningspersonerna har 
därmed studerat och analyserat resultatet på ett opartisk och neutralt sätt. Det leder till att det 
inte finns någon snedvridning i forskningsresultatet. 	

3.5.3 Anonymitet 
Undersökningspersonerna har varit väldigt noga med att inte röja respondenternas identitet, 
både vid webbenkäter och vid intervjuer. Det har gjort att respondenterna som undersöktes via 
intervju inte benämns vid namn utan vid respondent och nummer, exempelvis respondent ett 
och respondent två. Det är enbart undersökningspersonerna som vet i vilken ordning 
intervjuerna genomförts och är inget som kommer publiceras för att behålla anonymiteten. All 
information som hänför till specifik verkstad eller person har anonymiserats vid presentation 
av resultatet där respondenternas bakgrund generaliserats och blivit indelade i intervall för att 
inte möjliggöra att deras identitet kan styrkas ur resultatet som framkommit. Vad gäller 
webbenkäterna finns det ingen spårbarhet i vem som besvarat webbenkäterna eftersom 
materialet från alla webbenkäter sammanställts till ett material och i vissa fall för en specifik 
marknad vilket uppvisar fullständig anonymitet vad gäller webbenkätinsamlingen. För att 
bevara anonymitet har således ålder inte undersökt då det hade kunnat röja respondenternas 
identitet. 	

3.5.4 Informationskravet 
Alla respondenter som deltagit i undersökningen, både via intervju och webbenkät har fått 
information i förväg gällande undersökningens syfte. De har även fått information om varför 
deras medverkan varit viktig för undersökningen (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Således 
har informationskravet som är ett av de fyra huvudkraven för forskningsetik uppfyllts. 	

3.5.5 Samtycke 
Deltagarna för studien har själv haft möjlighet att påverka om de velat deltaga eller inte. 
Intervjupersonerna hade möjlighet att tacka nej till förfrågan om att vara delaktig i studien vilket 
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även respondenterna som erhållit webbenkäten haft eftersom de haft möjligheten att låta bli att 
genomföra webbenkäten. Därmed har även samtyckeskravet uppfyllts enligt forskningsetikens 
huvudkrav (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Samtycke har även tagits hänsyn till vid 
datainsamlingen då respondenterna haft möjligheten att inte besvara någon fråga om de 
upplevde att de inte ville besvara den, samma gäller för webbenkäterna då respondenterna 
kunnat välja alternativet Ingen åsikt om dem inte velat avlägga en åsikt i frågan.	

3.5.6 Konfidentialitetskravet 
Vid presentation av webbenkäten lyftes att alla svar kommer behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att undersökningspersonerna garanterat att deras identitet inte kommer röjas i 
undersökningen. Innan inspelning av intervjuer har alla respondenter tillfrågats om inspelning 
fick göras för att underlätta transkribering av materialet. Enbart undersökningspersonerna har 
haft tillgång till det inspelade materialet och intervjuerna kommer att raderas efter 
undersökningen är genomförd och godkänd. Det inspelade materialet har förvarats på en säker 
inloggning på undersökningspersonernas datorer vilket gjort att inga obehöriga tagit del av 
materialet (Patel och Davidsson, 2011, s.63). 	

3.5.7 Nyttjandekravet 
Respondenterna har gett samtycke till att materialet får användas för undersökningen. Det 
innebär att materialet enbart kommer att användas för den genomförda undersökningen och inte 
andra forskningsändamål. Därav har nyttjandekravet uppfyllts (Patel och Davidsson, 2011, 
s.63). 	
 
4. Resultat 
I kommande avsnitt kommer undersökningens resultat att presenteras utifrån de områden som 
frågorna i intervjuguide och webbenkäten varit indelade utefter. Resultatet som framkommit av 
intervjuerna presenteras först, därefter presenteras det resultat som framkommit av 
webbenkäterna för att göra det enklare att ta del av resultatet. Allt resultat presenteras utifrån 
tabeller och figurer med förklarande texter. 	
 
4.1 Redovisning av material från intervjuer 
Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet kan utvecklas för att öka möjligheterna till fler 
lyckade implementeringar av VPS samt undersöka vilka delar av Lean Leadership som krävs 
för att Volvo Cars ska kunna driva och utveckla ledarskapet i VPS-verkstäder på ett 
framgångsrikt sätt. För att kunna uppfylla syftet med undersökningen har intervjuguide och 
webbenkätformulär tagits fram för att undersöka hur verkstadscheferna ser på ledarskap, hur 
dem utövar ledarskap, upplever arbetssättet VPS samt deras kunskaper och upplevelse kring 
Lean och Lean Leadership. 	
	
Undersökningen har studerat nio stycken verkstadschefer i Sverige och det ledarskap som 
bedrivs i dessa Volvo-verkstäder. Undersökningen har studerat verkstadscheferna via intervjuer 
där samma frågor har ställts men anpassats utefter vad respondenten valt att berätta. Tabell 3 
(s.29) visar fördelningen över genomförda intervjuer där respektive intervjutid redogörs. 
Undersökningspersonerna har valt att anonymisera verkstadschefernas intervjuer för att 
undanröja möjligheterna att lokalisera vem som sagt vad.  
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Tabell 3: Presentation av intervjutid 
Respondent Intervjutid 
Respondent 1: 69 minuter 
Respondent 2: 43 minuter 
Respondent 3: 31 minuter 
Respondent 4: 31 minuter 
Respondent 5:  58 minuter 
Respondent 6:  50 minuter 
Respondent 7: 41 minuter 
Respondent 8: 41 minuter 
Respondent 9: 46 minuter 

  
Total intervjutid i minuter 410 
Genomsnittstid i minuter 46 

 
Intervjuerna började med att cheferna fick berätta kort om deras verkstad för att 
undersökningspersonerna skulle skapa sig en bild över storleken på verkstaden och hur länge 
de varit certifierade med VPS. Det som framkom av respondenterna var att en del verkstäder 
har valt att enbart fokusera på Volvobilar medan andra verkstäder har valt att arbeta med fler 
märken såsom Dacia, Renault och Ford. Storleken på verkstäderna varierar vilket gör att det är 
variation på hur många team, Andons och verkstadscoacher som finns i de olika verkstäderna. 
En del verkstäder har varit certifierade med VPS i cirka fem år och kör det fullt ut medan andra 
verkstäder varit certifierade kortare tid med allt från några månader till ett och två år.  

4.1.1 Bakgrund 
Verkstadschefernas bakgrund har studerats via tre frågor. Tabell 4 (s.30) visar fördelningen 
över hur verkstadscheferna valt att besvara. Tabellen visar att fem av nio respondenter har 
innehaft olika positioner inom branschen vilket kan vara olika ledande positioner men även 
andra former av positioner som PST, kundmottagare med mera. Materialet redovisar även en 
fördelning över deras ledarskapserfarenheter där respondent ett och fyra innehaft ledande 
positioner och varit verksam i branschen i cirka 10–15 år, respondent två, tre, och fem har 
innehaft ledande positioner och varit verksam i branschen i cirka 20–25 år, respondent sju har 
innehaft ledande positioner och varit verksam i branschen i mer än 35 år medan respondent sex 
uppvisar en kortare tid i branschen och enbart några år som ledare. Respondent åtta och nio har 
valt att inte uttrycka sig i exakt antal år utan valt att benämna det som många års erfarenhet. 
Resultatet av bakgrundsfrågorna visar därmed att det finns en del variation i erfarenheter hos 
respondenterna. 
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Tabell 4: Presentation av bakgrund för respondenter som deltagit i intervju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Det egna ledarskapet 
Verkstadschefernas ledarskap har studerats via sju frågor gällande hur de ser på ledarskap och 
utövar det i sin organisation. De tre viktigaste egenskaperna som framkommer av fyra av nio 
respondenter är att en ledare ska vara lyhörd, ha hög närvaro och involvera sina medarbetare. 
Det presenteras nedan, se tabell 5 (s.31).  
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Tabell 5: Presentation av vad respondenterna upplever är viktigt för att vara en bra ledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
Tabell 6 (s.32) visar att respondenterna arbetar med sitt eget ledarskap på ett spritt sätt. Alla nio 
respondenter berättar att dem har någon att vända sig till för hjälp i det egna ledarskapet, sex 
av nio respondenter nämner att dem vänder sig till sin egen chef eller VD medan tre 
respondenter berättar att dem vänder sig till den interna HR-avdelningen för att utveckla sig 
själva. Fem av nio respondenter lyfter fram att dem gärna vänder sig till sina egna medarbetare 
för att reflektera kring det egna ledarskapet och utveckla sig. Två respondenter lyfter fördelarna 
med att vända sig till externa coacher för inspiration och hjälp med det egna ledarskapet, det 
gör det ibland lättare att finna lösningar eftersom interna kollegor kan fastna i sakfrågor. 
Utbildningar i ledarskapet som en del av utvecklingen lyfts fram av två respondenter medan två 
andra lyfter fram att dem går igenom gammal kurslitteratur eller material från tidigare 
utbildningar för att fräscha upp minnet. Utmana sig själv, motivera sig själv att gå utanför 
komfortzonen och våga göra fel är ytterligare faktorer som lyfts fram av hur respondenterna 
arbetar med den egna utvecklingen. 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

32 

Tabell 6: Presentation av hur respondenterna utvecklar sitt eget ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
Enligt sju av nio respondenter är kommunikationen i ett ledarskap helt avgörande, utan 
kommunikation så fallerar det, se tabell 7 (s.33). Fem av nio respondenter anser att 
kommunikation ska ske verbalt och inte via mail medan en respondent anser att kommunikation 
via mail är att föredra eftersom kommunikationen blir spårbar. En respondent berättar att mail 
lätt kan misstolkas men att mail kan vara bra för att i efterhand kunna gå tillbaka och stämma 
av vad som blev sagt eller vad som blev överenskommet. Respondent ett och två lyfter fram att 
det är viktigt att kommunicera på ett sätt att medarbetarna förstår och hänger med, det finns 
ingen mening med att göra någonting om inte gubbarna på golvet har förstått varför dem ska 
göra ett moment på ett visst sätt. Respondent två och fyra lyfter även fram att närvaro är en 
viktig grundpelare i god kommunikation, det går inte att gömma sig på sitt kontor. Två 
respondenter betonar vikten av att involvera medarbetarna för att kommunikationen ska nå fram. 	
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Tabell 7: Presentation av hur respondenterna ser på kommunikation i ett ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Respondenterna presenterar olika sätt till hur de väljer att motivera sina anställda, se tabell 8 
(s.34). Sex av nio respondenter berättar att involvering i olika former motiverar anställda, det 
kan ske genom att involvera medarbetarna i beslutsprocesser, ge ansvar eller låta medarbetarna 
vara med och sätta sina egna mål. En respondent lyfter framförallt fram betydelsen av att 
motivera personalen att komma med egna förslag på lösningar som kan testas i organisationen, 
det vill säga inte vara rädd för att prova nya saker eftersom det leder till motivation hos 
medarbetarna. Av nio respondenter lyfter fyra fram att det är viktigt att se sina medarbetare där 
en respondent främst lyfter att det är viktigt att ha hög förståelse för medarbetarnas vardag och 
ständigt arbeta med att göra deras dag enklare. En annan respondent lyfter fram att den 
motiverar och påminner medarbetarna att tänka på processerna och ständiga förbättringar. 	
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Tabell 8: Presentation av hur respondenterna motiverar sina anställda i deras dagliga arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Alla respondenter presenterar att de arbetar med medarbetarnas utveckling genom någon form 
av möten eller samtal, en del respondenter har valt att arbeta efter flera olika samtalsformer som 
målsamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, 1-to-1 medan några enbart benämner det 
som dagliga samtal eller möten, se tabell 9. Fem av nio respondenter berättar att dem har någon 
form av individuell utvecklingsplan som de använder för medarbetarnas utveckling. Coachning 
lyfts fram av tre respondenter som ett sätt att jobba med medarbetarnas utveckling varav den 
tekniska kunskapen utvecklas främst genom utbildningar. Två av nio respondenter berättar att 
det även är viktigt att utveckla personer som en grupp. 	
 
Tabell 9: Presentation av hur respondenterna arbetar med medarbetarnas utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sju av nio respondenter anger att dem har ett högt eller fullt förtroende för sina medarbetare 
medan två respondenter nämner att det är viktigt att bygga relationer med sina medarbetare eller 
att den är godtrogen tills motsatsen är bevisad, se tabell 10 (s.35). Respondent ett anser att vara 
godtrogen är en bra inställning men att det antagligen inte kommer naturligt för alla. En av 
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respondenterna lyfter att det är en grundförutsättning att kunna ha förtroende för sina 
medarbetare men även att de har förtroende för sin chef, för några år sedan var det obehagligt 
att lyfta vissa saker i gruppen men idag är det inget problem eftersom de har förtroende för 
varandra.  
	
Tabell 10: Presentation av hur respondenterna redogör för deras förtroende till medarbetarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Tabell 11 (s.36) visar att sex av nio respondenter anser att misstag är bra under förutsättning att 
organisationen och gruppen kan lära sig av dem. Resterande tre respondenter använder andra 
ord och menar att misstag är okej att göra under förutsättningar att de inte upprepas igen. 
Samtliga respondenter tycker det är viktigt att lära sig av misstagen och gärna lyfta dem i grupp 
för att göra alla medvetna om misstaget men även för att säkerställa att misstaget inte händer 
igen av andra personer. Två respondenter berättar att de gärna skapar en kultur där 
medarbetarna vågar stå för sina misstag men dem hänger inte ut varandra. 	
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Tabell 11: Presentation av hur respondenterna ser på misstag i organisationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
Problem hanteras utifrån olika hanteringssätt enligt respondenterna. Fem respondenter av nio 
lyfter att de går ned på verkstadsgolvet för att studera problem med egna ögon. Enligt fyra 
verkstadschefer kan problem oftast lösas på olika sätt, det vill säga det är situationsanpassat och 
de provar olika metoder för att lösa problem, vilket tabell 12 (s.37) visar. Tre verkstadschefer 
väljer att fokusera på vikten av att gräva ned sig i problemet och genomföra 5-varför för att 
finna grundorsaken. Involvera medarbetarna i problemlösningen på något sätt lyfts fram av fem 
respondenter, det kan ske i form av att göra problemlösningar tillsammans med medarbetarna, 
sätta ansvarig på problem eller motivera medarbetarnas egen problemlösning framför ledarens. 
Två respondenter lyfter upp att det är viktigt att ha is i magen vid problemlösning och låta det 
ta den tiden det tar, det viktigaste är att problemet blir löst och att gruppen kommer starkare ut. 	
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Tabell 12: Presentation av hur respondenterna hanterar problem i verkstaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Förståelse, upplevelsen och utmaningen med VPS 
Området VPS har studerats med fem övergripande frågor kring arbetssättet Volvo Personal 
Service och hur det fungerat i respondenternas verkstad.	Alla nio respondenter lyfter att det 
varit en utmaning att få med sig alla medarbetare på tåget och att förståelse för arbetssättet är 
viktigt innan implementering kan påbörjas, se tabell 13 (s.38). En av respondenterna lyfter 
sedan att medarbetarna inte förstått arbetssättet fullt ut men att det kan ha och göra med hur det 
presenteras, respondenten menar således att det handlar om att bryta ned arbetssättet och då är 
det helt plötsligt enkelt. Två respondenter betonar att PST-arbetssättet med att jobba i par måste 
sitta i organisationen innan implementering av VPS kan börjas. Enligt två respondenter har det 
varit en utmaning att få sina medarbetare att förstå att ledningen inte bestämmer vilka verktyg 
de ska använda utan ledningen bestämmer enbart att det ska vara ett standardiserat utbud och 
att alla ska ha samma verktyg. Om teknikerna tycker att ett verktyg är bra då ska alla ha det och 
inte bara en tekniker. Kunddelen i VPS tycker framförallt två respondent inte varit så svårt för 
medarbetarna att greppa utan det har varit andra bitar som varit svårare att förstå som biten med 
verktygen eller 5S-konceptet. Ordning och reda i en verkstad har inte alltid kommit naturligt 
och är en omställning för medarbetarna att hantera, kunder har de hanterat innan VPS med. En 
annan respondent lyfter däremot att kundfokuset inte kommer naturligt i medarbetarnas vardag 
utan dem arbetar dagligen med att motivera medarbetarna att fokusera på kund men anser att 
det handlar om att förstå medarbetarnas komplexa arbetssituation och att det ställs ofantligt 
stora krav på teknikerna. 	
 
En annan respondent nämner att det varit en otrolig utmaning att skapa förståelse kring att en 
implementering av VPS påverkar hela organisationen och inte enbart den avdelningen vilket 
implementeringen av VPS inte lyfter fullt ut. Bärgade bilar är en annan del som 
implementeringen inte fullt ut tagit ansvar för vilket skapat stora utmaningar för främst två 
respondenter. En av respondenterna upplever att implementeringen borde gå via ledarna och 
fokusera på att ge mer utbildning för att ledarna ska kunna driva föra vidare arbetssättet nedåt 
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i organisationen. Respondenten upplevde att både ledarna och medarbetarna hade dålig 
förståelse för vad nästa steg i processen var och väntade in implementatörens nästa besök för 
vidare vägledning. En annan respondent har åsikten om att implementeringen borde 
genomföras på medarbetarnivå och inte via ledarna eftersom det är medarbetarna som ska göra 
stora delen av jobbet. Stödsystem lyfts fram som en stor utmaning av en respondent och det 
borde VCC kunna bidra med vid implementeringen. Främst stödsystem i hur verkstaden ska 
belöna utefter par och lag eftersom det skiljer sig gentemot hur verkstaden jobbat innan men 
även stödsystem för uppföljning. En del av verkstäderna har tagit fram egna system vilket 
gjorde att en respondent lyfte fram att arbetssättet känns ofärdigt. Arbetssättet upplevs mer som 
en teoretisk produkt som inte är fullt utvecklad ännu. En respondent har en upplevelse av att 
det ställs högre krav på verkstäder idag och att kundrelationen ständigt utvecklas men att det 
inte är säkert att det beror på VPS, utan det kan bero på utvecklingen inom branschen och att 
det blir ännu viktigare att sticka ut för att skapa mervärde som skiljer sig från konkurrenterna. 	
 
Tabell 13: Presentation av respondenterna upplevelser och utmaningar med VPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	
Tabell 14 (s. 39) visar att av nio respondenter anser två att de inte ser några nackdelar med 
arbetssättet överhuvudtaget. Två respondenter berättar att de anser att det är en nackdel att 
arbetssätt inte tar hänsyn till bärgade bilar och därmed saknar det rutiner för det vilket leder till 
att respondenten anser att arbetssätt upplevs ofärdigt. Gruppdynamik och hur verkstaden ska 
arbeta med att skapa en gruppdynamik fanns inte med i implementeringen av arbetssätt vilket 
en respondent ser som en nackdel. VPS upplevs av en annan respondent svårare att jobba med 
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när det finns andra bilmärken i verkstaden. Mycket administrativt arbete och kundrelationen tar 
mycket tid från teknikernas vardagliga arbete är en nackdel som lyfts fram av en annan 
respondent. En respondent anser att mer tid behöver läggas på för-perioden innan 
implementeringen, respondenten upplevde även att det var mycket förändringar på en gång. En 
respondent nämner att en nackdel för arbetssätt kan vara om PST-arbetssättet inte finns 
förankrat i organisationen sen innan, då kan det bli svårt att få igenom implementeringen. Det 
blir en jobbig resa att genomföra om kundfokuset inte finns på plats innan implementeringen 
av VPS startar, det blir en stor förändring anser en respondent. 	
 
Tabell 14: Presentation av vilka för- respektive nackdelar respondenterna såg med VPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Av nio respondenter lyfter sju att de anser att deras medarbetare utvecklats tack vare 
implementeringen av VPS. Två respondenter anser att det lett till en förändrad kultur och att 
det brutit gamla vanor, nu vill medarbetarna utvecklas framåt istället medan en annan upplever 
att den tekniska kompetensen har blivit bättre efter implementeringen av VPS, se tabell 15 
(s.40). Medarbetarna upplevs ha fått en förändrad syn på att arbeta i par istället för på egen hand 
men även att medarbetarna blivit mer effektiva och mer förändringsbenägna. En respondent 
lyfter fram att medarbetarna har utvecklats enormt mycket, mer än vad dem själva tror. Hade 
någon sagt till medarbetarna för några år sedan att de i framtiden kommer att arbeta två på en 
lift hade de aldrig trott på det, men idag är medarbetarna där och arbetar efter det arbetssättet. 
En av respondenterna lyfter att alla medarbetarna inte tog emot arbetssättet med öppna armar 
men det har varit en stor förändringsresa som utvecklat medarbetarna. En del av medarbetarna 
har valt att lämna på grund av att de inte accepterade arbetssättet, men VPS har absolut utvecklat 
medarbetarna. Tre av nio respondenter lyfter deras egen utveckling i samband med arbetssättet 
och anser att de fått en större förståelse för VPS och blivit mer lyhörda.	
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Tabell 15: Presentation av hur respondenterna anser att VPS utvecklat verkstaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Ledarnas inställning till VPS uttrycker sju av nio som väldigt viktigt, medan resterande två 
lyfter att det är viktigt att stå längst fram som ledare och dra och visa vägen eller att det är 
viktigt att vara överens och att alla är med på banan, se tabell 16 (s.41). Fyra respondenter 
förstärker sin åsikt med att det är viktigt att ledarna visar fullt ut att dem tror på arbetssättet 
annars lyser det igenom till medarbetarna. Finns det frågetecken eller funderingar måste dessa 
redas ut innan ledarna börjar sprida arbetssättet vidare annars kan hela implementationen 
äventyras. En av respondenterna lyfter fram att det är viktigt att fokusera på att utbilda ledarna 
mer än medarbetarna för att säkerställa att ledarna har förståelse för arbetssättet för att kunna 
driva och vara steget före. Idag upplevs det som att medarbetarna och ledarna är på samma 
kunskapsnivå vilket skapar osäkerhet kring vad som är nästa steg. Genom att fokusera på 
ledarna i implementeringen kan deras kunskapsnivå höjas vilket kommer leda till att 
medarbetarna utvecklar sitt förtroende till ledarna och får ett större förtroende för ledarna än 
implementatören som det upplevs idag.  
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Tabell 16: Presentation av hur respondenterna anser deras inställning till VPS påverkar 
medarbetarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Tabell 17 visar att alla respondenter mäter antal sålda timmar som deras medarbetare säljer. 
Mätning av kundnöjdhet är därefter den parameter som lyfts av flest respondenter, åtta av nio. 
Tre respondenter lyfter främst TTB som ett sätt för dem att mäta prestationer i verkstaden. Tre 
respondenter betonar att prestationer mäts och belönas och att medarbetarna mäts och får 
belöning efter grupprestationer. Mätning av olika typer av KPI:er lyfts av tre respondenter och 
att det finns önskemål från två av respondenterna att mäta mer på sikt. En av respondenterna 
förklarar att de mäter och presenterar olika beroende på om data ska presenteras och förstås av 
medarbetare eller ledning, ledningen är mer intresserad av att veta lönsamheten och ekonomin 
bakom än medarbetarna. Mätningarna görs på olika sätt i verkstäderna beroende på vilka system 
de har tillgång till, även variationen i mätningarna skiljer mellan verkstäderna och hur ofta 
prestationerna ska presenteras, en del verkstäder arbetar med att redogöra dagliga prestationer 
medan andra redogör sin prestation veckovis.  
 
Tabell 17: Presentation av hur respondenterna mäter prestationer i verkstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Lean och Lean Leadership 
Området Lean och Lean Leadership har studerats via tre övergripande frågor. Enligt två 
respondenter finns det inga skillnader mellan Lean och det arbetssätt som verkstäderna ska 
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arbeta efter, resterande sju respondenter har spridda åsikter, se tabell 18. Två respondenter lyfter 
svårigheten utifrån kundperspektiv, den ena tycker att det är svårt att få in Leans angreppssätt 
med kundnytta i alla processens steg medan den andra lyfter att det kan vara svårt att ha fullt 
standardiserade processer när det finns en kundrelation att ta hänsyn till. En annan respondent 
lyfter fram att Lean är ett tankesätt, inte ett arbetssätt och att det är skillnaden. Lean fokuserar 
på standardiserade arbetssätt och metoder vilket VPS även gör men en respondent resonerar att 
innan en organisation kan utöva Lean krävs det att det finns en grundkunskap till arbetssättet 
VPS innan processerna kan börja standardiseras. 	
 
Tabell 18: Presentation av respondenterna åsikt om det finns skillnader mellan Lean och 
deras arbetssätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Erfarenhetsnivån av Lean är spridd bland de undersökta respondenterna. Tre av nio 
respondenter uttrycker att de inte besitter tidigare erfarenheter av Lean innan VPS infördes i 
verkstaden medan två andra presenterar att de har tio års erfarenhet av Lean och arbetat med 
det tidigare, se tabell 19. Två respondenter har valt att uttrycka sin erfarenhet som upplevelser, 
där den ena anser att den tekniska kompetensen måste sitta på plats innan verkstaden kan arbeta 
med Lean fullt ut och den andra anser att Lean är en utmaning att tillämpa men lätt att förstå. 	
 
Tabell 19: Presentation av respondenternas erfarenhet av Lean och Lean Leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Tabell 20 (s.43) presenterar en spridd allmän syn på Lean och Lean Leadership, en respondent 
anser att de båda går hand i hand medan en annan anser är det är en puckel att ta sig över. En 
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respondent lyfter fram att dess allmänna syn är att det handlar om ständiga förbättringar. Av 
nio respondenter uttrycker två att Lean är ett tankesätt som ska finnas med i bakhuvudet i allt 
som görs och att det finns inget alternativ till Lean. Fyra respondenter anser att Lean är väldigt 
bra och att det är bra att arbeta smart, smalt och strukturerat. 	
 
Tabell 20: Presentation av respondenternas syn på Lean och Lean Leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Enbart fem av nio respondenter har lyft fram att de anser att de fått tillräcklig utbildning i Lean 
av VCC vid implementeringen, se tabell 21. Respondent ett anser att det var bra utbildning från 
början men att det stryps till efter ett tag och att det borde tas upp igen eftersom få Volvo-
handlare arbetat med Lean i tidigare arbete. Respondent två, fem och nio upplever att det kunde 
varit mer utbildning och att den därmed inte varit tillräckligt medan respondent fyra anser att 
den haft intern kompetens inom organisationen som varit bidragande till dess förståelse och 
kunskap, därmed har det inte behövts inte mer utbildning.  
 
	
Tabell 21: Presentation av respondenternas åsikt gällande hur de utbildas i Lean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Avslutande område 
Det avslutande området har studerat två frågor där respondenterna fått ange vilka egenskaper 
som är viktiga för att bedriva det dagliga ledarskapet i en VPS-verkstad och vilken hjälp de 
behöver från VCC för att bedriva verkstaden vidare efter implementeringen av VPS. Tabell 22 
(s.44) visar vilka egenskaper som respondenterna anser är viktiga för att kunna driva det dagliga 
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ledarskapet i en VPS verkstad. Resultatet av respondenternas svar är spritt men fem 
respondenter lyfter fram närvaro som en viktig del, fyra lyfter fram att ledaren behöver vara 
lyhörd och tre respondenter poängterar att det är viktigt att ledaren följer upp sina medarbetare. 
Andra viktiga egenskaper som lyfts fram är att vara deltagande, kunna ge ansvar och göra 
medarbetarna delaktiga, se problem med egna ögon och att visa hänsyn till begränsningar och 
olikheter.	
 
Tabell 22: Presentation av respondenternas förslag på egenskaper för att driva det vardagliga 
ledarskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla respondenter lyfter någon form av hjälpmedel eller verktyg som behöver komma från 
VCC:s sida för att stötta verkstadscheferna bättre i deras vardag, se tabell 23 (s.45). Fyra av 
respondenterna anser att det måste vara mer uppföljning från VCC och det ska vara av rätt 
personer. Fler uppföljningsdagar behöver till för att säkerställa att verkstaden går i rätt riktning 
och inte faller tillbaka i gamla banor. Utbildning inom ledarskap lyfts fram av tre respondenter 
där två av dessa trycker på att det framförallt behövs utbildning i hur dem ska leda en grupp, 
innan VPS jobbade ledarna främst med att leda enskilda individer vilket är en stor skillnad till 
hur en grupp ska ledas. Utbildningsinsatserna ska komma från VCC. Studiebesök hos andra 
verkstäder som redan implementerat VPS är efterfrågat av tre respondenter för att kunna skapa 
sig en bredare bild av sin egen implementering men framförallt för att kunna ställa frågor till 
personer som en gång varit i samma situation. Stödsystem och supportfunktioner lyfts fram av 
två respondenter där en respondent främst trycker på att VCC bör komma med ett framtaget 
belöningssystem eftersom VPS kräver gruppbaserad bonus vilket skiljer sig från hur bonus 
tilldelades tidigare. Till sist lyfter två respondenter att det är viktigt hela Volvo synkar med 
VPS-projektet för det sätter käppar i hjulet som det är idag för Volvo-handlarna, exempelvis 
måste mer fokus läggas på marknadsföring och insatserna behöver dubblas eftersom 
kapaciteten i verkstäderna dubblas och det upplevs inte vara gjort.	
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Tabell 23: Presentation av respondenternas förslag på verktyg eller hjälpmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Redovisning av material från webbenkät 
Webbenkäten har blivit besvarad av sju marknader av nio möjliga enligt urvalet. Webbenkäten 
skulle undersöka verkstadschefernas ledarskap i Italien, Spanien, Brasilien, Belgien, Polen 
Chile, Mexiko, Portugal och Norge. Två marknader har fallit bort i undersökningen, Norge och 
Portugal med anledning av att webbenkäterna fastnade i utskicksfasen och gick aldrig vidare 
från kontaktperson för marknaden eller från NSC för respektive marknad till verkstadscheferna. 
Vidare grundorsak är oklar men dessa marknader och möjliga antal verkstadschefer för 
marknaderna att studera har därmed räknats bort. Tabell 24 och 25 (s.46-47) redogör för 
svarsfrekvensen och hur bakgrunden ser ut för verkstadscheferna i respektive marknad. 
Resterande tabeller i resultatet, det vill säga tabell 26 till 33 presenterar webbenkätens områden 
samt vilka frågor som ställts i respektive område. Tabellerna redogör även för hur många 
respondenter som avlagt ett svar och vilket svarsalternativ. Alla tabeller utom en tabell har ett 
svarsantal på 72 svars förutom tabell 32 (s.54) som har ett totalt svarsantal på 53 stycken på en 
fråga.  
 
Tabell 24 (s.46) visar de marknader som studerats och hur många verkstadschefer som fått 
webbenkäten respektive hur många som valt att besvara webbenkäten. Tabellen visar därmed 
att webbenkäten gått ut till 161 stycken verkstadschefer inom sju marknader och har besvarats 
av 72 verkstadschefer vilket ger en total svarsfrekvens på 44,72 procent. Vidare kommer all 
data redovisas gemensamt för alla marknader.  
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Tabell 24: Presentation av svarsfrekvens av webbenkäterna 
 
  Antal utskick Antal svar Svarsfrekvens 
Italien 65 30 46,154% 
Spanien 37 14 37,838% 
Brasilien 16 7 43,750% 
Belgien 25 12 48,000% 
Polen 10 4 40,000% 
Chile 3 1 33,333% 
Mexiko 5 4 80,000% 
Portugal x x x 
Norge x x x 
Totalt 161 72 44,720% 

4.2.1 Bakgrund 
Tabell 25 (s.47) visar verkstadschefernas bakgrund fördelat på respektive marknad och hur 
många anställda det finns. Ur materialet går det utläsa vilken bakgrund som är den vanligaste 
för en verkstadschef i respektive marknad. Tidigare erfarenheter är således väldigt spridd där 
Italien är den marknad som visar flest olika former av erfarenheter och Polen minst. Därmed 
går det utläsa att alla studerade marknader uppvisar att de har verkstadschefer som haft ledande 
positioner innan, antingen inom branschen eller exempelvis inom idrott och militär. Ur tabellen 
går det utläsa hur många verkstäder i respektive marknad som blivit studerade och hur många 
anställda marknaderna har tillsammans. Italien, Spanien, och Brasilien är därmed de marknader 
med flest verkstäder varav Chile är den med minst antal studerade verkstäder. Spanien uppvisar 
flest antal anställda, 415 stycken för hela marknaden varav Chile uppvisar minst antal anställda 
per marknad, 19 stycken. Tabellen visar även genomsnittligt antal anställda för respektive 
marknad där Polen har flest, 29 stycken och Brasilien minst det vill säga sju stycken.  
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Tabell 25: Presentation av bakgrund för de respondenter som deltagit i webbenkäterna 
Marknad Antal 

undersökta 
verkstäder 

Hur många anställda är 
du chef över/ansvarig för? 
 

Innan implementeringen av 
VPS genomfördes, vilka 
tidigare 
ledarskapserfarenheter hade 
du? 

Belgien 12 Totalt antal anställda: 82 
 
Genomsnitt för marknaden: 
16 

Har tidigare varit chef/ledare (4) 
Har tidigare varit chef/ledare 
samt ledare i sport (1) 
Haft liknande position (3) 
Ingen tidigare erfarenhet (1) 
Ingen åsikt (3) 

Brasilien 7 Totalt antal anställda: 87 
 
Genomsnitt för marknaden: 
7 

Har tidigare varit chef/ledare (4) 
Ingen åsikt (3) 

Spanien 14 Totalt antal anställda: 386 
 
Genomsnitt för marknaden: 
28 

Har tidigare varit chef/ledare (2) 
Har tidigare varit chef/ledare 
samt ledare i sport (2) 
Haft liknande position (1) 
Haft andra positioner inom 
branschen (9) 

Mexiko 4 Totalt antal anställda: 38 
 
Genomsnitt för marknaden: 
10  

Har tidigare varit chef/ledare (1) 
Har tidigare varit chef/ledare 
samt ledande position inom 
militären (1) 
Haft andra positioner inom 
branschen (2) 
Ingen tidigare erfarenhet (1) 
 

Chile 1 Totalt antal anställda: 19 
 
Genomsnitt för marknaden: 
19 

Haft chefsposition inom 
branschen (1) 

Italien 30 Totalt antal anställda: 415 
 
Genomsnitt för marknaden: 
14 

Haft olika ledande positioner 
inom branschen (22) 
Ingen erfarenhet (5) 
Ingen åsikt (3) 

Polen 4 Totalt antal anställda: 115 
 
Genomsnitt för marknaden: 
29 

Haft olika ledande positioner 
inom branschen (3) 
Ingen åsikt (1) 

4.2.2 Ledarskapsegenskaper 
Tre frågor har ställts gällande ledarskapsegenskaper för att undersöka hur verkstadscheferna 
ställer sig till viktiga egenskaper för ett ledarskap, det vill säga om de anser att en god ledare 
har relation till de angivna egenskaperna. Tabell 26 (s.48) visar att 64 av 72 respondenter anser 
att en bra ledare alltid är förknippat med god lyssnare medan två anser att det ibland förknippas 
och fem personer har valt att uttrycka sin åsikt där emellan. Vidare visar materialet att 58 av 72 
respondenter anser att en god ledare alltid är förknippat med en god kommunikatör där tio 
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personer anser att deras åsikt ligger mellan alltid och ibland och tre anser att det förknippas 
ibland. 50 respondenter anser att ledare ska leda genom att vara förebilder medan åtta anser att 
de upplever att ledare ska göra de ibland varav 13 respondenter anser att de har en åsikt som 
ligger mitt emellan ibland och alltid. Materialet visar att ingen verkstadschef har en negativ 
inställning till egenskaperna utan en positiv inställning där en god lyssnare är den egenskap 
utav de tre angivna som flest anser hör ihop med en bra ledare. 	
 
Tabell 26: Presentation av respondenternas åsikt till ledarskapsegenskaper 

4.2.3 Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet 
Hur verkstadscheferna arbetar med sitt eget ledarskap och utveckling av medarbetarna har 
studerats via fem frågor. Tabell 27 (s.49) redogör att 25 av 72 respondenter anser att dem ger 
sina medarbetare feedback varje dag respektive 20 stycken som anser att de ger feedback en 
gång i veckan. Tre respondenter anser att de ger sina medarbetare feedback en gång i månaden 
varav fyra respondenter valt att inte uttrycka sin åsikt. De flesta av respondenterna, 23 stycken, 
följer upp sina medarbetares utveckling en gång i veckan medan 18 respondenter anser att 
uppföljning enbart behöver ske en gång i månaden respektive 18 respondenter som anser att det 
ska följas upp varje dag. I frågan har två respondenter valt att inte lämna någon åsikt gällande 
hur ofta dem följer upp sina medarbetare. Majoriteten av respondenterna 48 av 72 anser att 
misstag alltid ska ses som möjlighet till reflektion och lärande medan nio respondenter anser 
att påståendet stämmer överens ibland, men inte alltid. Materialet visar att ingen respondent har 
valt att uttrycka sin åsikt att misstag aldrig kan ses som reflektion eller möjlighet till lärande. 
Av 72 respondenter upplever 25 att dem ibland har någon att vända sig till för hjälp med det 
egna ledarskapet medan 22 upplever att dem alltid har någon att vända sig till. 22 respondenter 
har valt att uttrycka att deras åsikt ligger mellan svarsalternativet Upplevs ibland och Upplevs 
alltid. Cirka hälften av respondenterna, 33 stycken upplever att dem ibland avsätter tid för egen 
reflektion kring sitt ledarskap medan 14 respondenter anser att dem alltid avsätter tid för egen 
reflektion. Av 72 respondenter har 22 valt att uttrycka sin åsikt att den ligger mellan 
svarsalternativet Upplevs alltid och Upplevs ibland.  
 

Förknippas ibland  Ingen åsikt
0 2 5 0

Förknippas ibland  Ingen åsikt
1 3 10 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
1 8 13 0

Två gånger i månaden En gång i veckan Två gånger i veckan  Ingen åsikt
6 20 14 4

Två gånger i månaden En gång i veckan Två gånger i veckan  Ingen åsikt
3 23 8 2

Upplevs alltid  Ingen åsikt
0 9 15 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
3 25 22 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
4 33 21 0

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 14

I vilken utsträckning upplever du att du har en person du kan vända dig till om du behöver hjälp i ledarskap?
Upplevs aldrig Upplevs alltid

0 22
I vilken utsträckning upplever du att du avsätter tid för egen reflektion (eftertanke för att utvärdera och utvecklas)?

18 18

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 48

I vilken utsträckning upplever du att misstag i verkstaden kan ses som en möjlighet till reflektion, utveckling och lärande?

En gång i månaden En gång om dagen
3 25

I vilken utsträckning upplever du att du följer upp den individuella utvecklingen av dina medarbetare? 
En gång i månaden En gång om dagen

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 50

Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet

I vilken utsträckning upplever du att du ger dina medarbetare individuell feedback? 

I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god kommunikatör?
Förknippas aldrig Förknippas alltid

0 58
I vilken utsträckning upplever du att en ledare ska leda genom att vara en förebild?

Ledarskapsegenskaper

I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god lyssnare?
Förknippas aldrig Förknippas alltid

0 64
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Tabell 27: Presentation av respondenternas åsikter gällande utveckling av medarbetarna och 
sig själva	

4.2.4 Inställning och förståelse till VPS 
Området omfattar fyra frågor för att studera verkstadschefernas inställning och förståelse till 
VPS. Vid första frågan fick respondenterna ange deras syn på VPS utifrån 18 påståenden där 
respondenten kunde välja alternativ 19, Vet ej om den ej ville svara. Respondenterna kunde 
välja mer än ett svarsalternativ vilket resulterade i att flest respondenter anser att VPS stämmer 
överens med konstant lärande, noggrann planering, reducerar möjligheterna till varierat arbete, 
mer arbete för samma lön, flödesbaserade processer och personligt kundansvar samt kunden i 
fokus, se figur 5. Materialet visar därmed att 63 av 72 respondenter valt att uttrycka att deras 
syn på VPS är förknippade med negativa påståenden, att arbetssättet reducerar möjlighet till 
variation och att mer arbete ska göras till samma lön. Alla respondenter har valt att uttrycka en 
åsikt gällande vilken syn de har på VPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Egen illustrerat diagram med en presentation av respondenternas syn på VPS. 
 
Vid implementeringen av VPS anser 34 av 72 respondenter att deras ledarskap varit viktigt vid 
implementeringen medan 13 stycken anser att deras ledarskap hade en delvis inverkan, se tabell 

Förknippas ibland  Ingen åsikt
0 2 5 0

Förknippas ibland  Ingen åsikt
1 3 10 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
1 8 13 0

Två gånger i månaden En gång i veckan Två gånger i veckan  Ingen åsikt
6 20 14 4

Två gånger i månaden En gång i veckan Två gånger i veckan  Ingen åsikt
3 23 8 2

Upplevs alltid  Ingen åsikt
0 9 15 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
3 25 22 0

Upplevs ibland  Ingen åsikt
4 33 21 0

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 14

I vilken utsträckning upplever du att du har en person du kan vända dig till om du behöver hjälp i ledarskap?
Upplevs aldrig Upplevs alltid

0 22
I vilken utsträckning upplever du att du avsätter tid för egen reflektion (eftertanke för att utvärdera och utvecklas)?

18 18

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 48

I vilken utsträckning upplever du att misstag i verkstaden kan ses som en möjlighet till reflektion, utveckling och lärande?

En gång i månaden En gång om dagen
3 25

I vilken utsträckning upplever du att du följer upp den individuella utvecklingen av dina medarbetare? 
En gång i månaden En gång om dagen

Upplevs aldrig Upplevs alltid
0 50

Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet

I vilken utsträckning upplever du att du ger dina medarbetare individuell feedback? 

I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god kommunikatör?
Förknippas aldrig Förknippas alltid

0 58
I vilken utsträckning upplever du att en ledare ska leda genom att vara en förebild?

Ledarskapsegenskaper

I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god lyssnare?
Förknippas aldrig Förknippas alltid

0 64

Alternativ 

Antal 
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28 (s.50). 23 respondenter upplever att deras åsikt till påståendet låg mellan svarsalternativet 
Delvis påverkan och Stor påverkan medan två respondenter valde att inte uttrycka sin åsikt. 
Vad gäller ledarnas inställning till förändring och om det har en påverkan på medarbetarnas 
inställning anser 45 av 72 respondenter att deras inställning alltid har en påverkan medan 13 
anser att det ibland har en påverkan. En respondent anser att ledarens inställning aldrig påverkar 
medarbetarnas inställning medan en annan respondent valt att inte uttrycka någon åsikt. 
Medarbetarnas inställning till organisationsförändringar vid implementeringen av VPS har 
undersökts där 51 stycken svarade att medarbetarnas inställning hade en stor påverkan medan 
sju stycken ansåg att det delvis hade en inverkan. 
 
Tabell 28: Presentation av respondenternas inställning och förståelse till VPS 

4.2.5 Det dagliga ledarskapet i verkstaden  
Fyra frågor har ställts för att undersöka hur verkstadscheferna anser att de bedriver det dagliga 
ledarskapet i verkstaden. Vad gäller ledarens tillgänglighet anser 47 av 72 respondenter att de 
alltid finns tillgängliga för sina medarbetare medan fyra stycken anser att de finns tillgängliga 
ibland, se tabell 29 (s.51). En del respondenter 21 stycken har valt att uttrycka att deras 
tillgänglighet ligger mellan svarsalternativ Alltid tillgänglig och Ibland tillgänglig. Om ledarna 
väljer att motivera gemensamma mål framför individuella mål svarar 31 stycken att de alltid 
motiverar gemensamma framför medan 29 stycken anser att deras åsikt ligger mellan 
svarsalternativet Motiverar alltid och Motiverar ibland. Tio respondenter har besvarat att dem 
ibland motiverar gemensamma före individuella medan två respondenter har valt att inte 
avlägga någon åsikt. Av 72 respondenter anser 28 att delegera ansvar ibland är mer tidseffektivt 
än att utföra arbetsuppgifterna själv medan 16 stycken anser att delegera arbetsuppgifter alltid 
är mer tidseffektivt än att utföra dem själv. Vad gäller involvering i förbättringar som härför till 
VPS-processen anser 38 respondenter att de alltid involverar medarbetarna medan nio stycken 
anser att de involverar ibland. I påståendet uttrycker 24 respondenter att deras åsikt ligger 
mellan svarsalternativet Involverar alltid och Involverar ibland. 	
	

Delvis påverkan  Ingen åsikt
0 13 23 2

Påverkar ibland  Ingen åsikt
1 13 11 1

Delvis inverkan  Ingen åsikt
1 7 13 0

Ibland tillgänglig  Ingen åsikt
0 4 21 0

Motiverar ibland  Ingen åsikt
0 10 29 2

Delegerar ibland  Ingen åsikt
2 28 26 0

I vilken utsträckning upplever du att du  involverar medarbetarna i förbättringar som uppmärksammas tack vare VPS-processen?

Involverar ibland Involverar alltid  Ingen åsikt
0 1 9 24 38 0

0 16

 Involverar aldrig

Motiverar aldrig Motiverar alltid
0 31

I vilken utsträckning upplever du att delegering av arbetsuppgifter är mer tidseffektivt än att utföra dem själv?
Delegerar aldrig Delegerar alltid

I vilken utsträckning upplever du att du är tillgänglig för dina medarbetare?
Aldrig tillgänglig Alltid tillgänglig

0 47
I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda till att arbeta med gemensamma mål framför individuella mål?

Ingen inverkan Stor inverkan
0 51

Det dagliga ledarskapet i verkstaden

I vilken utsträckning upplever du att din inställning till förändringar har en påverkan på hur förändringar mottages av dina 
medarbetarna? 

Påverkar aldrig Påverkar alltid
1 45

I vilken utsträckning upplever du att medarbetarnas inställning till organisationsförändringar hade en inverkan på utfallet av 
implementeringen av VPS?

Ingen påverkan Stor påverkan
0 34

I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap hade en avgörande påverkan vid  implementeringen av VPS i din verkstad?

Inställning och förståelse till VPS 
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Tabell 29: Presentation av respondenternas åsikter gällande sitt dagliga ledarskap 

4.2.6 Uppföljning av VPS 
Uppföljningen av VPS har studerats utifrån sex frågor. Första frågan undersökte om 
respondenterna använder mått för att följa upp verksamhetens mål där 36 respondenter anser 
att de alltid använder mått vid uppföljning av mål medan nio anser att de använder mått ibland, 
se tabell 30 (s.52). Två respondenter anger att deras åsikt ligger mellan svarsalternativet 
Använder ibland och Använder aldrig. Vad gäller uppföljning av teknikernas individuella mål 
svarar 28 stycken att de alltid använder någon form av uppföljningsmått medan 27 stycken 
upplever att deras åsikt ligger mellan svarsalternativet Använder alltid och Använder ibland. 
Av 72 respondenter anser två stycken att deras åsikt gällande hur ofta de följer upp teknikernas 
individuella mål ligger mellan svarsalternativen Använder aldrig och Använder ibland medan 
en respondent valt att inte uttrycka någon åsikt. Uppföljningsmått för att mäta prestationer av 
VPS används alltid av 44 respondenter medan 23 stycken valt att uttrycka sin åsikt mellan 
svarsalternativet Använder alltid och Använder ibland. En respondent anser att dess åsikt kring 
i vilken utsträckning den upplever att den använder uppföljningsmått för att mäta VPS ligger 
mellan svarsalternativet Använder aldrig och Används ibland.  
 
Enligt tabellen definierar 44 respondenter alltid framgång och firar den med medarbetarna i 
verkstaden medan tio anser att de gör det ibland och en respondent upplever att den aldrig 
definierar framgång. En respondent har valt att inte uttrycka sin åsikt. Huruvida 
verkstadscheferna sätter upp visioner för deras arbetssätt mot kund är resultatet jämnt fördelat 
mellan svarsalternativet Stor utsträckning och svarsalternativet mellan Stor utsträckning och 
Delvis utsträckning. Återigen visar materialet att en respondent aldrig sätter upp visioner för 
hur dess anställda ska arbeta med kund medan en respondent upplever sig inte ha någon åsikt. 
Vad gäller visioner för hur medarbetarna ska utvecklas sätter 25 av 72 respondenter alltid upp 
visioner medan 12 upplever att de gör det ibland. 	
 

Delvis påverkan  Ingen åsikt
0 13 23 2

Påverkar ibland  Ingen åsikt
1 13 11 1

Delvis inverkan  Ingen åsikt
1 7 13 0

Ibland tillgänglig  Ingen åsikt
0 4 21 0

Motiverar ibland  Ingen åsikt
0 10 29 2

Delegerar ibland  Ingen åsikt
2 28 26 0

I vilken utsträckning upplever du att du  involverar medarbetarna i förbättringar som uppmärksammas tack vare VPS-processen?

Involverar ibland Involverar alltid  Ingen åsikt
0 1 9 24 38 0

0 16

 Involverar aldrig

Motiverar aldrig Motiverar alltid
0 31

I vilken utsträckning upplever du att delegering av arbetsuppgifter är mer tidseffektivt än att utföra dem själv?
Delegerar aldrig Delegerar alltid

I vilken utsträckning upplever du att du är tillgänglig för dina medarbetare?
Aldrig tillgänglig Alltid tillgänglig

0 47
I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda till att arbeta med gemensamma mål framför individuella mål?

Ingen inverkan Stor inverkan
0 51

Det dagliga ledarskapet i verkstaden

I vilken utsträckning upplever du att din inställning till förändringar har en påverkan på hur förändringar mottages av dina 
medarbetarna? 

Påverkar aldrig Påverkar alltid
1 45

I vilken utsträckning upplever du att medarbetarnas inställning till organisationsförändringar hade en inverkan på utfallet av 
implementeringen av VPS?

Ingen påverkan Stor påverkan
0 34

I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap hade en avgörande påverkan vid  implementeringen av VPS i din verkstad?

Inställning och förståelse till VPS 
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Tabell 30: Presentation av respondenternas uppföljning och mätning av VPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 Implementering av VPS i din verkstad 
Implementeringen av VPS har studerats utifrån fem frågor som undersöker ifall verkstaden fått 
en bättre lagkänsla och mindre slöseri i processerna med mera. Tabell 31 (s.53) visar att 32 
respondenter upplever att deras verkstad i stor utsträckning fått en bättre lagkänsla medan 12 
av 72 anser att implementeringen av VPS delvis lett till en bättre lagkänsla. Av 72 respondenter 
anser 22 att deras åsikt kring påståendet ligger mellan svarsalternativet Stor utsträckning och 
Delvis utsträckning. Två respondenter har valt att uttrycka att deras åsikt befinner sig mellan 
Ingen utsträckning och Delvis utsträckning varav två andra valt att inte avlägga någon åsikt. 
Om verkstaden upplevs ha blivit mer lönsam efter implementeringen av VPS ansåg 15 
respondenter att påståendet stämmer i stor utsträckning medan 25 respondenter ansåg att det 
upplever det i delvis utsträckning. Åtta respondenter uttrycker att deras åsikt befinner sig mellan 
svarsalternativet Ingen utsträckning och Delvis utsträckning medan tre stycken valt att inte avge 
åsikter.  
 
Vad gäller om VPS minskat slöseri i processerna är respondenternas åsikter relativt jämnt 
fördelade över alternativen Delvis utsträckning och Stor utsträckning samt alternativet där 
emellan, fördelningen är 22, 21 och 23 svar. Två respondenter upplever att deras åsikt kring att 
slöseri minskats ligger mellan svarsalternativet Ingen utsträckning och Delvis utsträckning. 
Majoriteten av respondenter, 24 stycken anser att kundnöjdheten ökat i stor utsträckning efter 
implementeringen av VPS medan 19 anser att det delvis ökat. Av 72 respondenter anser fyra 
stycken att deras åsikt till om kundnöjdheten ökat ligger mellan svarsalternativet Ingen 
utsträckning och Delvis utsträckning medan fyra valt att utelämna sin åsikt. De flesta av 
respondenterna har valt att uttrycka att implementeringen av VPS i stor utsträckning lett till mer 
struktur och ordning medan nio av 72 anser att det delvis blivit bättre struktur. Två respondenter 
har valt att uttrycka att deras åsikt för påståendet befinner sig mellan svarsalternativet Ingen 
utsträckning och Delvis utsträckning. 	
 

Använder ibland  Ingen åsikt
2 9 25 0

Använder ibland  Ingen åsikt
2 14 27 1

Använder ibland  Ingen åsikt
1 4 23 0

Ibland  Ingen åsikt
1 10 16 1

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
1 10 28 2

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
0 12 35 0

I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för hur medarbetarna ska utvecklas och stanna kvar i verksamheten?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

0 25

1 43
I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för ert arbetssätt mot kund?

Ingen utsträckning Stor utsträckning
1 30

Använder aldrig Använder alltid
0 44

I vilken utsträckning upplever du att du definierar framgång i verkstaden och firar delmål tillsammans med dina anställda längs 
Aldrig Alltid

I vilken utsträckning upplever du att du använder uppföljningsmått för att följa upp upp individuella mål för teknikerna? 
Använder aldrig Använder alltid

0 28
I vilken utsträckning upplever du att ni använder uppföljningsmått för att mäta resultat och förbättringar kopplat till VPS? 
(exempelvis effektiviseringseffekter, produktivitet, kundnöjdhet, service satisfaction) 

I vilken utsträckning upplever du att du använder mått för att följa upp verksamhetsmål? 
Använder aldrig Använder alltid

0 36

Uppföljning och mätning av VPS
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Tabell 31: Presentation av respondenternas upplevelse av implementeringen av VPS 

4.2.8 Ständiga förbättringar och kunden i fokus  
För att undersöka verkstadschefernas åsikter kring ständiga förbättringar och att sätta kunden i 
fokus har sex frågor ställts. Vad gäller vilken kunskap respondenterna besitter kring olika 
verktyg som kan användas för ständiga förbättringar anser majoriteten att deras åsikt ligger 
mellan Stor utsträckning och Delvis utsträckning medan 28 anser att det stämmer i stor 
utsträckning varav 12 respondenter anser att det delvis stämmer, se tabell 32 (s.54). 32 
respondenter av 72 upplever att deras åsikt kring ifall de motiverar deras anställda dagligen till 
att arbeta med ständiga förbättringar ligger mellan svarsalternativet Motiverar alltid och 
Motiverar ibland medan 26 anser att de motiverar alltid medarbetarna till det. Två respondenter 
har valt att inte avlägga någon åsikt. Huruvida verkstadscheferna anser att ständiga förbättringar 
har en koppling till att sätta kunden i fokus anser 30 respondenter att påståendet stämmer i stor 
utsträckning medan tre anser att det stämmer delvis. I frågan finns det ett bortfall på 19 svar 
med anledning av att den frågan föll bort i den spanska webbenkäten vilket gjorde att enbart 53 
respondenter besvarat frågan. Majoriteten av respondenter, 52 stycken anser att de besöker 
verkstadsgolvet flera gånger om dagen medan sex respondenter anser att de besöker 
verkstadsgolvet en gång i veckan. Därefter anser sju stycken att de besöker verkstadsgolvet 
flera gånger i veckan. Av 72 respondenter anser 47 stycken att de agerar när de upptäcker 
problem i verkstaden medan fem respondenter anser att dem agerar ibland när problem upptäcks. 
En respondent har valt att utelämna sin åsikt för påståendet. Det är 38 respondenter som anser 
att de alltid coachar deras medarbetare till att finna egna lösningar på problem medan nio anser 
att de coachar ibland. Materialet visar även att 25 respondenter upplever att deras åsikt ligger 
mellan svarsalternativet Coachar ibland och Coachar alltid.  
 

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
2 12 22 2

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
8 25 21 3

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
2 22 23 4

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
4 19 21 4

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
2 9 14 0

0 24
I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har skapat struktur och ordning i verkstaden? (renare arbetsplats, 
struktur bland verktyg, bättre kommunikation, mer tidseffektivt arbete)

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 47

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 21

I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har ökat kundnöjdheten?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till att verkstaden blivit mer effektiv och lönsam?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

0 15
I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har minskat slöseri i arbetssättet?

I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till bättre lagkänsla?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

0 32

Implementeringen av VPS i din verkstad
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Tabell 32: Presentation av respondenternas upplevelse av ständiga förbättringar och 
kundfokus 

4.2.9 Lean och Lean Leadership 
För att undersöka verkstadschefernas åsikter och kunskap gällande Lean och Lean Leadership 
har tre frågor ställts. Den första behandlade i vilken utsträckning respondenterna anser att Lean 
är ett verktyg för ständiga där 55 respondenter anser att påståendet stämmer i stor utsträckning 
medan tre anser att det delvis stämmer, se tabell 33. Två respondenter har valt att inte ange sin 
åsikt för påståendet.  
 
Tabell 33: Presentation av respondenternas åsikt gällande Lean som ett verktyg för ständiga 
förbättringar 

 
I nästa fråga fick verkstadscheferna ange vilken syn de hade på Lean utefter ett antal påståenden. 
63 personer ansåg att definiera framgång ligger i linje med deras syn på Lean samt att Lean 
innebär att slöseri minimeras i processer, se figur 6 (s.55). Av 72 respondenter ansåg 58 stycken 
att Lean innebär visuell problemlösning och 57 ansåg att det hänger ihop med standardiserat 
arbetssätt. 57 respondenter anger att deras syn på Lean hör ihop med visuell styrning, struktur 
och ordning. Verkstadscheferna kunde välja mellan några negativa påståenden där 54 av 72 
respondenterna anser att Lean har en negativ inverkan på arbetsmiljön och 53 respondenter 
anser att Lean ställer höga krav på anställda. En respondent av 72 valde att ange att ständiga 
förbättringar hör ihop med Lean.  
 
 
 
 
 
 

I vilken utsträckning upplever du att du har kunskaper om olika verktyg som kan användas för ständiga förbättringar?
Delvis utsträckning   Ingen åsikt

0 12 31 1

Motiverar ibland  Ingen åsikt
0 12 32 2

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
0 3 19 1

Två gånger i veckan Flera gånger i veckan En gång om dagen  Ingen åsikt
2 7 5 0

Agerar ibland  Ingen åsikt
0 5 19 1

Cochar ibland  Ingen åsikt
0 9 25 0

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
0 3 12 2

I vilken utsträckning upplever du att Lean är ett verktyg för ständiga förbättringar?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

0 55

Coachar aldrig Coachar alltid
0 38

Lean och Lean leadership

I vilken utsträckning upplever du att du coachar dina medarbetare till att finna lösningar på problem egen hand?

6 52
I vilken utsträckning upplever du att du agerar när problem identifierats? 

Agerar aldrig Agerar alltid
0 47

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 30

Hur ofta besöker du verkstadsgolvet i syfte att arbeta med ständiga förbättringar? 
En gång i veckan Flera gånger om dagen

I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda dagligen till att arbeta med ständiga förbättringar?
Motiverar aldrig Motiverar alltid

0 26
I vilken utsträckning upplever du att ständiga förbättringar har en koppling med att medarbetarna sätter kunden i fokus?

Ständiga förbättringar och kunden i fokus

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 28

I vilken utsträckning upplever du att du har kunskaper om olika verktyg som kan användas för ständiga förbättringar?
Delvis utsträckning   Ingen åsikt

0 12 31 1

Motiverar ibland  Ingen åsikt
0 12 32 2

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
0 3 19 1

Två gånger i veckan Flera gånger i veckan En gång om dagen  Ingen åsikt
2 7 5 0

Agerar ibland  Ingen åsikt
0 5 19 1

Cochar ibland  Ingen åsikt
0 9 25 0

Delvis utsträckning   Ingen åsikt
0 3 12 2

I vilken utsträckning upplever du att Lean är ett verktyg för ständiga förbättringar?
Ingen utsträckning Stor utsträckning

0 55

Coachar aldrig Coachar alltid
0 38

Lean och Lean leadership

I vilken utsträckning upplever du att du coachar dina medarbetare till att finna lösningar på problem egen hand?

6 52
I vilken utsträckning upplever du att du agerar när problem identifierats? 

Agerar aldrig Agerar alltid
0 47

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 30

Hur ofta besöker du verkstadsgolvet i syfte att arbeta med ständiga förbättringar? 
En gång i veckan Flera gånger om dagen

I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda dagligen till att arbeta med ständiga förbättringar?
Motiverar aldrig Motiverar alltid

0 26
I vilken utsträckning upplever du att ständiga förbättringar har en koppling med att medarbetarna sätter kunden i fokus?

Ständiga förbättringar och kunden i fokus

Ingen utsträckning Stor utsträckning
0 28
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Figur 6: Egen illustrerat diagram med presentation av respondenternas syn på Lean. 
 
Den sista frågan undersökte vilken syn verkstadscheferna har på Lean Leadership utifrån 
angivna påståenden, se figur 7. Enligt figuren anser 63 respondenter att Lean Leadership 
handlar om att problemlösning ska ske i team och 61 respondenter anser att det även hör ihop 
med att arbeta med ständiga förbättringar samt att misstag ses som möjlighet till utveckling. Av 
72 respondenter hade 57 stycken en syn på att Lean Leadership innebär konstant lärande medan 
53 respondenter ansåg att det även hör ihop med kundfokus. 52 stycken ansåg att Lean 
Leadership associeras med att framgångar ska firas och 49 respondenter upplevde även att det 
hör ihop med att ledare ska arbeta med självutveckling. Figuren visar att 55 respondenter anser 
att Lean Leadership hör ihop med att medarbetarna blir pressade och stressade. Två av 72 
respondenter ansåg att Lean Leadership hör ihop med att ledarna ska vara en förebild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Egen illustrerat diagram med presentation av respondenternas syn på Lean Leadership.  

4.2.10 Avslutande frågor   
Webbenkätformuläret avlutades med samma frågor som intervjuguiden där respondenterna fick 
ange vilka fem egenskaper som är viktiga för att kunna bedriva det vardagliga ledarskapet i en 

Antal 

Alternativ 

Antal 

Alternativ 
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VPS-verkstad samt vilken hjälp verkstadscheferna behöver framöver av VCC. Tabell 34 (s. 57) 
visar hur verkstadscheferna svarat där det mest frekventa lyfts fram från varje marknad. 
Materialet visar att marknaderna värderar olika egenskaper som viktiga och det går därmed inte 
att klustra fram de fem viktigaste egenskaperna, däremot visar tabellen vilka egenskaper som 
nämnts flest gånger av respondenterna. I Belgien upplevs de viktigaste egenskaperna vara 
kommunikativ, ambitiös, förståelse för människans beteende därefter kommer teknisk kunskap 
och att ledarna tror på VPS medan lösningsorienterad och kundfokuserad nämns av en 
respondent vardera. Respondenterna i Brasilien upplever att tro på sina medarbetare är den 
viktigaste egenskapen därefter kommer tydliga mål, motiverande, rätt fokus, bra lyssnare och 
engagerad. I Brasilien nämns kommunikativ och delegera av en respondent vardera. Tabellen 
visar att respondenterna i Spanien anser att kommunikativ och tillgänglig är de viktigaste 
egenskaperna därefter kommer teknisk kunskap, samarbetsvillig och ansvarsfull. I Mexiko går 
det inte avgöra vilken egenskap som upplevs vara viktigast eftersom alla egenskaper nämns 
endast en gång, likaså för Chile och Polen. Vad gäller Italien anser respondenterna främst att 
en ledare måste vara en bra lyssnare, därefter kommunikativ och närvarande och till sist 
kundfokuserad och leda med exempel. God kunskap anges enbart av tre respondenter som en 
viktig egenskap för att kunna bedriva ledarskapet i en VPS-verkstad.  
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Tabell 34: Presentation av respondenternas förslag på viktiga egenskaper för att driva det 
dagliga ledarskapet i en VPS-verkstad 

Marknad Ange fem viktiga egenskaper som du anser att en ledare måste ha för att 
kunna driva det vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad? 

Belgien 1. Kommunikativ (6) 
2. Ambitiös (6)  
3. Förståelse för människans 

beteende (6) 
4. Delegera arbetsuppgifter 

(2) 

5. Kunskap om 
produkten och 
teknisk kunskap 
(3) 

6. Tro på VPS (2)  
7. Tillgänglig (2) 

8. Måluppföljning 
(1) 

9. Kundfokuserad (1) 
10. Lösningsfokuserad 

(1) 

Brasilien 1. Tro på människor (3) 
2. Tydliga mål (2) 
3. Motiverande (2) 
4. Rätt fokus (2)  

5. Bra lyssnare (2) 
6. Engagerad (2) 
7. Kommunikativ (1) 
8. Leda genom 

exempel (1) 

9. Proaktiv (1) 
10. Delegera (1) 
 

Spanien 1. Kommunikativ (4) 
2. Tillgänglig (4) 
3. Kunskap om produkten 

och teknisk kunskap (3) 

4. Samarbetsvillig (3) 
5. Ansvarsfull (3) 
6. Motiverande (3) 
7. Bra lyssnare (2) 

8. Beslutsam (1) 
9. Passionerad (1) 
10. Självkritisk (1) 

Mexiko 1. Förändringsbenägen (1) 
2. Resultatorienterad (1) 
3. Ärlig (1) 
4. Passionerad (1) 

5. Kommunikativ (1) 
6. Analytisk (1) 
7. Delegera (1) 
8. Tillgänglig (1) 

9. Empatisk (1) 
10. Effektiv (1) 

Chile 1. Vara en del av laget (1) 
2. Passion för att motivera (1) 
3. Öppenhet och självkritik (1) 

4. Kundorientering (1) 
5. Möjlighetssökning 

(1) 

 

Italien 1. Bra lyssnare (12) 
2. Kommunikation (7) 
3. Närvarande (7) 
4. Fokusera på kunder (5) 

5. Vara ett exempel 
(5) 

6. Flexibel (3) 
7. Motivera (3) 
8. Ha god kunskap (3) 

9. Problemlösande 
(3) 

10. Öppen för 
förändringar (2) 

Polen 1. Självdisciplin (1) 
2. Kommunikativ (1) 
3. Bra lyssnare (1) 
4. God kunskap (1) 

5. Tydliga visioner (1) 
6. Uppföljning (1) 
7. Ge ansvar (1) 
8. Förena laget (1) 

9. Skapa visioner och 
mål (1) 

10. Analytisk (1) 
 

 
Gällande vilka hjälpmedel verkstadscheferna anser att de behöver för att kunna bedriva 
verkstaden vidare efter VPS har marknaderna presenterat olika förslag på vilken hjälp de 
behöver, se tabell 35 (s.58). I Belgien anser tre respondenter att de behöver bättre stöd från 
ledningen och anställda samt att de har personal med rätt kompetens. Respondenterna i 
Brasilien presenterar att de behöver en lösning som fungerar för alla team samt att de behöver 
ha daglig övervakning av processerna. Vad gäller Italien lyfter två respondenter att de önskar 
mer kunskap för att kunna föra vidare det till sina medarbetare men även att det behövs mer tid, 
målsättning och motiverade lag. För den mexikanska marknaden har inga liknande hjälpmedel 
kunnat identifieras utan en respondent anser att det behövs mer kunskap hos ledarna för att 
kunna föra det vidare nedåt i organisationen medan en annan anser att medarbetarna måste 
involveras i problemlösningen. Respondenten från Chile lyfter fram att Gemba och 
tillgänglighet är det som behövs för att de ska klara av att bedriva arbetet vidare efter 
implementeringen av VPS. Italien är den största undersökta marknaden varav tio av 30 
respondenter anser att verkstaden behöver mer tid efter implementeringen medan sju 
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respondenter anser att ledningen måste visa mer engagemang för arbetssättet VPS. Fem 
respondenter anser även att stöd behöver ges vid förbättringsarbete. Laganda lyfts fram som en 
del att fokusera på eller som det behöver tas fram hjälpmedel för. Respondenterna i Polen lyfter 
att de behöver hjälpmedel för hur de ska motivera deras anställda.	
 
Tabell 35: Presentation av respondenternas förslag på verktyg och hjälpmedel  

Marknad Vad behöver du som ledare för att lyckas driva verkstaden vidare 
efter implementeringen av VPS? 

Belgien Frihet (1) 
Personal som har god 
och rätt kompetens (2) 
Högkvalitativ 
utrustning (1) 
Mer tid (1) 

Rätt personer (1) 
Bra Business 
Intelligence-verktyg för 
att analysera insatserna 
och informera 
kollegorna på ett tydligt 
sätt (1)  

Samarbete (1) 
Stöd från ledning 
och anställda (3) 
Kontinuerlig 
uppgradering (1) 
 

Brasilien Tid för 
personalutveckling (1) 
En lösning för alla 
team (2) 
Daglig övervakning av 
processerna (2) 

Dagligt fokus på 
kontinuerlig förbättring 
(1) 
Kundfrågan (1) 

 

Spanien Mer kunskap att 
överföra till team (2) 
Mer tid (2) 
Mer målsättning (2) 
Ett förberett och 
motiverat lag (2) 

Stöd och övertygelse i 
systemet för alla 
berörda (1) 
Fortsatt förbättring av 
verkstadsprocesserna 
(1) 

Kontinuerlig 
utbildning av Volvo-
produkter (1) 
 

Mexiko Bibehålla effektiv 
kommunikation (1) 
Att ha mer kunskap och 
kunna överföra och 
exemplifiera med mitt 
team (1) 

Att personalen deltar i 
beslutsfattandet och i 
lösningarna så att de är 
motiverade att vara en 
del av hela laget (1) 

Delegationskapacitet 
(1) 
Laganda (1) 
Empatisk (1) 
Analytisk (1) 

Chile Gemba (1) 
Tillgänglighet (1) 

  

Italien Ett lag som arbetar för 
ett gemensamt mål (2) 
Utvärderas i tid (1) 
Mer tid för 
implementeringen (10) 
Stödsystem (2) 

Uppmärksamhet på 
kunderna (1) 
Stöd för att förbättra (5) 
Mer självständighet (2) 
Skapa laganda (3)  

Mer utbildning (2) 
Engagemang från 
ledningen (7) 
 

Polen Förmågan att 
långsiktigt upprätthålla 
medarbetarnas 
motivation (1) 

Rätt anpassad process 
av hur medarbetarna ska 
motiveras (1) 
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5. Analys 	
I kommande kapitel kommer undersökningens resultat att analyseras utifrån den teori som tagits 
fram för undersökningen varav innebörden av resultaten ska redogöras och tolkas. Analysen är 
strukturerad utefter de studerade områdena Lean och Lean Leadership, implementering av VPS, 
förändringsledning och organisationsförändringar samt traditionellt ledarskap. De respondenter 
som svarat på intervjuerna benämns framöver som intervjurespondenter och de som svarat på 
webbenkäterna benämns enkätrespondenter. Vid analys av resultat som berör 
webbenkätinsamlingen presenteras det utifrån en femgradig likterskala varav ett betyder att 
respondenten inte samtycker till påståendet medan fem betyder att respondenten samtycker. 
Ingen åsikt har fått siffran sex.  

	
5.1 Lean och Lean Leadership 
Lodgaard et al. (2016, s.596) förklarar att Lean i grund och botten handlar om att eliminera 
slöseri, respektera människor, teamarbete, standardiserade arbetssätt, mindre lager och ständiga 
förbättringar. För att kunna bibehålla Lean i processerna krävs det att ledarskapet som bedrivs 
går i linje med Lean, det vill säga Lean Leadership (van Dun, Hicks och Wilderom 2016, s.175). 
Lodgaard et al. (2016, s.596) lyfter därmed fram ledarskapet som en viktig faktor för att 
implementeringen av Lean ska lyckas. Dombrowski och Mielke (2014, s. 566) lyfter fram fem 
essentiella faktorer som är viktiga i ett Lean Leadership. Författarna påstår att ledarna måste 
sträva efter ständiga förbättringar och se misslyckanden som möjlighet till förbättringar och 
ständigt arbeta med den egna utvecklingen. Vidare förklaras det att kompetens i form av att 
leda team är viktigt för Lean Leadership men även att ha en långsiktig utveckling av sina 
medarbetare och främja kontinuerligt lärande. Dombrowski och Mielke (2014, s.566) förklarar 
att se problem med egna ögon och besöka verkstadsgolvet är viktigt och till sist att ha ett 
kundfokus som ledare. 	
	
För att undersöka hur ledarna bedriver sitt ledarskap och om det ligger i linje med teorin för 
Lean Leadership har ett antal frågor ställs både i intervjuguide och webbenkätformulär, se 
bilaga 1 och 2. Dessa frågor har ställts utan koppling till begreppen Lean och Lean Leadership 
utan respondenterna har öppet fått redogöra för hur det arbetar med sin egen utveckling samt 
med medarbetarnas utveckling och hur de ser på misstag kontra problem som kan uppstå i 
verksamheten. Frågorna har därmed fungerat som en form av kontrollfrågor för att kunna 
besvara forskningsfrågan hur Volvo Cars ska vägleda dessa verkstäder att bedriva ett ledarskap 
som ligger mer i linje med Lean Leadership. I slutet av webbenkäten och intervjun har sedan 
frågor ställs kring Lean och Lean Leadership för att undersöka vad respondenterna har för åsikt 
till begreppet men innebörden av Lean och Lean Leadership har egentligen redan undersökt 
tidigare utan att respondenterna varit medvetna om det. 	

5.1.1 Verkstadschefernas självutveckling	
Det som framkommer av resultatet från intervjuerna är att alla nio respondenter berättar att de 
på något sätt arbetar med utveckling av det egna ledarskapet, både på egen hand eller i samråd 
med andra personer. En del vänder sig till VD, chef eller HR-avdelning medan andra väljer att 
vända sig till sina egna medarbetare under sig för utveckling. Vad gäller resultat från 
webbenkäterna visar det att nästintill alla respondenter, 68 stycken, arbetar med den egna 
utvecklingen av ledarskapet och har någon person att vända sig till vid hjälp, däremot visar 
resultatet att vissa gör det mer ofta än andra, mer än hälften har svarat att de enbart avsätter tid 
ibland för egen utveckling, se tabell 27 (s.49). Dombrowski och Mielke (2014, s.566) 
presenterar att det är viktigt för ledarna som arbetar med någon form av Lean implementering 
att de bedriver ett Lean Leadership varav ständig utveckling av det egna ledarskapet lyfts fram 
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som viktigt för lyckas med implementeringen av Lean. Det uppnådda resultatet bevisar därmed 
att ledarna bedriver ett ledarskap som stämmer överens med Lean Leadership genom att 
utveckla sig själv. Syftet med undersökningen var att identifiera om det fanns fallgropar i 
ledarnas ledarskap vilket resultatet gällande den egna utvecklingen av ledarskapet inte påvisar, 
det som däremot går att fundera vidare kring är om de ledarna som arbetar mer sällan med sitt 
eget ledarskap kan vara en början på en misslyckad implementering enligt vad Dombrowski 
och Mielke (2014, s.566) lyfter fram om att ledarna ständigt ska utveckla sig själva för att lyckas 
med Lean. 	
	
För att undersöka vilken relation de framkomna ledarskapsaktiviteterna ur intervjumaterialet 
hade med varandra samt med egenskaper som ledarna själva anser viktiga genomfördes ett 
relationsdiagram där det framkommer att alla aktiviteterna har relation med hur ledaren ser på 
det egna ledarskapet, men att vissa aktiviteter eller egenskaper är mer viktiga i samråd med 
varandra. Relationsdiagrammet i figur 8 har därmed slagit ihop frågorna viktiga egenskaper, 
hur de utvecklar det egna ledarskapet och vilken betydelse kommunikation har för ledarskapet. 
Diagrammet påvisar att vara lyhörd, kunna kommunicera och ta hjälp av medarbetare eller 
Chef/VD/HR är viktiga grunder i det egna ledarskapet för att vara en bra ledare. Egenskapen 
lyhörd lyfts fram av respondenterna från intervjuerna som ett sätt att utveckla sig själv, genom 
att involvera och lyssna på andra. Dombrowski och Mielke (2014, s.566) förklarar att det är 
viktigt att ledarskapet är på plats från början för att en implementering inte ska falla. För att 
koppla an till undersökningens frågeställning gällande fallgropar som kan identifieras, skulle 
således verkstadscheferna som inte lyckats få ledarskapet på plats innan implementeringen av 
VPS startar kunna löpa större risk för att misslyckas med implementering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Relationsdiagram över det egna ledarskapet baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 
 
För att mäta enkätrespondenternas åsikter till viktiga egenskaper för ett Lean Leadership 
ställdes tre frågor i inledningen av webbenkäten där resultatet mäts i ett histogram, se figur 9 
(s.61). Histogrammet visar fördelningen av hur respondenterna svarat och visar således att 
resultatet är centrerat till medelvärdet som i fallet är svarsalternativ fem. Därmed påvisas det 
att verkstadscheferna är positivt inställda till att en ledare behöver vara en god lyssnare, en god 
kommunikatör och en god förebild, vilket innebär att det undermedvetet gett antydan om att de 
anser att Lean Leadership är viktigt för deras ledaskap. En av forskningsfrågorna skulle 
undersöka hur VCC kan vägleda verkstadscheferna att bedriva ett ledarskap som ligger i linje 
med Lean Leadership men det uppvisade resultatet påvisar att det redan att de redan har en god 
inställning till grundegenskaperna i Lean Leadership.  
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Figur 9: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområdet – 
Ledarskapsegenskaper. 
	
Figur 10 (s.62) visar vilka aktiviteter som verkstadscheferna önskar att VCC ska leverera för 
att de ska kunna driva verkstaden vidare, diagrammet visar relationen över hur respondenterna 
som genomfört intervju svarat gentemot hur verkstadscheferna utomlands svarat (fetstilt = 
framkommit både i intervju och webbenkät, kursivt = enbart tagits upp av respondenter som 
genomfört webbenkät och understruket = enbart tagits upp av respondenter som genomfört 
intervju). Både svenska och utländska verkstadschefer önskar mer utbildning i Lean, 
gruppdynamik och att leda grupp, vilket enligt Dombrowski och Mielke (2014, s.566) teori 
skulle kunna tolkas som att ledarskapet inte sitter fullt ut vilket kan påverka implementeringen 
av VPS. Det lyfts även fram att personer med Andon-position eller verkstadscoach också borde 
få mer utbildning i ovannämnda delar. Därmed fallerar ledarskapet på grund av att VCC 
behöver ge mer utbildning inte på grund av verkstadscheferna, vilket kan kopplas an till 
forskningsfrågan vad gäller fallgropar i ledarskapet. Den identifierade fallgropen skapas 
således av VCC och inte av verkstadscheferna. Dombrowski och Mielke förklarar även att 
kompetenser i att leda team behöver finnas på plats innan en implementering kan startas, vilket 
resultatet från undersökningen visar att det delvis inte gör eftersom verkstadscheferna lyfter 
fram att de behöver mer utbildning i hur de ställer om från ett ledarskap som fokuserar på en 
individ till att leda personer i grupp istället. Med återkoppling till forskningsfrågan kan det 
därmed vara ytterligare en faktor till att det upplevs finnas fallgropar i verkstadschefernas 
ledarskap som sedan kan påverka implementeringen av VPS negativt.  
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Figur 10: Relationsdiagram över hjälp/verktyg baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 
	
Med koppling till forskningsfrågan gällande hur VCC ska vägleda verkstadscheferna till att 
bedriva Lean Leadership visar således resultatet att majoriteten av respondenterna både 
intervju- respektive enkätrespondenterna utövar Lean Leadership. De utövar det i den 
bemärkelsen att de arbetar med sig själva och sitt eget ledarskap. Frågan ligger i huruvida 
ledarna är medvetna om att de faktiskt bedriver det. 	

5.1.2 Utveckling av medarbetarna	
Figur 11 (s.63) visar hur intervjurespondenterna bedriver det egna ledarskapet gentemot 
medarbetarna där diagrammet tydligt visar att feedback är en viktig faktor för att kunna utveckla 
medarbetarna. Feedback påvisas därmed ha relation med gruppdynamik, samtal (individuellt 
och i grupp) och delaktighet. Motivera sina anställda påvisas också vara viktigt där det kan 
göras antingen genom att involvera och ge ansvar eller genom belöning enligt respondenterna. 
Den tredje viktigaste aktiviteten för att arbeta med medarbetarnas utveckling upplevs vara 
coaching, både i form av involvera och ge ansvar men även att coacha medarbetarna att sätta 
egna mål för att skapa mer engagemang. Högt förtroende lyfts även fram av respondenterna. 
Gelei, Losonci, och Matyusz (2014, s.479) har tagit fram egenskaper hos en ledare som gynnar 
Lean där hög samarbetsförmåga, motivera och visa förtroende till sina anställda lyfts fram som 
viktiga egenskaper för att kunna bedriva ett ledarskap som stödjer Lean. Således visar resultatet 
att flertalet av de undersöka ledarna i Sverige bedriver ett ledarskap som stödjer Leans 
grundpelare vilket får tolkas som att verkstadscheferna bedriver ett lämpligt ledarskap. 
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Figur 11: Relationsdiagram över hur ledarskapet bedrivs baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 
 
Vad gäller resultatet av webbenkäterna är det tydligt att merparten av respondenterna arbetar 
med feedback till sina medarbetare på veckobasis men att uppföljningen sker väldigt sporadiskt 
med allt från en gång i månaden till en gång om dagen, flest respondenter följer upp en gång i 
veckan, se tabell 27 (s.49). Dombrowski och Mielke (2014, s.566) lyfter fram att utveckling av 
medarbetarna är viktigt att fokusera på för att bedriva ett Lean Leadership, vilket resultatet 
påvisar att majoriteten av verkstadscheferna gör och därmed kan det med koppling till 
forskningsfrågan ytterligare styrkas att verkstadscheferna faktiskt bedriver ett ledarskap som 
går i linje med Lean Leadership. Däremot poängterar Dombrowski och Mielke att det inte 
räcker med att ha möten en veckovis eller månadsvis utan ledarskap i form av utveckling av 
medarbetarna bör ske oftare enligt Lean Leadership. Resultatet från webbenkäterna visar att 
respondenterna arbetar med uppföljning och att det minst sker en gång i veckan, men att vissa 
utför det oftare än andra verkstadschefer. Av 72 respondenter anger 18 att dem följer upp 
medarbetarnas utveckling en gång per dag vilket gör att ju mindre uppföljning som görs av 
verkstadscheferna desto större risk kan det finnas för att implementeringarna blir misslyckade, 
enligt Dombrowski och Mielkes teori (2014, s.566).  Det intressanta är att undersökta 
verkstadschefer både i Sverige och utomlands lyfter fram att de behöver mer hjälp med 
uppföljning i verkstaden för att kunna driva VPS vidare efter implementeringen. Med koppling 
till undersökningens syfte och forskningsfråga leder det till att en eventuell fallgrop kan ha 
identifierats i verkstadschefernas ledarskap som leder till misslyckade implementeringar men 
att verkstadscheferna anser att denna hjälpen behöver komma från VCC. Det går att analysera 
resultatet vidare och diskutera om den identifierade fallgropen även här grundar sig hos VCC 
och inte hos verkstadscheferna men att det upplevs som att det är verkstadschefernas ledarskap 
som är bristfälligt.  
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5.1.3 Misstag, problem och ständiga förbättringar	
Enligt Dombrowski och Mielke (2014, s.565) ska en ledare som bedriver Lean Leadership 
präglas av en förbättringskultur och se misstag som möjligheter till förbättringar. Alla 
respondenter, både via intervju och webbenkätformulär har fått besvara frågan hur de ställer sig 
till misstag och problem varav tabell 11 visade att alla intervjurespondenterna ansåg att misstag 
var bra under förutsättning att verkstaden kunde lära sig av misstagen. Figur 12 visar ett 
relationsdiagram som är utfört på intervjurespondenterna för att undersöka hur relationen ser ut 
mellan åsikterna gällande misstag och problem. Hur enkätrespondenterna ser på problem och 
misstag visades i tabell 27 och 32 (s.49 och s.54), däremot visar figur 12 att flera av 
hanteringssätten för problemen är beroende av varandra. Situationsanpassad lösningsmetod 
lyfts fram som ett sätt att hantera misstag och problem men att det behöver kombineras med att 
involvera medarbetare men även att gå ned på golvet och vara närvarande för att se problemen 
med egna ögon. Is i magen lyfts även fram som att ha en relation till att situationsanpassad 
lösningsmetod och involvera medarbetare, det vill säga medarbetarna måste få tid att kunna 
lösa problem på egen hand och det behöver ta den tid det tar för att skapa lärdomar av det. 
Noggrann problemlösning genom 5-varför-analys lyfts fram som ett specifikt hanteringssätt vid 
problemlösning men att det krävs att medarbetarna involveras i problemlösningen. Van Dun et 
al. (2016, s.175) förklarar att effektiva ledare behöver kunna kombinera olika ledarstilar med 
varandra vilket resultatet påvisar att respondenterna gör, det vill säga de kombinerar olika 
metoder för att arbeta med misstag och problem för att säkerställa kontinuerligt lärande och 
utveckling av medarbetarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12: Relationsdiagram över misstag och problem bedrivs baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 
 
Enkätrespondenterna fick möjlighet att uppskatta hur ofta de anser att misstag ses som 
möjlighet till reflektion, lärande och utveckling varav majoriteten av respondenterna ansåg att 
de alltid ser misstag som en möjlighet att utveckla och förbättra processerna. Det gör att det går 
att påvisa att respondenterna i Sverige och utomlands har liknande inställning till hur misstag 
ska ses i organisationen men framförallt påvisas det att dem har en inställning som ligger i linje 
med Lean Leadership även på den punkten enligt Dombrowski och Mielkes (2014, s.566) teori. 
Det styrker således tidigare framkommit resultat med koppling till forskningsfrågan hur VCC 
ska vägleda verkstadscheferna att bedriva Lean Leadership, det vill säga det visar således inga 
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tydliga tecken på att verkstadscheferna behöver hjälp i att bedriva Lean Leadership eftersom 
resultatet visar att de gör de på flera olika områden.  
 
Vid intervjuerna har det lyfts fram fokus på ständiga förbättringar vilket hör ihop med misstag 
och problemlösning medan webbenkäterna har ett helt område fokuserats till att undersöka 
verkstadschefernas syn på ständiga förbättringar och kundfokuset i verkstaden. Det som 
framgår av resultatet i tabell 32 (s.54) är att 59 respondenter ansåg sig ha stor kunskap gällande 
vilka verktyg som kan användas för ständiga förbättringar och 58 respondenter motiverar deras 
medarbetare dagligen att fokusera på ständiga förbättringar. Med hänsyn tagen till 
forskningsfrågan gällande fallgropar i ledarskapet går det återigen att påvisa att 
verkstadschefernas ledarskap ligger i linje med Dombrowski och Mielke (2014, s.566) teori 
kring Lean Leadership. Därmed går det att förkasta att det skulle finnas fallgropar i 
verkstadschefernas sätt att hantera ständiga förbättringar. Verkstadscheferna har även fått 
besvara hur ofta de besöker verkstadsgolvet där 52 respondenter anser att dem gör det flera 
gånger om dagen för att arbeta med ständiga förbättringar, därmed är det oroväckande att sex 
personer anser att de endast gör det en gång i veckan. Dombrowski och Mielke (2014, s.566) 
beskriver att en ledare som inte ständigt utvecklar sig själv har svårt att förstå varför ständiga 
förbättringar är vitalt i Lean. Undersökningen kan inte bevisa påståendet statistiskt men utifrån 
vad resultatet visar skulle det kunna tolkas som att de respondenter som arbetade mindre med 
sin utveckling är de respondenter som enbart besöker verkstadsgolvet en gång i veckan för att 
arbeta med ständiga förbättringar. Med koppling till forskningsfrågan skulle det därmed kunna 
vara en fallgrop som kan uppstå i verkstadschefernas ledarskap som kan påverka 
implementeringen av VPS i oönskad riktning. Resultatet visar även att verkstadscheferna till 
stor del coachar deras medarbetare till att finna lösningar på problem på egen hand vilket hör 
ihop med vad respondenterna som deltog vid intervju antydde att medarbetarna måste 
involveras vid problemlösning. Resultatet styrker därmed vad Dombrowski och Mielke (2014, 
s.566) säger om att Lean Leadership hör ihop med att arbeta med utveckling av medarbetarna i 
form av kontinuerligt lärande, vilket kan ske genom involvering i problemlösningarna. För att 
koppla an till forskningsfrågan hur VCC ska vägleda verkstadscheferna till att bedriva Lean 
Leadership går det ytterligare att styrka att det redan bedriver ett sådant ledarskap som VCC 
önskar. 	

5.1.4 Syn på Lean och Lean Leadership	
Undersökningen har varit uppbyggd med frågor kring konceptet Lean och Lean Leadership har 
undersökts antingen i början av intervjun eller början av webbenkäten för att sedan i slutet ställa 
frågor kring konceptet för att undersöka ifall verkstadscheferna känner till Lean. Det som 
framkommit av materialet är att både verkstadscheferna i Sverige och utomlands arbetar med 
Lean och Lean Leadership i deras vardag men när begreppet nämns svarar 
intervjurespondenterna från intervjuerna att de besitter låg kunskap om begreppen. Ett 
relationsdiagram har tagits fram för att undersöka intervjurespondenternas kunskap till Lean 
och Lean Leadership, se figur 13 (s.66). Det framgår således att ständiga förbättringar hör ihop 
med Lean, däremot visas det att ständiga förbättringar även hör ihop med tankesättet att Lean 
är bra, Lean är smart och strukturerat samt verkstadschefernas erfarenhet av Lean. De betyder 
alltså att de respondenter som nämnt Lean i samråd med ständiga förbättringar har antingen 
nämnt att Lean är bra utifrån deras egen erfarenhet eller att det krävs erfarenhet av Lean för att 
förstå att det handlar om ständiga förbättringar. Det som fram av relationsdiagrammet var att 
kundperspektivet i Lean upplevdes svårt vilket hör ihop med att det är standardiserat arbetssätt 
men även att det kräver grundläggande kunskap om det faktiska arbetet. Det som därmed går 
att tolka från relationsdiagrammet och resultatet av intervjuerna är att det lyfts fram att det är 
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svårt att jobba med Lean om verkstaden inte har en grundläggande teknisk kunskap men även 
att det är svårt att standardisera processer som är kopplade till kunder och kundrelationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13: Relationsdiagram över Lean och Lean Leadership baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s.495). 
	
Figur 14 och 15 (s.67) visar histogram över område två som studerade utveckling av 
medarbetarna och det egna ledarskapet medan område sju studerade ständiga förbättringar 
varav båda områdena är viktiga grundpelare i Lean Leadership. Histogrammet över område 
(figur 14, s.67) två påvisar att respondenternas svar är centrerade till svarsalternativen tre-fem 
vilket har betytt att respondenterna mer eller mindre instämmer med de påståenden som blivit 
ställda kring hur Lean Leadership kan utövas (utan att begreppet nämnts i frågorna). Figur 15 
(s.67) som visar svarsfördelningen över område sju påvisar att åsikterna till de ställda 
påståendena kring Lean Leadership med fokus på ständiga förbättringar och kundfokus är 
centrerade till svarsalternativen fyra och fem, vilket betyder att respondenterna är positiva och 
instämmer i stor del med påståendena. Med anledning av att båda histogrammen visar att 
respondenterna varit positivt inställda till de ställda påståendena går det att påvisa att 
verkstadscheferna bedriver Lean Leadership såsom teorin presenterar det. 
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Figur 14: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - 
Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet. 
	

 
 

Figur 15: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - 
Ständiga förbättringar och kunden i fokus. 
 
Däremot går det att påvisa att när verkstadscheferna i webbenkäten fick kryssa i vad de ansåg 
stämde överens med Lean och Lean Leadership går det att bevisa att kunskaperna kring 
konceptet är spridda men att det generellt besitter kunskap om begreppen. För att kunna 
undersöka verkstadschefernas syn på Lean och Lean Leadership har två frågor med 
kryssalternativ använts, se figur 6 och 7 (s.55). För att kunna avgöra vart det råder mest 
avvikelser eller problem utifrån Lean som teori och verkstadschefernas syn har ett Pareto-
diagram utförts på båda frågorna. Pareto-diagrammet ska i vanliga fall visa det område som har 
mest problem genom att den vänstra stapeln i diagrammet är högst, i följande fall är logiken 
bakom Pareto-diagrammet vänt och det med minst fel hamnar till vänster och det med mest till 
höger. Anledningen är att områdena som ligger till vänster är de som flest tyckte stämmer 

Svarsalternativ 

Fr
ek

ve
ns

 

Svarsalternativ 

Fr
ek

ve
ns

 



 

 

68 

överens med deras syn på koncepten. Logiken bakom diagrammet är således att alla värden för 
respektive område får en procentsats för att tydligt visa vart mest problem råder, den stapeln 
hamnar längst till vänster och linjen startar på den procentsatsen för att sedan lägga till 
resterande felmarginaler upp till att 100 procent nåtts.  
 
Logiken för Pareto-diagrammet i undersökningens fall visar att det svar med högst procentsats 
är det område som flest röstat på och därmed börjar linjen vid den stapeln, medan stapeln till 
höger visar vad minst svarat. Figur 16 (s.69) visar ett Pareto-diagram över verkstadschefernas 
syn på Lean där definiera framgång, eliminera slöseri i processerna, visuell problemlösning, 
visuell styrning, standardiserat arbetssätt samt kontinuerligt lärande är de delar som flest anser 
stämmer överens, vilket speglar hur teorin presenterar Lean enligt Lodgaard et al. (2016, s.596) 
och Liker (2004, s.37). Det generella är därmed att verkstadschefernas syn stämmer överens 
med hur Lean presenteras teoretiskt. Däremot är det 53 respondenter som anser att Lean-
arbetssätt leder till högre krav på de anställda vilket inte stämmer överens med grundtankarna 
i Lean. Grundtanken är att arbetssättet ska leda till jämnare arbetsfördelningen vilket resultatet 
av undersökningen för verkstadscheferna säger emot. Det som är intressant som går att läsa ut 
av Pareto-diagrammet i figur 16 är att det generellt är en god inställning till Lean men att flera 
av grunddelarna i Lean inte lyfts fram av respondenterna. Figuren visar därmed att enbart tre 
respondenter av 72 respondenter anser att Lean hör ihop med att fokusera på kunden och en 
respondent att det hör ihop med ständiga förbättringar, vilket är ett oroväckande resultat. Med 
koppling till forskningsfrågan går det återigen att påvisa att verkstadscheferna till största del 
har förståelse till Lean och Lean Leadership vilket leder till att någon vägledning inte anses 
behövas. Det som verkstadscheferna eventuellt kan behöva vägledning i är att förstå att de 
utövar ett ledarskap som ligger i linje med Lean och Lean Leadership.  
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Figur 16: Egen illustrerat Pareto-diagram över verkstadschefernas syn på Lean. 
	
I tabell 33 (s.54) får respondenterna svara i vilken utsträckning de anser att Lean är ett verktyg 
för ständiga förbättringar där 55 av 72 respondenter svarat att de alltid instämmer med 
påståendet. Det gör det svårt att förstå varför respondenterna svarat högt på den frågan men i 
frågan efter har enbart en respondent kryssat i att Lean hör ihop med ständiga förbättringar. Det 
skulle kunna diskuteras att respondenterna missuppfattat att de haft möjlighet att välja fler 
alternativ, vilket upplevs osannolikt eftersom det matematisk går att bevisa att i genomsnitt har 
varje respondent valt tio alternativ som stämmer överens med deras syn på Lean och Lean 
Leadership men genomsnittet kan visa felaktigt. Därmed skulle undersökningspersonerna vilja 
avlägga en tro om att det hos vissa verkstadschefer kan råda en osäkerhet kring ständiga 
förbättringar och Lean, vilket skulle kunna höra ihop med de verkstadschefer som tidigare 
besvarade att de sällan arbetade med sin egen utveckling och därmed har låg förståelse för 
ständiga förbättringar enligt Dombrowski och Mielkes (2014, s.566) teori.  
	
Vad gäller Lean Leadership visar Pareto-diagrammet i figur 17 (s.70) att respondenterna anser 
att begreppet hör ihop med att problemlösning sker i team, arbeta med ständiga förbättringar, 
misstag ses som utveckling, kontinuerligt lärande, kundfokus och att ledarna ska arbeta med 
självutveckling. Däremot anser enbart elva respondenter att Lean Leadership associeras med 
högre krav på anställda, medan 53 respondenter ansåg att Lean bidrog till högre krav vilket är 
motsägelsefullt. Intressant är även att 61 respondenter kontra 53 stycken ansåg att Lean 
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Leadership är förknippat med ständiga förbättringar medan enbart en respondent kontra tre 
ansåg att det hörde ihop med Lean. Dessa tre resultaten är därmed väldigt intressanta och svåra 
att bedöma eftersom det totalt motsäger sig. Det resultat som går att få fram av analysen av 
figurerna är att vad gäller Lean behöver mest fokus läggas på ständiga förbättringar och 
kundfokus medan vad gäller Lean Leadership är det självutveckling för ledarna och att ledarna 
ska vara förebilder som är det viktigaste att fokusera på eftersom resterande delar av konceptet 
har verkstadscheferna förstått. Intressant även här är att 50 av 72 respondenter, se tabell 26 
(s.48), påvisade att de ansåg att det är viktigt att en ledare är en god förebild men enbart två 
respondenter anser att det ligger i deras syn på Lean Leadership enligt Pareto-diagrammet i 
figur 17. Med koppling till forskningsfrågan och hur VCC ska vägleda finns det därmed ett 
möjligt behov av vägledning vad gäller förståelsen att verkstadscheferna ska vara förebilder 
eftersom resultatet motsäger sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Egen illustrerat Pareto-diagram över verkstadschefernas syn på Lean Leadership.  
 
Dombrowski och Mielke (2014, s.566) menar att Lean Leadership är viktigt vid 
implementeringar av arbetssätt som bygger på Lean för att resultatet av implementeringen inte 
ska stagnera efter ett tag. Utifrån det resultat som tagits fram för studien bedriver 
verkstadscheferna generellt ett Lean Leadership men att det råder delade meningar om ledarna 
fullt ut förstått att de bedriver det ledarskapet. Resultatet från webbenkäterna lyfter fram att de 
flesta av verkstadscheferna hade en del förståelse för arbetssättets viktiga delar men inte för 
alla medan resultatet av intervjun visade att verkstadscheferna ansåg att de hade varierande 
kunskap varav en del inte hade någon eller låg medan andra hade högre kunskap. Med koppling 
till forskningsfrågan vill undersökningspersonerna därmed inte påvisa att det finns fallgropar i 
deras ledarskap med koppling till Lean Leadership som helhet. Däremot visar en del av 
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resultaten på att det finns verkstadschefer som enligt teorin skulle kunna vara i en början på en 
misslyckad implementering av VPS. En del av resultatet påvisar således att en del av de 
identifierade fallgroparna i många fall skapas av VCC och inte av verkstadscheferna, därav 
upplevs det som att de finns brister i verkstadschefernas ledarskap 	
	
Vid starten av undersökningen rådde det misstankar om att det ledarskap som vanligtvis råder 
i verkstäderna är en form av kommando och kontroll. Det fanns även misstankar om att 
verkstadscheferna upplevdes ha svårigheter med att förändra sitt ledarskap och fokusera på ett 
supporterande och utvecklande ledarskap istället för ett kontrollerande ledarskap (Volvo Cars, 
2019a). Representanter från VCC trodde därmed att det kunde grunda sig i att 
verkstadscheferna oftast har en teknisk bakgrund som gör att de hanterar den löpande 
verksamheten bra. Däremot ansågs det att dessa verkstadschefer saknar ledarskapsegenskaper 
vilket leder till att de inte kan bedriva det ledarskap som förväntas av dem, det vill säga en form 
av Lean Leadership. Dessa förutfattade meningar får inget stöd i resultatet av den genomförda 
undersökningen utan det bevisas däremot att motsatsen råder, det vill säga att ledarna bedriver 
ett Lean Leadership utifrån hur det beskrivs i teorin. 

5.1.5 Sammanfattning av Lean och Leadership 
Syftet med undersökningen var att identifiera om det fanns fallgropar i ledarnas ledarskap vilket 
resultatet gällande den egna utvecklingen av ledarskapet inte påvisar. Verkstadscheferna 
uppvisar att de arbetar med sin egen utveckling på olika sätt, en del reflekterar med högre chefer 
och medarbetare medan andra avsätter tid för reflektion och ständigt utmana sig själva. I 
resultatet framkommer det även att motivera sina anställda påvisas vara viktigt där det kan göras 
antingen genom att involvera och ge ansvar eller genom belöning enligt respondenterna. Vad 
gäller resultatet av webbenkäterna är det tydligt att merparten av respondenterna arbetar med 
feedback till sina medarbetare på veckobasis men att uppföljningen sker väldigt sporadiskt med 
allt från en gång i månaden till en gång om dagen, där flest respondenter följer upp en gång i 
veckan. Således visar resultatet att flertalet av de undersöka ledarna i Sverige bedriver ett 
ledarskap som stödjer Leans grundpelare vilket får tolkas som att verkstadscheferna bedriver 
ett lämpligt ledarskap. 
 
Undersökningen kunde påvisa att respondenterna i Sverige och utomlands hade liknande 
inställning till hur misstag ska ses i organisationen men framförallt påvisas det att dem har en 
inställning som ligger i linje med Lean Leadership. Det styrker således tidigare framkommit 
resultat med koppling till forskningsfrågan hur VCC ska vägleda verkstadscheferna att bedriva 
Lean Leadership, det visar således inga tydliga tecken på att verkstadscheferna behöver hjälp i 
att bedriva Lean Leadership eftersom resultatet visar att de bedriver det på flera olika sätt. 
Resultatet visade även att verkstadscheferna till stor del coachar deras medarbetare till att finna 
lösningar på problem på egen hand vilket hör ihop med vad respondenterna som deltog vid 
intervju antydde att medarbetarna måste involveras vid problemlösning. Resultatet styrker 
återigen vad tidigare forskning säger om att Lean Leadership hör ihop med att arbeta med 
utveckling av medarbetarna i form av kontinuerligt lärande, vilket kan ske genom involvering 
i problemlösningarna.  

Vad gäller den allmänna synen på Lean och Lean Leadership utifrån intervjurespondenterna 
framgår det av resultatet att ständiga förbättringar hör ihop med Lean, däremot visas det att 
ständiga förbättringar även hör ihop med tankesättet att Lean är bra, Lean är smart och 
strukturerat. Däremot påvisade resultatet från webbenkäterna att deras syn och kunskap till 
Lean är väldigt spridda men generellt besitter de kunskap om begreppen. 	
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Med koppling till forskningsfrågan går det återigen att påvisa att verkstadscheferna till största 
del har förståelse till Lean och Lean Leadership vilket leder till att någon vägledning inte anses 
behövas. Det som verkstadscheferna eventuellt kan behöva vägledning i är att förstå att de 
utövar ett ledarskap som ligger i linje med Lean och Lean Leadership. En del av resultatet 
påvisar således att en del av de identifierade fallgroparna i många fall skapas av VCC och inte 
av verkstadscheferna, därav upplevs det som att de finns brister i verkstadschefernas ledarskap.	

5.2 Implementering av VPS 
Lodgaard et al. (2016, s.596) förklarar att ledningen är viktig vid en implementering av Lean. 
Det framkommer även att ledningsgruppen ska vara väl införstådda i vad implementeringen 
kommer innebära med allt från tid till ekonomiska resurser. Van Dun, Hicks och Wilderom, 
(2016, s.175) har noterat fem beteende som är viktiga för Lean, det vill säga 1) coacha team, 2) 
besöka verkstadsgolvet, 3) få och ge information, 4) engagera medarbetarna och 5) identifiera 
och fira framgång. 	
	
Verkstadschefernas upplevelser och utmaningar med implementeringen av VPS har studerats 
där enkätrespondenterna i webbenkätstudien uppvisar att de generellt anser att 
implementeringen av VPS lett till att verkstaden blivit med lönsam, bättre teamkänsla, mindre 
slöseri i deras processer, ökad kundnöjdhet samt ordning och struktur. Figur 18 visar ett 
histogram som gjorts för att undersöka upplevelsen och fördelningen mellan hur respondenterna 
svarat där det framgår att majoriteten av respondenter valt att svara högt på frågorna, det vill 
säga att deras åsikt instämmer med det påstående som ställts. Däremot visar histogrammet att 
cirka 20 svar har varit fördelade på en tvåa vilket innebär att respondenterna anser att 
påståendena inte stämmer fullt ut med deras egen syn. Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) 
förklarar att en implementering av Lean-arbetssätt består av flera olika delar och verktyg som 
måste hänga samman för att kunna skapa värdeskapande flöden. Det framkomna resultatet att 
en del upplever att implementeringen inte varit lyckosam fullt ut skulle kunna samstämma med 
Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) teori om att verktyget som implementeras måste hänga 
samman med varandra.  
 

 
 
Figur 18: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - 
Implementeringen av VPS i din verkstad. 

Svarsalternativ 

Fr
ek

ve
ns

 



 

 

73 

För att undersöka relationerna mellan intervjurespondenteras upplevelser och utmaningar 
genomfördes ett relationsdiagram, se figur 19. Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) 
diskuterar att Lean-arbetssätt behöver implementeras stegvis för att säkerställa lyckade 
implementeringar. Det första steget handlar om att skapa förståelse för arbetssättet och 
grundprinciperna i Lean, för kunderna och de system som ska användas. Genom att studera 
relationsdiagrammet är den första bilden att mycket av grunddelarna i arbetssättet, det vill säga 
VPS och därigenom Lean inte sitter innan implementeringen påbörjas vilket leder till att 
respondenterna anser att det varit tufft att implementera VPS i verkstäderna. Av 
relationsdiagrammet framgår det även att utmaning med implementeringen varit att få med alla, 
skapa god förståelse för VPS innan start, få teknikerna att förstå varför de ska jobba i par men 
även förstå själva arbetssättet med att vara en PST. Det leder således till att steg ett som är skapa 
förståelse för grunderna fallerar vid implementationen av VPS hos verkstäderna eftersom det 
kan påvisas att det varit stora utmaningar just med att få teknikerna på golvet att förstå 
arbetssättet. För att knyta an till forskningsfrågan är det således en fallgrop i verkstadschefernas 
ledarskap att de inte fått sina medarbetare att acceptera grunderna i arbetssättet men det skulle 
kunna tolkas som att fallgropen mer beror på VCC än den faktiska verkstadschefen i verkstaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Relationsdiagram över upplevelser och utmaningar av VPS baserat på Bergman och Klefsjö (2012, 
s.495). 
	
För att undersöka vilka verktyg eller hjälp respondenterna ansåg att de behöver från VCC efter 
implementering lyfts ovannämnt fram, det vill säga mer tid behöver läggas vid att få 
grundarbetssättet att sitta med att jobba i par och som PST men främst att det behöver läggas 
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mer tid inför- och under implementeringen. Utbildning i gruppdynamik är även en annan punkt 
som lyfts fram som viktigt för att få arbetssättet med att jobba i par att fungera och förstås av 
teknikerna. Kundperspektivet i Lean-arbetssätt är viktig vilket även gäller för VPS, däremot 
framkommer det i relationsdiagrammet att kundrelationen tar mycket tid vilket kan bero på vad 
Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) diskuterar att det måste skapas en grundförståelse innan 
implementering kan påbörjas. Det kan därmed diskuteras att det inte blivit gjort i fallet med den 
verkstadens implementering av VPS. Däremot lyfts det fram att kundrelationen är lätt att 
hantera om PST-arbetssättet sitter på plats först vilket visar på att om arbetssättet förstås innan 
implementering som Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) diskuterar leder det till större 
chans att lyckas med implementeringen.  
 
Av resultatet i tabell 13 (s.38) och av relationsdiagrammet i figur 19 (s.73) framkommer det att 
mer utbildning önskas och att nivån på kunskaperna varit en tuff utmaning. Det framkommer i 
resultatet att implementeringsprocessen ska utbilda verkstadsmedarbetarna i Lean och dess 
grundpelare och principer men att samma utbildning ges till alla medarbetare i verkstaden, 
vilket ifrågasätts. Marodin och Saurin (2014, s.3948) beskriver vilka hinder som kan 
uppkomma vid implementering av Lean-metoder vilket går att koppla till implementeringen av 
VPS. Författarna lyfter därmed fram att ledare kan bli osäkra i hur de ska driva igenom nya 
attribut eftersom de inte blir tränade i det men även att det saknas support från ledningen och 
medarbetare. De hinder som Marodin och Saurin förklarar återfinns till viss del i 
relationsdiagrammet över verkstadschefernas upplevelser av implementeringen men även över 
vilka verktyg eller hjälp de behöver av VCC. I figur 10 (s.62) visas det att det har påpekats att 
det måste komma mer stöd från ledning för att verkstadscheferna ska klara av att bedriva 
verkstaden vidare. Det poängteras även att ledarna behöver mer utbildning i Lean och VPS för 
att enklare kunna driva och förmedla kunskapen nedåt i organisationen, vilket delvis 
samstämmer med vad Marodin och Saurin (2014, s.3948) säger om att det är svårt att driva 
igenom nya attribut om ledarna inte får träning i det. Det går även att förstå att det finns ett 
samband mellan att medarbetare som inte förstått arbetssättet VPS har svårt att acceptera det 
och arbeta efter det fullt ut vilket skapar en större förståelse kring varför det framkommer av 
relationsdiagrammet i figur 10 (s.62) att det behövs hjälp med att motivera men även 
upprätthålla medarbetarnas motivation för arbetssättet. Med koppling till forskningsfrågan kan 
således ytterligare en fallgrop ha identifierats i verkstadschefernas ledarskap, det vill säga 
verkstadschefer som inte fått tillräckligt med utbildning i VPS och Lean upplever ha det svårt 
att driva igenom förändringen nedåt i organisationen.  Fallgropen går återigen att koppla an till 
VCC men att det upplevs som att verkstadschefernas ledarskap brister. 	
	
Nästa steg efter att ha skapat en förståelse för grunderna är att det finns tydliga strategier, 
detaljerade planer och god kommunikation mellan alla inblandade men även att processerna 
utvecklas med en design som går i linje med Lean-principer (Mrugalska och Wyrwicka, 2017, 
s.467). Relationsdiagrammet i figur 19 (s.73) påvisar att arbetssättet VPS känns ofärdigt med 
anledning av att det saknas stödsystem, rutiner för arbetsmoment saknas och arbetssättet tar inte 
hänsyn till hela organisationen i form av andra bilmärken, eftersom det är en del verkstäder som 
arbetar med mer än bara Volvobilar. Ytterligare en fallgrop för implementeringen av VPS har 
identifierats men i detta fall beror fallgropen inte på något som verkstaden och verkstadschefen 
kan påverka, utan fallgropen skapas av VCC för att arbetssättet inte byggts färdigt fullt ut innan 
det släpps ut till handlarna. Avsaknandet av stödsystem som exempelvis tekniska system för att 
bygga TTB eller daglig styrning saknas men även ett belöningssystem som är baserad på 
gruppbonus. Arbetssättet med daglig styrning anses av respondenterna vara nytt för 
verkstäderna, likaså att belöna per grupp istället för individuellt vilket lett till att kritik riktas 
till varför dessa system inte levereras klara från VCC vid implementering.  



 

 

75 

Resultatet som kommit fram av respondenterna som genomfört intervju går därmed tolka i 
samråd med vad Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) diskuterar att tydliga strategier och 
planer behöver sitta för att en implementering ska bli lyckad, vilket kan vara en bidragande 
faktor och en fallgrop till varför en del verkstäder inte lyckas med sina implementeringar. Av 
relationsdiagrammet i figur 19 (s. 73) påvisas det att bärgade bilar har varit en utmaning med 
VPS eftersom det inte funnits färdiga rutiner för hur de bilarna ska hanteras. I resultatet 
framkommer det således att dessa verkstäder fått uppfinna dessa rutiner på egen hand vilket gör 
att kritik riktas till VPS som ett standardiserat arbetssätt och att det inte är färdigbyggt. 
Koppling kan därmed göras till vad Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.467) berättar att om det 
inte finns tydliga planer och strategier på plats innan en implementering, kan det leda till att 
implementeringen blir misslyckad. Det går vidare att koppla ihop med fallgropar i 
verkstadschefernas ledaskap men även den identifierade fallgropen upplevs härledas till VCC 
och inte ur verkstadschefernas ledarskap. Vidare går det även utläsa att det råder åsikter om att 
hela verkstadsorganisationen behöver involveras i VPS vilket implementeringen inte tar hänsyn 
till. Verkstadschefernas åsikter går därmed att styrka med vad Marodin och Saurin (2014, 
s.3948) säger att en implementation av Lean kräver att hela organisationen är med på tåget, det 
vill säga VCC ska inte bara övertyga de som arbetar med Volvo-bilarna utan behöver övertyga 
hela organisationen att arbetssättet kommer förändra hela deras verkstad och hur dem jobbar. 
Därmed lyfts det fram i figur 10 (s.62) att verkstadscheferna anser att implementeringen av 
VPS behöver involvera hela organisationen. 

5.2.1 Sammanfattning av implementering VPS 
Det framkommer av resultatet att mycket av grunddelarna i arbetssättet, det vill säga VPS och 
därigenom Lean inte suttit på plats innan implementeringen påbörjats vilket lett till att 
respondenterna anser att det varit tufft att implementera VPS i verkstäderna. Det går tydligt 
utläsa att det varit en utmaning med att få med alla, skapa god förståelse för VPS innan start, få 
teknikerna att förstå varför de ska jobba i par men även förstå själva arbetssättet med att vara 
en PST. Med återkoppling till forskningsfrågan är det således en fallgrop i verkstadschefernas 
ledarskap att de inte fått sina medarbetare att acceptera grunderna i arbetssättet men det skulle 
kunna tolkas som att fallgropen mer beror på VCC än den faktiska verkstadschefen i verkstaden. 
Resultatet påvisade att det finns ett samband mellan medarbetare som inte förstått arbetssättet 
VPS har därmed svårt att acceptera det och arbeta efter det fullt ut vilket skapar en större 
förståelse kring varför det framkommer av att det behövs hjälp med att motivera men även 
upprätthålla medarbetarnas motivation till arbetssättet. Med koppling till forskningsfrågan kan 
ytterligare en fallgrop ha identifierats i verkstadschefernas ledarskap, det vill säga 
verkstadschefer som inte fått tillräckligt med utbildning i VPS och Lean upplever ha det svårt 
att driva igenom förändringen nedåt i organisationen. Fallgropen går återigen att koppla an till 
VCC men att det upplevs som att verkstadschefernas ledarskap brister. 
	
5.3 Förändringsledning och organisationsförändringar 
Verkstadschefernas syn på hur implementeringen av VPS har utvecklat dem som ledare eller 
hur medarbetarna utvecklas har studerats, likaså har inställningen till VPS som ett arbetssätt 
undersökts. Figur 20 (s.76) visar ett histogram över hur fördelningen ser ut kring 
enkätrespondenternas åsikter kring deras inställning och förståelse till VPS. Figuren påvisar att 
alternativ fem är det svarsalternativ som flest respondenter svarat för hela området, vilket 
betyder att de kan instämma med påståendena som ställts fullt ut.  
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Figur 20: Histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - Inställning och 
förståelse till VPS. 
 
För att mäta verkstadschefernas förståelse till VPS har respondenterna som besvarat 
webbenkäten fått ange vilka svarsalternativ som stämmer överens med deras syn på VPS, vilket 
redovisas i ett Pareto-diagram i figur 21 (s.77). Diagrammet visar att 66 respondenter anser att 
deras syn på VPS samråder med att det är konstant lärande därefter anser 64 respondenter att 
VPS hör ihop med noggrann planering. Av resultatet går det därmed att utläsa att 63 
respondenter har en negativ inställning till VPS i form av att de anser att det är mer arbete för 
samma lön och att det reducerar möjligheterna till varierat arbete. Därefter upplever 58 
respondenter att deras syn på VPS är att det är flödesbaserade flöden, 54 anser att det associeras 
med kundfokus och 51 upplever att VPS ger lojala kunder. Det som Pareto-diagrammet visar 
är att det är få verkstadschefer som anser att VPS handlar om att service utförs i team, minimera 
slöseri och standardiserat arbetssätt. Resultatet om att VPS innebär mindre variation i arbetet 
säger emot att enbart tre respondenter anser att VPS är ett standardiserat arbetssätt. Det är 
därmed svårt att tolka vad det resultatet egentligen betyder vilket gör att det som upplevs vara 
problematiskt i verkstadschefernas syn utifrån Pareto-diagrammet är att grundarbetssättet med 
att arbeta i par inte framgått samt minimera slöseri i processerna. För att koppla an till 
forskningsfrågan gällande fallgropar i verkstadschefernas ledarskap har det tidigare påvisats 
att verkstadscheferna behöver mer kunskap i VPS och Lean för att klara av att driva 
förändringen nedåt i organisationen. Det hänger således samman med ovannämnt resultat 
från enkätrespondenterna, det vill säga de verkstadschefer som inte förstått att VPS hör ihop 
med att minimera slöseri, standardiserat arbetssätt och service utförs i team löper större risk 
för att bedriva ett ledarskap som kan påverka implementeringen i oönskad riktning. Däremot 
kvarstår fortfarande att fallgropen uppkommer genom att VCC inte gett tillräckligt med 
utbildning till verkstadscheferna. 
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Figur 21: Egen illustrerat Pareto-diagram över verkstadschefernas syn på VPS. 
 
Al-Ali et al. (2017, ss.723–725) förklarar att det är viktigt att kontrollera att människor som 
kommer påverkas av en förändring mottager den på rätt sätt. Författarna förklarar vidare att hur 
en ledare väljer att organisera och kommunicera en förändring är avgörande för vilken effekt 
förändringen får. Ställningstagandet om att verkstadscheferna anser att VPS innebär mer jobb 
till mindre lön är svårt att avgöra om det enbart är en egen syn eller om det är medarbetarnas 
generella syn. Oavsett vart ställningstagandet kommer ifrån visar det att ledarna i detta fallet 
kan ha misslyckats med att kommunicera förändringen med VPS på ett korrekt sätt enligt vad 
Al-Ali et al. (2017, s.723–725) presenterar i sin teori. Vilket lett till att medarbetarna inte 
mottagit förändringen på ett positivt sätt, därav åsikten mer jobb för mindre pengar.  
 
Tabell 28 (s.50) redogör för att 57 respondenter ansåg att deras ledarskap mer eller mindre varit 
viktigt vid implementeringen av VPS medan 56 respondenter anser att deras inställning till 
förändringar påverkar medarbetarnas inställningar till förändringar. Resultatet visar därmed att 
respondenternas ställningstagande ligger i linje med vad Deschamps et al. (2016, s.195) lyfter 
fram att ledarna har en betydelse för organisationsförändringar. Författarna menar även på att 
ledaren ofta får höga förväntningar från sina anställda vilket leder till att ledarens ledarskap blir 
en viktig faktor för att genomföra förändringar, vilket delvis framkommer i resultatet av 
undersökningen, det vill säga att ledarens ledarskap blir viktigt för att genomföra förändringar. 
Av 72 respondenter ansåg 64 att medarbetarnas inställning mer eller mindre påverkade utfallet 
av implementeringen av VPS, däremot framkommer det inte av resultatet om det var till det 
negativa eller positiva. Däremot påvisar resultatet att det ligger i linje med vad Darwish A (2017, 
s.79) förklarar om organisationsförändringar, det vill säga att medarbetarnas inställning är 
viktigt för hur en förändring mottages. Med koppling till forskningsfrågan gällande fallgropar 
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går det således att påstå det råder inga fallgropar i verkstadschefernas ledarskap vad gäller deras 
inställning utan de ser sig själva som en viktig spelare i implementeringen av VPS. 	
	
Vad gäller resultatet av intervjuerna har ett relationsdiagram tagits fram för att undersöka 
verkstadschefernas syn på den utveckling som skett och hur deras inställning till VPS påverkat 
medarbetarna, se figur 22. Ledarna har utvecklats på så vis att dem blivit mer lyhörda vilket 
tidigare bevisats vara en viktig egenskap för Lean Leadership. Medarbetarna har utvecklats i 
form av att gamla vanor har brutits och det har skapats en ny kultur där medarbetarna vill 
utveckla och ta sig framåt. Det överensstämmer således med vad Ogbeibu, Senadjki, och Luen-
Peng, (2018, s.179) förklarar de organisationer som överlever på lång sikt är de organisationer 
som har en organisationskultur som driver medarbetarna att vara kreativa och delaktiga i 
förändringsprocesserna. Enligt Ogbeibu, Senadjki, och Luen-Peng är rganisationens anställda 
den mest värdefulla tillgången och är främst den enhet som tar fram kreativa idéer som kan 
ligga till grund för organisationsförändringar, vilket gör att det krävs att medarbetarna känner 
sig motiverade. Vidare framkommer det av relationsdiagrammet i figur 22 att ledarna anser att 
deras inställning till VPS är viktigt för hur medarbetarna ställer sig till VPS där det blir viktigt 
att utbilda ledarna till att tro på konceptet fullt ut för att kunna visa vägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22: Relationsdiagram över hur utveckling och inställning till VPS baserat på Bergman och Klefsjö (2012, 
s.495). 
	
Relationsdiagrammet i figur 10 (s.62) visar vad verkstadscheferna anser att VCC behöver hjälpa 
till med för att de ska klara driva verkstaden vidare där utbildning och studiebesök lyfts fram 
som hjälpmedel. Utbildning i form av att det blir mer stöd från ledningen vad gäller deras 
förståelse och inställning till VPS men även mer kunskap för verkstadscheferna att föra vidare 
ned i organisationen till medarbetare. Den kunskap som verkstadscheferna önskar mer av har 
tolkats vara kunskap kring VPS. Således är återigen kunskap till VPS en faktor som kan 
identifieras som en fallgrop i verkstadschefernas ledarskap men som tidigare nämnt skapas 
fallgropen av VCC och inte verkstadscheferna. Studiebesök hos andra verkstäder som 
implementerat VPS färdigt har lyfts fram som ett annat hjälpmedel som kan vara till god nytta 
för verkstadscheferna inför eller vid en pågående implementering. Det vill säga för att kunna 
skapa bättre förståelse för själva implementeringsfasen och arbetssättet VPS men även för att 
kunna komma med frågor som kan få konkreta svar utifrån hur verkstaden tacklade det 
specifika problemet. Sveningsson och Sörgärde (2014, s.142) beskriver att det finns flera olika 
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sätt att leda en förändring och att skapa förståelse i form av berättelser är ett effektivt sätt att 
skapa förståelse för den förändring som ska genomföras. Det föreslagna hjälpmedlet att 
genomföra studiebesök skulle därmed kunna överensstämma med hur Sveningsson och 
Sörgärde (2014, s.142) förklarar hur hinder mot förändringar kan elimineras genom berättelser 
från organisationer som genomgått samma förändring. 	

5.3.1 Sammanfattning av förändringsledning och organisationsförändring 
Med koppling till forskningsfrågan gällande fallgropar i verkstadschefernas ledarskap har det 
tidigare påvisats att verkstadscheferna behöver mer kunskap i VPS och Lean för att klara av 
att driva förändringen nedåt i organisationen. Det hänger således samman med resultaten 
från enkätrespondenterna, det vill säga de verkstadschefer som inte förstått att VPS hör ihop 
med att minimera slöseri, standardiserat arbetssätt och service utförs i team löper större risk 
för att bedriva ett ledarskap som kan påverka implementeringen i oönskad riktning. Däremot 
kvarstår ställningstagandet att fallgropen uppkommer genom att VCC inte gett tillräckligt 
med utbildning till verkstadscheferna. 
 
Resultatet visade att respondenternas ställningstagande ligger i linje med vad tidigare forskning 
lyfter fram att ledarna har en betydelse för organisationsförändringar. Tidigare forskning lyfter 
fram att ledaren ofta får höga förväntningar från sina anställda vilket leder till att ledarens 
ledarskap blir en viktig faktor för att genomföra förändringar, vilket delvis framkommer i 
resultatet av undersökningen. Med koppling till forskningsfrågan gällande fallgropar går det 
således att påstå det råder inga fallgropar i verkstadschefernas ledarskap vad gäller deras 
inställning utan de ser sig själva som en viktig spelare i implementeringen av VPS. Utbildning 
och studiebesök lyfts fram som hjälpmedel av verkstadscheferna för att kunna tackla 
förändringen på ett bättre sätt. Utbildning i form av att det blir mer stöd från ledningen vad 
gäller deras förståelse och inställning till VPS men även mer kunskap för verkstadscheferna att 
föra vidare ned i organisationen till medarbetare. Återigen är kunskap till VPS en faktor som 
kan identifieras som en fallgrop i verkstadschefernas ledarskap men som tidigare nämnt skapas 
fallgropen av VCC och inte verkstadscheferna. 
 
5.4 Traditionellt ledarskap 
Tidigare resultat och analys har påvisat att verkstadscheferna bedriver ett ledarskap som ligger 
i linje med Lean Leadership. Alla tillfrågade respondenter fick rangordna fem egenskaper som 
de anser är viktiga för att kunna driva det dagliga ledarskapet i en verkstad där figur 23 (s.80) 
(fetstilt = framkommit både i intervju och webbenkät, kursivt = enbart tagits upp av 
respondenter som genomfört webbenkät och understruket = enbart tagits upp av respondenter 
som genomfört intervju) är resultatet av de mest frekventa egenskaperna som verkstadscheferna 
lyft fram. De egenskaperna som lyfts fram som viktiga av både respondenterna som genomfört 
intervju och webbenkätformulär är; kommunikation, uppföljning, lyhörd, förstående, 
förändringsbenägen, beslutsam, motiverande, delegerande, närvaro och gemensamma mål. 
Ellström et al. (2016, s.11) beskriver att en ledare ska kunna skapa förutsättningar för att 
medarbetarna ska klara av sitt arbete men även skapa förståelse för uppgifterna i sig för att 
kunna underlätta för medarbetarna att uppnå gemensamma mål. Resultatet visar därmed att 
verkstadschefer både i Sverige och utomlands bedriver ett traditionellt och grundligt ledarskap 
enligt vad Ellström et al. (2016, s.11) presenterar. Forslund (2016, s.292) redogör att en bra 
ledare ska vara mer som en coach och motivera sina medarbetare att nå gemensamma mål 
genom coaching istället för ordergivning. Det är enbart verkstadscheferna i Sverige som lyft 
fram att coaching som egenskap är viktigt för att bedriva det vardagliga ledarskapet i en VPS-
verkstad. Däremot har verkstäderna utomlands lyft fram att de både involverar och motiverar 
deras anställda vilket ligger i linje med vad Forslund (2016, s.292) förklarar är ett gott ledarskap. 
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Resultatet påvisar att en ledare behöver vara förändringsbenägen vilket skulle kunna stämma 
överens med Forslunds (2016, s.276) teori om att kunna förändra sin ledarstil beroende på 
situation, vilket kallas situationsanpassat ledarskap. Således går det att styrka att 
verkstadscheferna anser att det dagliga ledarskapet i en VPS-verkstad behöver 
situationsanpassas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23: Relationsdiagram över fem viktiga egenskaper för att bedriva dagliga ledarskap i VPS- verkstad baserat 
på Bergman och Klefsjö (2012, s.495).  
	
Det rådde misstankar om att verkstadscheferna skulle ha svårigheter med att förändra sitt 
ledarskap och fokusera på ett supporterande och utvecklande ledarskap istället för ett 
kontrollerande ledarskap vilket undersökningen inte kan finna stöd för. Däremot uppvisas det 
att svenska verkstadschefer nämner coaching som en viktig egenskap medan utländska chefer 
nämner involvera och motivera sina anställda. Oavsett tyder resultaten på att verkstadscheferna 
bedriver supporterande ledarskap. Med koppling till forskningsfrågan vad gäller fallgropar i 
verkstadschefernas ledarskap går det inte att identifiera några fallgropar vad gäller 
verkstadschefernas syn på traditionellt ledarskap eftersom de lyfter fram viktiga egenskaper 
som går att styrka utifrån teoretiska perspektiv. Således påvisar även resultatet att misstankarna 
om att verkstadschefernas ledarskap var ett föråldrat ledarskap som bedrevs utefter kommando 
och kontroll inte är en fallgrop som går att identifiera i verkstadschefernas ledarskap.  	
	
Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.25) förklarar att ett ledarskap är beroende av 
kommunikation i olika former där medarbetarnas möjlighet att ta ansvar hör ihop med ledarnas 
förmåga att kommunicera, medan Petrou, Demerouti och Schaufeli (2016, s.1767) lyfter fram 
kommunikation som en av de viktigaste delarna i en organisationsförändring. Författarna 
nämner att kommunikation är sättet att övertyga anställda att omfamna förändringar. 
Verkstadschefernas åsikter gällande viktiga egenskaper för att kunna driva det vardagliga 
ledarskapet i en VPS-verkstad hör ihop med vad ovannämnda författare diskuterar kring 
kommunikation. Verkstadscheferna ser därmed vikten av en god kommunikation för att det 
vardagliga ledarskapet ska gå runt, vilket gör att det inte går att identifiera några fallgropar med 
koppling till forskningsfrågan vad gäller deras syn på att bedriva ledaskap i en VPS-verkstad.  
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5.4.1 Sammanfattning av traditionellt ledarskap   
Resultatet vad gäller viktiga egenskaper för att kunna bedriva det vardagliga ledarskapet i en 
VPS-verkstad påvisade att respondenterna som genomfört intervju och webbenkätformulär 
tyckte följande egenskaper var viktiga; kommunikation, uppföljning, lyhörd, förstående, 
förändringsbenägen, beslutsam, motiverande, delegerande, närvaro och gemensamma mål. Det 
framkommer därmed att verkstadscheferna både i Sverige och utomlands lyft fram egenskaper 
som ligger i linje med vad tidigare forskning presenterat kring viktiga egenskaper för att bedriva 
ett gott ledarskap. Verkstadscheferna har förstått vikten av en god kommunikation för att det 
vardagliga ledarskapet ska gå runt, vilket gör att det inte går att identifiera några fallgropar med 
koppling till forskningsfrågan vad gäller deras syn på att bedriva ledaskap i en VPS-verkstad. 
Det framkomna resultatet visar därmed att verkstadscheferna både i Sverige och utomlands 
bedriver ett traditionellt och grundligt ledarskap. Däremot uppvisas det att svenska 
verkstadschefer nämner coaching som en viktig egenskap medan utländska chefer nämner 
involvera och motivera sina anställda. Således påvisar även resultatet att misstankarna om att 
verkstadschefernas ledarskap var ett föråldrat ledarskap som bedrevs utefter kommando och 
kontroll inte är en fallgrop som går att identifiera i verkstadschefernas ledarskap. 
	
5.5 Korrelation över studerade områden  
Korrelationsanalyser har gjorts över webbenkätformulärets åtta olika områden för att undersöka 
om något undersökningsområde har ett statistiskt samband. Histogrammen som tagits fram med 
normalfördelning har legat till grund för att kunna genomföra korrelationsanalyser. Alla 
områdena uppvisade en normalfördelning vilket bidrog till att Pearsons korrelationstester 
användes för att undersöka de statistiska sambanden. Figur 24 visar en korrelationsanalys över 
område två - utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet och område sex - 
implementering av VPS i din verkstad. Dessa två områden har väldigt låg korrelation med 
varandra, 0,154, vilket betyder att det inte finns något samband eftersom korrelationen ligger 
nära noll. P-värdet visar 0,34 procent vilket indikerar på att det är väldigt låg sannolikhet till att 
i påståendet skulle vara felaktigt. Därmed går det bevisa att det råder inget samband mellan 
område två och sex.  

 
 
 
 
 

Figur 24: Egen illustrerad korrelationsanalys över område 2 och 6.  
 
Område tre - inställning och förståelse till VPS och område fyra - det dagliga ledarskapet i 
verkstaden kan inte heller påvisa att det råder samband, se figur 25. Sambandet är svagare än 
område två och sex, det vill säga 0,09 men p-värdet är högre och visar därmed att det är 10,67 
procent sannolikhet att påståendet om att det inte råder ett samband är felaktigt.  

 
 

 
 
 

Figur 25: Egen illustrerad korrelationsanalys över område 3 och 4. 
 
Slutligen har område fem - uppföljningar och mätningar av VPS mäts mot område sju - ständiga 
förbättringar och fokus på kunden, se figur 26 (s.82). Däremot uppvisar inte heller den 
korrelationsanalysen något samband mellan områdena utan visar sambandet 0,15 med ett p-
värde på 0,11 procent. P-värdet indikerar liknande som andra korrelationsanalyser att det råder 
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låg sannolikhet i att påståendet om att det inte råder samband är felaktigt. Det som går att utläsa 
av de genomförda korrelationsanalyserna är att inga av dem kunde uppvisa något statistiskt 
samband, däremot kan det tolkas som att områdena är lika viktiga på egen hand men när de 
sätts i relation med varandra råder det inga samband.  

 
 
 

 
 
 

Figur 26: Egen illustrerad korrelationsanalys över område 5 och 7.  
 
5.6 Sammanfattning av analys 
Undersökningens syfte har varit att undersöka verkstadschefernas ledarskap för att finna hur 
ledarskapet kan utvecklas för att lägga grund för fler lyckade implementeringar av VPS men 
även att undersöka vilka delar i Lean Leadership som Volvo Cars behöver utveckla vidare hos 
verkstadscheferna för att de ska lyckas driva verkstaden vidare. Det som framkommer av 
resultatet i undersökningen är att verkstadscheferna tydligt bevisar att deras ledarskap ligger i 
linje med Lean Leadership eftersom de fokuserar på att arbeta med sitt eget ledarskap och 
utvecklar det, arbetar kontinuerligt med medarbetarnas utveckling, har förstått att misstag och 
problem är nyttigt och bra eftersom det leder till utveckling och förbättringsmöjligheter. 
Undersökningen gav respondenterna möjlighet att berätta och uttrycka deras åsikter kring 
egenskaper som anses vara viktiga för att kunna bedriva ett Lean Leadership där resultatet visar 
att verkstadscheferna har en positiv inställning till att en ledare behöver vara en god förebild, 
en god lyssnare och en god kommunikatör. Däremot ansåg verkstadscheferna att de själva 
behöver mer utbildning i gruppdynamik, Lean och att leda grupp men även mer utbildning för 
coacher och Andons, vilket styrker vad tidigare forskning presenterat att det ledarskap som 
behövs för en specifik implementering behöver finnas på plats innan implementeringen kan 
starta.  
	
Utifrån forskningsfrågan kan en del fallgropar vad gäller verkstadschefernas ledarskap med 
koppling till Lean Leadership identifieras, däremot kan det tolkas som att dessa 
verkstadscheferna inte alltid behöver vara anledningen till att en implementering blir mindre 
lyckad. Utifrån resultatet kan det föreligga en tro om att verkstadscheferna känner en osäkerhet 
till ständiga förbättringar och Lean vilket tidigare forskning anser kan höra ihop med att ledare 
som inte utvecklar sig själva får en låg förståelse till betydelsen av ständiga förbättringar. Det 
skulle därmed kunna vara en eventuell fallgrop att de verkstadschefer som arbetar mindre med 
sitt eget ledarskap löper större risk för att vara en bidragande faktor till varför en 
implementering blir misslyckad. Verkstadscheferna lyfter fram att de behöver mer hjälp med 
uppföljning av verkstaden i samband med implementeringen av VPS, vilket således utifrån 
frågeställningen ytterligare är en fallgrop som identifierats. De verkstäder som inte har 
tillräckliga system för uppföljning råder därmed en större risk för att misslyckas med sin 
implementering.  
 
I analysen av implementeringen av VPS framkommer det att verkstadscheferna ser att 
implementeringen i många fall varit en utmaning, det vill säga kunskapsnivån vid 
implementeringen har varit en utmaning för verkstadscheferna. En del kritik riktas åt att samma 
utbildning getts till alla medarbetare i verkstaden när ledning, verkstadschefer, coacher och 
Andons borde få mer utbildning i Lean och arbetssättet för att kunna driva igenom 
implementeringen på ett bättre sätt och arbeta bort felaktiga inställningar och hinder hos 
medarbetarna. Tidigare forskning lyfter fram att ledare kan bli osäkra på hur nya attribut ska 
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införas om de inte får tillräckligt med träning innan vilket är ett fenomen som återfinnes i 
undersökningens resultat gällande kunskapsnivån vid implementeringen av VPS. Det 
framkommer även att VPS som arbetssätt upplevs ofärdigt som härstammar till att det saknas 
rutiner för bärgade-bilar vilket kan försvåra att arbetssättet lämpar sig fullt ut hos alla Volvo-
handlarna. 	
	
De fallgropar som identifieras vad gäller implementeringen av VPS är att hela organisationen 
behöver involveras vid implementeringen, inklusive de avdelningar i organisationen som inte 
arbetar med Volvo-delen. Om alla avdelningar inte involveras kan det skapa fallgropar till 
varför implementeringarna misslyckas, vilket således inte ligger i verkstadschefernas ledarskap 
utan det ligger i hur VCC säljer in arbetssättet VPS till hela organisationen. En annan fallgrop 
som identifierats hos verkstadscheferna med koppling till forskningsfrågan och syftet är att de 
upplever att kunskapsnivån behöver höjas för ledning, verkstadschefer, coacher och Andons 
som mer eller mindre ska driva igenom förändringen med VPS. Den sista fallgropen som 
identifierats vad gäller verkstadschefernas ledarskap i samband med implementeringen är att 
alla medarbetare måste vara med på tåget innan implementeringen kan starta. Det vill säga 
teknikerna behöver ha fullständig förståelse för vad det innebär att arbeta som en PST och 
varför VPS bygger på att teknikerna ska arbeta i par. 	
	
Det framkommer av resultatet är att verkstadscheferna ser att de som ledare är en viktig faktor 
för om en förändring blir lyckad men även att kommunikationen är väldigt viktigt vid 
förändringsledning. Respondenterna anser även att deras ledarskap är viktigt för hur 
medarbetarna mottager förändringar men även att ledarskapet spelade en viktig roll vid 
implementeringen av VPS i deras egen verkstad, vilket samstämmer med vad tidigare forskning 
presenterat att ledarna i en organisation har en viktig funktion i organisationsförändringar. Det 
som framkom via analys av resultatet är att verkstadscheferna önskar mer kunskap om 
implementeringen och arbetssättet för att kunna kommunicera förändringen bättre till sina 
medarbetare. Det löd förutfattade meningar gällande verkstadschefernas ledarskap att de inte 
skulle vara förändringsbenägna. Undersökningen lät verkstadscheferna ange egenskaper som 
de ansåg var viktiga för att vara en bra ledare men även för att kunna driva det vardagliga 
ledarskapet i en VPS-verkstad. Verkstadscheferna lyfte därmed fram egenskaper som i stora 
drag låg i linje med vad tidigare forskning presenterat som egenskaper som stödjer ett gott 
ledarskap. Resultatet visade även på att respondenterna bedriver situationsanpassat ledarskap 
som förändras beroende på vilken situation ledaren befinner sig i.  
 
6. Diskussion 
Undersökningen har studerat verkstadssektorn där Volvo Cars anslutna verkstäder undersökts. 
Det är verkstadschefernas ledarskap och hur implementeringen av VPS fungerat i verkstaden 
som varit det huvudsakliga fokusområdet i undersökningen. Imran et al (2016, s.1097) förklarar 
att organisationer möter idag större global konkurrens vilket betyder att organisationerna 
behöver kunna finna nya strategier för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. VPS som är det 
arbetssätt som undersökts i undersökningen stämmer bra in med vad Imran et al (2016, s.1097) 
diskuterar om strategisk organisationsförändring. Hayati, Afeti och Ahearne (2018, s.612) 
diskuterar att nya strategier behöver tas fram för att kunna möta marknadsförändringar, vilket 
arbetssättet VPS som Volvo Cars skapat syftar till att göra. Det framkommer även av resultatet 
att undersökningens respondenter ser VPS som ett nytt sätt att konkurrera på marknaden men 
att arbetssättet behöver utvecklas. Verkstadscheferna lyfte främst fram att uppföljningssystem 
och belöningssystem är en av de saker som behöver utvecklas med arbetssättet för att 
implementeringen av VPS ska bli mer lyckad. En annan punkt som lyftes fram som behöver 
utvecklas är rutiner för hur bärgade-bilar ska hanteras enligt arbetssättet VPS eftersom detta 
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inte fanns på plats vid implementeringen. Imran et al. (2016, s.1097) poängterar däremot 
ledarnas betydelse vid organisationsförändringar och att deras inställning och förståelse till 
förändringen kommer vara avgörande för förändringens utfall. Resultatet som framkommer av 
undersökningen stödjer Imran et al. (2016, s.1097) ställningstagande om att ledarna är viktiga 
vid förändringar. Det framkommer tydligt av resultatet att verkstadscheferna såg sig själva och 
sitt eget ledarskap som en viktig faktor för implementeringen av VPS men även att de såg att 
deras egen inställning till arbetssättet var viktigt. Däremot riktade verkstadscheferna kritik till 
att förståelse för arbetssättet inte hade skapats innan implementeringen av VPS, vilket leder till 
att Imran et al. (2016, s.1099) och Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.468) har rätt om deras 
tankesätt att förändringar och implementeringar kräver en grundförståelse innan de kan 
påbörjas. Det som verkstadscheferna främst lyfter fram var förståelsen till att arbeta som PST 
men även grundtanken bakom varför VPS fokuserar på att arbeta med två tekniker i par.  
	
Undersökningen har inte kunnat påvisa eller utläsa vilka av verkstäderna som haft misslyckade 
implementeringar utan undersökningen har enbart funnit faktorer som kan vara bidragande till 
att en implementering skulle kunna bli misslyckad, genom att eventuella fallgropar identifierats. 
Utifrån det framkomna resultatet är det tydligt att medarbetarnas förståelse för arbetssättet VPS 
är en viktig faktor och implementering av VPS borde därmed inte påbörjas förrän medarbetarna 
och ledarna skapat fullständig förståelse. Petrou, Demerouti och Schaufeli (2016, s.1767) 
diskuterar att kommunikation är en av de viktigaste delarna i en organisationsförändring och 
att den behöver vara effektiv. Det beskrivs av författarna som att kommunikation är ett sätt för 
en ledare att övertyga sina anställda att acceptera en förändring. Petrou, Demerouti och 
Schaufelis (2016, s.1767) syn på kommunikation ställer sig inte emot hur Imran et al. (2016, 
s.1099) och Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.468) resonerar utan skulle istället kunna 
kompletteras med deras teori. Det vill säga att ledaren har en viktig funktion vid förändringar 
och förståelse för förändringen måste etableras innan förändringen kan äga rum, vilket bör 
utföras genom att använda kommunikation. Följande som diskuterats framkommer i resultatet, 
det vill säga att ledarna ser att deras kommunikation är avgörande för deras ledarskap och att 
kommunikationen är viktigt för att kunna skapa förståelse för arbetssättet VPS och dess 
beståndsdelar. Däremot framkommer det att av respondenterna att de anser sig behöva mer 
kunskap och utbildning, både i Lean, VPS och att leda grupper för att ha möjlighet att skapa 
den förståelse som medarbetarna behöver för att kunna arbeta med och acceptera arbetssättet 
VPS fullt ut. Verkstadscheferna lyfte fram att det ges samma utbildning i arbetssättet till alla 
medarbetare och chefer i verkstaden med att VCC istället borde utbilda cheferna mer än 
teknikerna för att ge ledarna mer möjlighet att tackla förändringen och kommunicera den på ett 
bättre sätt. Det gör således att även Sveningsson och Sörgärdes (2014, s.128) ställningstagande 
att tre av fyra organisationsförändringar misslyckas för att det inte finns en förståelse för 
förändringsförloppet kan knytas ihop med Imran et al. (2016, s.1099) och Mrugalska och 
Wyrwicka (2017, s.468) teori om att förståelse måste skapas innan en förändring kan påbörjas. 
Det går även att koppla an till undersökningens resultat vilket påvisar att resultatet ligger i linje 
med vad tidigare forskning presenterat.  
	
Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.137) förklarar däremot att kommunikation blir allt 
svårare att genomföra med tanke på att organisationer anammar en ny form av ledarskap. 
Följande som författarna presenterar återfanns i resultatet där det framkom att 
kommunikationen behöver situationsanpassas till olika individer men även till grupp. Det hör 
således ihop med vad Ellström et al. (2016, s.63) presenterade att ledare behöver agera mer som 
coacher och leda i grupp som i sin tur hör samman med vilket sätt kommunikationen bäst utförs. 
Det går därmed påvisa att undersökningens resultat ligger i linje med tidigare forskning. Det 
som framkom av respondenterna var svårigheten i att ställa om från personligt ledarskap till att 
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utöva ett ledarskap som ska utövas i grupp, där det som tidigare nämnt framkom att VCC 
behöver erbjuda verkstadscheferna utbildning som fokuserar på att leda grupper istället för 
individer. Resultatet av undersökningen påvisade att det önskades hjälp i hur verkstadscheferna 
kan upprätthålla medarbetarnas motivation vilket skulle kunna diskuteras enligt Marodin och 
Saurins (2014, s.3948) teori om att medarbetare som involveras i implementeringar kan bli 
omotiverade efter ett tag. Marodin och Saurin anser däremot att bristen på motivation hör 
samman med att det saknas förståelse för grundkonceptet vilket styrker Imran et al. (2016, s. 
1099) och Mrugalska och Wyrwicka (2017, s.468) förhållningssätt. 	
	
Imran et al. (2016, s.1099) och Marodin och Saurin (2014, s.3498) diskuterar betydelsen av att 
hela organisationen involveras för att skapa goda förutsättningar för lyckade 
organisationsförändringar eller implementeringar. Av undersökningens resultat framkommer 
det att VPS inte är anpassat för hela organisationen, vilket det behöver vara enligt 
verkstadscheferna för att de ska lyckas driva igenom förändringen i sin organisation. Det som 
framkommer är att VCC främst måste kunna sälja in arbetssättet till hela organisationen, det 
vill säga även till de tekniker som inte arbetar med Volvo-bilar eftersom förändringen kommer 
påverka alla i verkstaden. Marodin och Saurin (2014, s.3498) beskriver således organisationer 
som inte fått med alla medarbetare på tåget riskerar misslyckas med sina implementeringar, 
vilket går att koppla an direkt till undersökningens resultat där verkstadscheferna lyfter fram att 
det varit tufft att få med alla sina medarbetare. Det skulle därmed kunna göra att de verkstäder 
som arbetar med andra bilmärken än Volvo löper större risk för att misslyckas med 
implementeringen med anledning av att resterande medarbetare i organisationen inte förstått 
varför VPS ska införas. Det gör att det återigen hamnar tillbaka i vad respondenterna och Petrou, 
Demerouti och Schaufeli (2016, s.1767) diskuterade att kommunikationen har en stor betydelse 
för hur förändringar mottages. 	
	
Resultatet att verkstadscheferna har en stor betydelse för hur utfallet av förändringar och 
implementeringar av Lean blir samt att förståelsen och kunskapen till Lean är viktig ligger 
således i linje med vad tidigare forskning presenteras. Hamouda et al. (2014, s.30) har undersökt 
en implementering av Lean på en kontorsrörelse där det uppmärksammades att medarbetarna 
saknade eller hade bristande kunskap till Lean och den implementering som genomfördes, 
vilket påverkade utfallet av implementeringen och samstämmer därmed med undersökningens 
resultat. Hamouda et al (2014, s.31) kom därmed fram till liknande slutsats att ledarskapet och 
engagemang från ledningen är viktiga faktorer för att kunna skapa kontinuerliga förbättringar. 
I en annan undersökning av Nguyen och Chinh (2017, s.437) framkom det att ledarskap i 
samråd med kommunikation var viktigt för implementering av Lean där de lyfte fram att 
ledarna måste kunna visa fullständigt förtroende till Lean för att medarbetarna ska få förtroende, 
vilket således påvisar att det resultat som framkommit av undersökningen ligger i linje med 
tidigare forskning. Dessa båda undersökningar styrker därmed det resultat som framkommit i 
den genomförda undersökningen där verkstadscheferna tydligt lyfte fram att de behöver mer 
kunskap om implementeringen och arbetssättet för att organisationens ledare ska kunna stå 
bakom förändringen, men även kommunicera och leda förändringen på ett bra sätt nedåt i 
organisationen. 	
	
Marodin och Saurin (2014, s.3498) diskuterar fler faktorer som leder till misslyckade 
implementeringar, där avsaknaden av support från ledning samt osäkerhet i att driva igenom 
nya attribut presenterades som två faktorer. En tredje faktor som presenterades är att chefer som 
inte besöker arbetsgolvet för att se problem med egna ögon och coacha sina medarbetare råder 
risk för att misslyckas med sina implementeringar. Det intressanta är att Marodin och Saurins 
teori stämmer bra överens med vad som framkommit i undersökningen, det vill säga att 
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respondenterna anser att det behöver komma mer stöd från ledningen och mer utbildning i Lean 
och VPS för att de ska klara av att leda sina medarbetare genom implementeringen men även 
bibehålla resultatet efter implementeringen. Den tredje faktorn som presenteras av Marodin och 
Saurin (2014, s.3498) går att diskutera i samråd med det resultat som kommit fram av analysen. 
Majoriteten av respondenter som deltagit i undersökningen lyfte fram att de går ned flera gånger 
om dagen på golvet medan andra uttryckte att de spenderar den största delen av sin tid på 
verkstadsgolvet, vilket således bevisar att majoriteten av verkstadscheferna följer kraven på hur 
de ska involvera sig vid en implementering. Däremot påvisade resultatet att sex respondenter 
enbart besöker verkstadsgolvet någon gång i veckan vilket går att diskutera att dessa verkstäder 
borde löpa större risk för att misslyckas med deras implementering av VPS enligt Marodin och 
Saurin (2014, s.3498) förhållningssätt. 	
	
Vid arbetet med förstudien som är det underlag som legat till grund för undersökningen 
framkom det att det rådde misstankar från VCC att det ledarskap som bedrevs av 
verkstadscheferna var baserat på kommando och kontroll. Det framkom även att dessa 
verkstadschefer inte skulle vara förändringsbenägna och att de skulle vara bromsklossar till 
implementeringen av VPS. Det ledarskap som framkom som önskvärt är ett ledarskap som 
bygger på att ledaren ska vara en förebild och coacha medarbetarna till att bli den bäste som de 
kan vara, det vill säga ett ledarskap som grundar sig i Lean Leadership. Dessa förutfattade 
meningar som rådde innan undersökningen kan fullständigt förkastas då motsatsen blivit 
bevisad av undersökningens resultat. De grundfaktorer som Dombrowski och Mielke (2014, s. 
566), Liker (2004, s.98), van Dun, Hicks och Wilderom (2016, s.175) presenterar med Lean 
Leadership arbetar dessa verkstadschefer med enligt resultatet. De faktorer som lyfts fram av 
författarna är att; utveckla sig själv, arbeta med medarbetarnas utveckling, se misstag som 
möjligheter till förbättringar och problemlösning ska ske i team.  
 
Huruvida verkstadscheferna bedrev vad som kallas traditionellt ledarskap utifrån teoretiska 
aspekter har också studerats i undersökningen. Gelei, Losonci och Matyusz (2014, s.479) 
presenterar egenskaper hos en ledare som gynnar Lean Leadership där förtroendebyggande, 
motiverande, kommunikativ, förbättringsorienterad och rådgivande presenteras. När 
respondenterna själva fick ange vilka egenskaper de ansåg var viktiga både för att vara en bra 
ledare men även vilka egenskaper som krävs för att kunna driva det vardagliga ledarskapet i en 
VPS-verkstad, presenteras en del av ovanstående egenskaper. Därmed går det påvisa att 
verkstadscheferna bedriver ett vardagligt ledarskap enligt hur Gelei, Losonci och Matyusz 
(2014, s.479), Forslund (2016, s.280), Gjerde (2012, s.35) och Heide, Johansson och Simonsson 
(2012, s.119) presenterar olika viktiga beståndsdelar i ett ledarskap men även att dessa 
egenskaper sedan ligger till grund för Lean Leadership. Egenskaperna som verkstadscheferna 
lyfter fram visar således att ledarna bedriver ett situationsanpassat ledarskap som anpassas 
utefter den aktuella situationen. Resultatet påvisar därmed att majoriteten av de undersöka 
verkstadscheferna motbevisar förutfattade meningar och att de således är förändringsbenägna 
och bedriver det ledarskap som VCC önskar att de skulle göra. Undersökningen mål var att ta 
fram ett underlag till VCC som skulle kunna ligga till grund för ett vidare förbättringsarbete 
med VPS och återfinns i bilaga 3.  
	
6.1 Metoddiskussion 
Det som har blivit undersökt i studien är verkstadschefernas ledarskap där valda metoder varit 
behjälpliga för att analysera och bearbeta resultatet. Det resultat som framkommit går delvis att 
generalisera men svarsfrekvensen skulle behövt vara högre för att statistisk kunna bevisa att 
resultatet är generaliserbart för alla Volvo Cars anslutna verkstäder. Undersökningen påvisade 
en svarsfrekvens på 44 procent varav en svarsfrekvens på 60 procent hade behövts för att 
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statistiskt kunna påvisa att resultatet är generaliserbart. Två marknader, det vill säga Norge och 
Portugal har fallit bort i undersökningen med anledning av att webbenkäterna aldrig nådde 
verkstadscheferna. Dessa möjliga verkstäder har därmed räknats bort från undersökningens 
svarsfrekvens eftersom de aldrig fick möjlighet att besvara den. Om enkäterna nått ut till även 
dessa två marknader hade förutsättningarna för generaliserbarhet kunnat sett annorlunda ut för 
undersökningen. Resultatet som framkommer av undersökningen är främst värdefullt för Volvo 
Cars med anslutna verkstäder men skulle även kunna gagna andra organisationer inom 
verkstadsbranschen. Det framkomna resultatet ligger i linje med vad tidigare forskning 
presenteras kring Lean Leadership och implementeringar av projekt eller Lean-baserade 
koncept. Mycket av det som tidigare forskning lyfter fram som fallgropar till misslyckade 
implementeringar går att återfinna i undersökningen resultat. 	
	
Forskningsstrategin fallstudie visade sig vara väldigt lämpligt val för undersökningen eftersom 
enbart en undersökningsenhet skulle undersökas, det vill säga anslutna Volvo-verkstäder och 
ledarskapet som dessa verkstadschefer bedriver. Valet av strategi har således underlättat och 
skapat en större förståelse för verkstadschefernas vardag och deras bild av implementeringen 
av VPS men även hur de ser på sitt eget ledarskap. Strategin har därmed fungerat eftersom den 
möjliggjort för djupdykning i vissa situationer som uppstått i verkstadschefernas vardag. 
Experiment är en annan forskningsstrategi som kunde använts för undersökningen vilket hade 
lett till att observationer hade kunnat göras. Det vill säga observera verkstadschefer under en 
period för att undersöka hur de bedriver ledarskap i verkstaden för att på så vis finna 
grundorsaker till det undersökta problemområdet. 	
	
Datainsamlingsmetoden har bestått av semistrukturerade intervjuer och en webbenkät. 
Semistrukturerade intervjuer valdes för de personliga intervjuerna med verkstadschefer i 
Sverige och har i efterhand varit ett väldigt lyckat val av metod. Intervjuerna möjliggjorde att 
respondenterna fick möjlighet att utifrån ett par förvalda områden berätta sin egen berättelse 
vilket la grunden till att undersökningspersonerna tog del av mycket material som inte hade 
kunnat ges på annat sätt. Personliga intervjuer har därmed lagt grunden för att undersökningen 
skulle kunna studera dessa verkstadschefers ledarskap i grunden. Webbenkäten har också varit 
ett lämpligt val av metod eftersom det möjliggjorde ett stort svarsantal vilket hade varit svårt 
att få in med annan form av metod. Fördelen med webbenkäten har även varit att 
undersökningspersonerna kunde styra frågorna i samma riktning som för intervjuerna för att 
underlätta analysen av resultatet. Däremot har det varit svårt att sammanföra resultatet för 
metoderna fullt ut eftersom intervjuerna fått in djupare information medan webbenkäterna 
skrapat på ytan på många områden. Eventuella missförstånd som framkom vid intervjuerna 
kunde redas ut direkt medan en del av det inkomna resultatet från webbenkäterna har varit svårt 
att tyda vad respondenterna egentligen menat, viket varit en nackdel vid webbenkäterna och 
metodvalet. I efterhand har det varit svårt att analysera och kunna generalisera resultatet med 
anledning av den stora spriden i svar och berättelser som kommit in. Valet av semistrukturerade 
intervjuer var därmed ett bra val för studien men mer strukturerade frågor vid intervjuerna hade 
kunnat underlätta eftersom resultatet hade kunnat bli enklare att föra samman och analysera. 
Undersökningen skulle därmed ha kunnat använda strukturerade frågor vid intervjuerna för att 
på så vis göra det enklare att föra samman resultatet mellan metoderna webbenkät och intervju. 
För att möjliggöra utskick till olika marknader behövde webbenkäten översättas till olika språk 
och är en faktor som kan påverkat resultatet som kommit in eftersom all data inte varit 
tolknings- eller förståbar, vilket kan bero på att frågan varit formulerad på ett språkligt sätt som 
respondenten missuppfattat. 	
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Både intervjuguide och webbenkätformuläret har genomgått två pilotstudier för att undanröja 
eventuella missförstånd eller upptäcka felaktigheter i frågeställningarna. Metoden har således 
varit viktig för undersökningen eftersom det framkom att frågorna var av ledande form med 
positiv laddning. Det visade sig även att många av frågorna var överflödiga och avsåg inte att 
svara på vad som undersökningen ämnade att undersöka. Därmed har pilotstudierna varit 
viktiga för utfallet av undersökningen. Eftersom språket för enkäterna kan ha varit formulerat 
på ett sätt som varit svårt för respondenten att tolka eller uppfatta kunde 
undersökningspersonerna genomfört pilotstudier med verkstadschefer på respektive marknad 
för att minska risken för språkliga tolkningsmisstag. 	
	
Med anledning av att det kommit in mycket spritt resultat ledde det till att det varit svårt att 
bedöma vilka kvalitetsverktyg som skulle lämpa sig bäst som analysverktyg. Relationsdiagram 
visade sig däremot vara ett väldigt lämpligt verktyg att använda för att analysera resultatet av 
intervjuerna eftersom mönster och samband kunde upptäckas och visualiseras. 
Relationsdiagram var även en lämplig metod att använda för att analysera två frågor som ställts 
likadant vid intervjuerna och webbenkäterna, det vill säga viktiga egenskaper för att driva det 
vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad och vilka hjälpmedel de behöver från VCC för att 
kunna driva verkstaden vidare. Verktygen hjälpte till att visualisera hur verkstadscheferna som 
genomfört intervju resonerade gentemot de som genomfört webbenkäterna och i stora drag 
visade det sig att de resonerade likadant både vad gäller viktiga egenskaper och verktyg.	
	
För att analysera webbenkäterna har både histogram och Pareto-diagram använts. 
Histogrammen gav en tydlig bild över hur fördelningen såg ut över det inkomna resultatet vilket 
möjliggjorde att samband kunde finnas mellan de undersökta områdena men även skillnader 
och samband som varit svåra att tyda. Således har kvalitetsverktyget histogram uppfyllt sin 
funktion i undersökningen eftersom det underlättat hur materialet skulle kunna analyseras och 
förstås. Pareto-diagrammet var däremot ett svårare verktyg att tillämpa på resultatet eftersom 
den framtagna grunddata inte förelåg på det sätt som möjliggör analys med ett Pareto-diagram. 
Kvalitetsverktyget har däremot varit lämpligt att använda men det har fått tolkats noggrant och 
vända på logiken för att säkerställa att rätt analys kom fram med hjälp av verktyget. 	
	
Korrelationsanalys var det sista kvalitetsverktyg som användes för att analysera resultatet. 
Undersökningspersonerna var intresserade av att testa ifall undersökta delområden i 
webbenkäten hade statistiska samband och om de var beroende av varandra. Däremot var det 
svårt att nyttja korrelationsanalys fullt ut eftersom webbenkätens olika undersökningsområden 
bestod av olika antal frågor, vilket försvårade och möjliggjorde enbart tre korrelationsanalyser 
mellan sex områden. Om alla områden haft lika många frågor hade det möjliggjort att 
korrelation hade kunnat testas mellan alla områden vilket hade kunnat leda till att resultatet 
hade visat annorlunda och fler statistiska samband hade kunnat upptäckts. Kvalitetsverktyget 
histogram var således viktigt för att kunna genomföra korrelationstester eftersom olika tester 
genomförs beroende på om materialet som ska mätas är normalfördelat eller inte. 
Undersökningspersonerna är således nöjda med de valda metoderna och kvalitetsverktygen för 
undersökningen och upplever att alla verktyg bidragit med värdefulla analyser som ligger till 
grund för de slutsatser som undersökningen presenterar. Andra kvalitetsverktyg som kunde 
varit lämpliga för analys av resultatet är släktskapsdiagram, träddiagram och eventuellt ett 
sambanddiagram. Intervjumaterialet kunde analyserats utifrån släktskapsdiagram och 
träddiagram som hade kunnat visa på olika släktskapsdiagram i resultatet och hur 
grundorsakerna hänger samman med varandra i ett träddiagram. Vidare hade enkätmaterialet 
kunnat kompletteras med en sambandsdiagram som visuellt hade kunnat visa hur sambandet 
mellan respondenternas svar för respektive fråga och område i enkäten sett ut. Dessa tre 



 

 

89 

kvalitetsverktyg hade kunnat vässa analysen vidare och finna fler grundorsaker som genererar 
fallgropar i verkstadschefernas ledarskap men de nyttjade kvalitetsverktygen här varit 
tillräckliga för att generera relevanta slutsatser till undersökningen. 	
	
7. Slutsatser	
I det avslutande kapitlet presenteras undersökningen slutsatser. De framkomna slutsatserna 
ämnar	besvara undersökningens syfte och frågeställningarna. Avslutningsvis redovisas förslag 
på fortsatt forskning	inom området.	
	
7.1 Slutsatser av undersökningen 
Slutsatserna för den genomförda undersökningen presenteras nedan i punktform. Slutsatserna 
svarar löpande på undersökningens syfte som varit att undersöka hur verkstadschefernas 
ledarskap kan utvecklas för att öka möjligheterna till lyckade implementeringar av VPS, men 
även att undersöka vilka delar av Lean Leadership som krävs för att Volvo Cars ska kunna driva 
och utveckla ledarskapet i VPS-verkstäder på ett framgångsrikt sätt. Slutsatserna är indelade 
utifrån undersökningens frågeställningar. 
 
Vilka fallgropar kan identifieras i verkstadschefernas ledarskap som bidragande faktorer till 
mindre lyckade implementeringar av VPS?	

• De verkstadschefer som arbetar mindre med sin egen utveckling löper större risk för att 
bidra till en misslyckad implementering.  

• VCC har inte fullt ut gett tillräckliga förutsättningar till verkstadscheferna. VCC 
behöver vara mer uppmärksamma på vilka förkunskaper verkstadscheferna har för att 
eliminera fallgropar.  

• Verkstadscheferna bedriver ett lämpligt ledarskap som kan behöva utvecklas på en del 
områden, men i det stora hela är det Volvo Cars som behöver se över delar av 
implementeringsfasen och eliminera faktorer som kan leda till att verkstadscheferna 
misslyckas med sitt ledarskap. 

• VCC behöver vägleda verkstadscheferna i att de får rätt grundförutsättningar för att 
kunna bedriva ett ledarskap som fokuserar på grupper, men även att de får tillförlitliga 
system för uppföljning.  

• Verkstadscheferna har en betydelsefull roll för implementeringen av VPS. 
• Mer utbildning i VPS behöver ges till verkstadscheferna för att de enklare ska kunna 

driva förändringen nedåt i sin organisation.  
• Volvo Cars behöver fokusera på att VPS behöver accepteras och drivas av 

organisationens ledare för att medarbetarna ska acceptera det.  
• Alla medarbetare behöver vara med på tåget innan implementeringen kan starta, PST-

arbetssättet måste vara på plats först. 	
• VCC behöver säkerställa att rätt förutsättningar ges i samband med implementeringen 

av VPS.  
• Många av fallgroparna skapas av Volvo Cars själva. 	

	
	
Hur bör Volvo Cars vägleda verkstadscheferna att utveckla sitt ledarskap i linje med Lean 
Leadership för att skapa lyckade implementeringar och fortsatt utveckling av VPS? 

• Verkstadscheferna bedriver ledarskap som stöttar Lean Leadership 
• Undersökningen har inte lyckats bevisa ifall verkstadscheferna är medvetna om att de 

bedriver ett ledarskap som följer Lean Leadership.  
• Verkstadscheferna besitter egenskaper som är viktiga för att bedriva ett gott ledarskap.  
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De är förändringsbenägna och bedriver ett situationsanpassat ledarskap. Förutfattade 
meningar från VCC förkastas. 	

• Verkstadscheferna bedriver ett ledarskap som ur teoretiska aspekter föreligger med 
Lean, Lean Leadership, implementering, förändringsledning och 
organisationsförändring. 

 
Avslutningsvis går det att sammanfatta att verkstadscheferna i stora drag redan bedriver det 
ledarskap som VCC önskade att dem skulle göra. Det som framkommer är att verkstadscheferna 
bedriver ett lämpligt ledarskap men att VCC behöver säkerställa att de ger rätta förutsättningar 
och stöttar ledarna för att eliminera fallgropar som annars kan skapas i deras ledarskap. Flera 
olika fallgropar har identifierats i undersökningen men främst har undersökningen bevisat att 
ledarna bedriver ledarskap som ligger i linje med Lean Leadership vilket således gör att VCC 
inte behöver utveckla dem i att bedriva ledarskap som präglas av Lean Leadership. Det VCC 
behöver ta ställning till och undersöka vidare är hur viktigt det är för ledarna att veta att de 
bedriver ett ledarskap som präglas av Lean Leadership eftersom det råder osäkerhet ifall ledarna 
har vetskap om det och vilken betydelse det har för arbetet med VPS.  
 
7.2 Förslag på fortsatt forskning 
Undersökningen har besvarat de uppsatta frågeställningarna men vidare forskning skulle kunna 
ta vid och fortsätta undersöka fler verkstadschefers ledarskap för att möjliggöra om en 
generalisering kan göras för alla Volvo Cars anslutna verkstäder globalt. Vidare forskning 
skulle kunna studera implementeringsfasen noggrannare på de verkstäder som genomför 
implementering efter att undersökningen blivit gjord för att undersöka om utfallet med 
misslyckade implementeringar fortsätter. Volvo Cars skulle även kunna undersöka 
verkstadsmedarbetarnas upplevelser av verkstadschefernas ledarskap för att studera om deras 
upplevelser ligger i linje med varandra. Intressant för fortsatt forskning skulle även vara att 
undersöka verkstadschefer i verkstäder som inte har arbetat med Volvo-bilar för att undersöka 
om ledarskapet kan skilja sig åt mellan de verkstäder som arbetar med VPS gentemot de 
verkstäder som fortfarande arbetar på det traditionella sättet. Kommande forskning skulle även 
kunna fördjupa sig i Lean och Lean Leadership och undersöka hur det kommer sig att 
undersökta verkstadschefer visade tydliga tecken på ledarskap som låg i linje med Lean 
Leadership men kunskapen till begreppen och dess grunddelar var generellt sett låg. 
Avslutningsvis skulle framtida forskning behöva undersöka implementeringsprocessen av VPS 
noggrannare för att finna vart det kan identifieras fallgropar eftersom verkstadschefernas 
ledarskap inte ses som den främsta fallgropen till varför det i vissa fall blir misslyckade 
implementeringar. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Berätta lite kort om verkstaden, det vill säga hur många team har ni, Andons med mera och hur 
länge har ni jobbat efter VPS.  
 
Bakgrundsinformation 
 
Berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

 
Hur många anställda är du chef över/ansvarig för? 
 
Innan VPS infördes, Vad hade du för tidigare ledarskapserfarenheter? 
 
Frågor kring det egna ledarskapet  
Vi kommer nu att ställa en del frågor kring ledarskap och hur du utövar ledarskap.  
 

1. Vad anser du är viktigt för att vara en bra ledare? 
 

2. Hur utvecklar du ditt eget ledarskap? 
- Avsätter du tid för planering och eftertanke för att utvärdera och utvecklas 
- Har du en coach du kan vända dig till 

 
3. Vad har kommunikation för betydelse i ett ledarskap? 

 
Underfråga: Vad innebär god kommunikation för dig? 

- Hur fungerar kommunikationen 
- Hur ser du på din egen kommunikation du utövar 

 
4. Hur motiverar du dina anställda i deras dagliga arbete? 

- Medarbetarnas inställning till förändringar 
- Kundbemötande 
- Ständiga förbättringar 
- Låter de anställda lösa problem på egen hand 
- Sätter kunden i fokus 
- Genom närvaro och support till medarbetarna 

 
5. Hur arbetar du med medarbetarnas utveckling?  

- Prioritera teamet framför personliga intressen 
- Kort- respektive långsiktig utveckling 
- Individuellt anpassad utveckling 

 
6. Berätta om ditt förtroende gentemot dina medarbetare.  

- Vågar du delegera arbetsuppgifter 
- Litar du på dina medarbetare 
- Ger du dina medarbetare chans att vara delaktiga i processerna och förbättringsarbeten 
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7. Hur ser du på misstag i organisationen? 
- Ser du misstag som möjligheter till reflektion, lärande och utveckling 
- Ser du längre än till bara problemlösningen 

 
8. Hur hanteras problem i verkstaden? 

- Går du ned på golvet och observerar verksamheten när problem uppstår 
- Ser verksamheten med egna ögon 
- Försöker finna långsiktiga lösningar på problem 
- Ifrågasätts arbetssätt eller enskilda individer 

 
Frågor kring Volvo Personal Service 
Vi kommer nu att ställa en del frågor kring konceptet Volvo Personal Service och hur det 
fungerar i er verkstad.  
 

9. Berätta om dina upplevelser eller utmaningar med implementeringen av 
Volvo Personal Service? 

- Inställning till förändring 
- Kunskap 
- Effektiviserat 
- Eliminerat slöseri 
- Måluppföljning 
- Förstås alla komponenter 
- Rollerna 
- Syftet - Varför konceptet införts 

 
Underfråga: Vilka för- respektive nackdelar Du ser med konceptet?  

- Kunskapsbrist 
- Ledarskapsbrist 
- Motivationsbrist 
- Uppföljning 

 
10. Hur har implementeringen av Volvo Personal Service utvecklat dig och 

dina medarbetare?   
- Kundfokus 
- Kundrelationer 
- Ständiga förbättringar 
- Personliga tekniker 
- Lojala kunder 
- Skapat värde för interna och externa intressenter 
- Organisationskultur 
- Förändrat ledarens ledarskap  
- Utvecklat ledarskapet 
- Kompetens 
- Kunskap 
- Mer motivation  
- Bättre lagkänsla 
- Mer eget ansvar 

 
11.  Hur tror du att din inställning till Volvo Personal Service påverkar dina 

medarbetares inställning till konceptet?   
 

12.  Hur mäter ni prestationer i er verkstad? 
 

Underfråga: Hur arbetar ni med uppföljning av verkstadens mål?  
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Underfråga: Hur jobbar du med visioner? Sätter upp visioner för medarbetare och hur de 
bemöter kunder med mera? 
 
 
Frågor om Lean och Lean Leadership 
Vi kommer ställa frågor kring Lean och Lean Leadership. Volvo Personal Service består av 
Lean-baserade arbetsmetoder och är därmed en grundpelare i konceptet.  

 
13.  Anser du att det finns skillnader mellan Lean och ert arbetssätt? 

Om ja, vilka skillnader ser du? 
Lean är en metod som fokuserar på att eliminera slöseri i processer. Fokus ligger på kunden och ständiga 
förbättringar. Lean Leadership fokuserar på det ledarskap som krävs för lean, det vill säga det ska finnas 
förutsättningar för professionell som personlig utveckling, ledarna ska vara förebilder, skapa värde för 
interna och externa kunder samt fokus på kunden.  

 
Underfråga: Vad har du för erfarenheter av Lean och Lean Leadership? 

- Hur jobbar ni idag?  
- Hur jobbade ni innan? 

 
Underfråga: Vad är din allmänna syn på Lean och Lean Leadership? 

- Vad betyder lean Leadership för ditt ledarskap? 
 

 

Avslutande frågor 
14.  Ange fem viktiga egenskaper som du anser att en ledare måste ha för att 

kunna driva det vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad. (Fundera någon 
minut) 
 

15.  Vad behöver du som chef för verktyg eller hjälp för att kunna driva 
verkstaden vidare efter implementeringen av VPS? 

- Typ, vilken typ av hjälp/verktyg saknar du/skulle du vilja ha? 
- Form, i vilken form skulle du vilja ha den hjälpen? 
- Frekvens, när och hur ofta skulle du vilja ha den hjälpen? 
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Bilaga 2 

 

En undersökning av ledarskapet i en certifierad VPS verkstadEn undersökning av ledarskapet i en certifierad VPS verkstad

Hej!

Vi är två studenter som studerar ett kandidatprogram i ledarskap vid Uppsala

Universitet i Sverige. Vi genomför en undersökning i samarbete med Volvo Cars

Corporation. Undersökningen ämnar studera ledarskapet som bedrivs av

verkstadscheferna och hur ledarskapet påverkar utfallet av implementeringen av

Volvo Personal Service (VPS). Vi vill även undersöka din upplevelse och dina

erfarenheter av VPS.

Ditt deltagande i undersökningen kommer vara viktigt för att vi ska kunna skapa oss

en rättvis bild av ledarskapet i din verkstad. Dina svar kommer därmed kunna hjälpa

Volvo Cars att fortsätta utveckla hur ledarskapet ska bedrivas i enlighet med VPS.

Vi är mycket tacksamma att du vill delta i vår undersökning!

Om du har några frågor, vänligen kontakta cassandraisgren@gmail.com eller

matildagemoll@gmail.com.

EnkätinformationEnkätinformation

Enkäten innehåller 41 obligatoriska frågor och tar cirka 25 minuter att besvara. Du kan gå

tillbaka och ändra dina svar om det skulle behövas. Samtliga svar kommer behandlas

konfidentiellt. 

Du ska ange din åsikt för följande uttalanden på en femgradig skala. Om du är osäker väljer

du alternativet "Ingen åsikt". Majoriteten av frågorna börjar med frasen "I vilken

utsträckning upplever du", vilket innebär att vi är intresserade av hur du betygsätter din

åsikt i det specifika uttalandet. Den vänstra sida av skalan har en negativ inställning och den

högra sida har en positiv inställning till uttalandet. 

BakgrundsinformationBakgrundsinformation

I följande avsnitt studeras din bakgrund.

1. Vilket land är du verksam i?*

2. Hur många anställda är du chef över/ansvarig för?*

3. Innan implementeringen av VPS genomfördes, vilka tidigare

ledarskapserfarenheter hade du?

*

LedarskapsegenskaperLedarskapsegenskaper

I följande avsnitt studeras dina ledarskapsegenskaper.

Förknippas aldrig Förknippas ibland Förknippas alltid Ingen åsikt

4. I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god

lyssnare?

*
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EnkätinformationEnkätinformation

Enkäten innehåller 41 obligatoriska frågor och tar cirka 25 minuter att besvara. Du kan gå

tillbaka och ändra dina svar om det skulle behövas. Samtliga svar kommer behandlas

konfidentiellt. 

Du ska ange din åsikt för följande uttalanden på en femgradig skala. Om du är osäker väljer

du alternativet "Ingen åsikt". Majoriteten av frågorna börjar med frasen "I vilken

utsträckning upplever du", vilket innebär att vi är intresserade av hur du betygsätter din

åsikt i det specifika uttalandet. Den vänstra sida av skalan har en negativ inställning och den

högra sida har en positiv inställning till uttalandet. 

BakgrundsinformationBakgrundsinformation

I följande avsnitt studeras din bakgrund.

1. Vilket land är du verksam i?*

2. Hur många anställda är du chef över/ansvarig för?*

3. Innan implementeringen av VPS genomfördes, vilka tidigare

ledarskapserfarenheter hade du?

*

LedarskapsegenskaperLedarskapsegenskaper

I följande avsnitt studeras dina ledarskapsegenskaper.

Förknippas aldrig Förknippas ibland Förknippas alltid Ingen åsikt

4. I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god

lyssnare?

*

Förknippas aldrig Förknippas ibland Förknippas alltid Ingen åsikt

5. I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god

kommunikatör?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

6. I vilken utsträckning upplever du att en ledare ska leda genom att vara en

förebild?

*

Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapetUtveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet

I följande avsnitt studeras utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet.

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

7. I vilken utsträckning upplever du att du ger dina medarbetare individuell

feedback?

*

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

8. I vilken utsträckning upplever du att du följer upp den individuella utvecklingen

av dina medarbetare?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

9. I vilken utsträckning upplever du att misstag i verkstaden kan ses som en

möjlighet till reflektion, utveckling och lärande?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

10. I vilken utsträckning upplever du att du har en person du kan vända dig till om

du behöver hjälp i ledarskap?

*

Förknippas aldrig Förknippas ibland Förknippas alltid Ingen åsikt

5. I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god

kommunikatör?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

6. I vilken utsträckning upplever du att en ledare ska leda genom att vara en

förebild?

*

Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapetUtveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet

I följande avsnitt studeras utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet.

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

7. I vilken utsträckning upplever du att du ger dina medarbetare individuell

feedback?

*

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

8. I vilken utsträckning upplever du att du följer upp den individuella utvecklingen

av dina medarbetare?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

9. I vilken utsträckning upplever du att misstag i verkstaden kan ses som en

möjlighet till reflektion, utveckling och lärande?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

10. I vilken utsträckning upplever du att du har en person du kan vända dig till om

du behöver hjälp i ledarskap?

*
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Förknippas aldrig Förknippas ibland Förknippas alltid Ingen åsikt

5. I vilken utsträckning upplever du att en bra ledare är förknippat med en god

kommunikatör?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

6. I vilken utsträckning upplever du att en ledare ska leda genom att vara en

förebild?

*

Utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapetUtveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet

I följande avsnitt studeras utveckling av medarbetarna och det egna ledarskapet.

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

7. I vilken utsträckning upplever du att du ger dina medarbetare individuell

feedback?

*

En gång i månaden

Två gånger i

månaden En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen Ingen åsikt

8. I vilken utsträckning upplever du att du följer upp den individuella utvecklingen

av dina medarbetare?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

9. I vilken utsträckning upplever du att misstag i verkstaden kan ses som en

möjlighet till reflektion, utveckling och lärande?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

10. I vilken utsträckning upplever du att du har en person du kan vända dig till om

du behöver hjälp i ledarskap?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

11. I vilken utsträckning upplever du att du avsätter tid för egen reflektion

(eftertanke för att utvärdera och utvecklas)?

*

Inställning och förståelse till VPSInställning och förståelse till VPS 

I följande avsnitt studeras inställning och förståelse till VPS.

12.

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer överens med din syn på VPS.

*

Lojala kunder

Kunden i fokus

Minimera slöseri

Standardiserat arbetssätt

Service utförs i team

Tidsbestämd service

Personlig kontakt

Personligt kundansvar

Dagliga möten i multi skilled team

Noggrann planering

Minimerar lager

Flödesbaserade processer

Specialiserat stöd vid upptäckta problem

Höga krav på anställda

Negativ påverkan på arbetsmiljön

Reducerar möjligheterna till ett varierat

arbete

Mer arbete för samma lön

Kräver motiverade och passionerade

medarbetare

Konstant lärande (att man lär av varandra

när man jobbar i team istället för separat)

Vet ej

Ingen påverkan Delvis påverkan Stor påverkan Ingen åsikt

13.

I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap hade en avgörande påverkan vid

 implementeringen av VPS i din verkstad?

*

Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

11. I vilken utsträckning upplever du att du avsätter tid för egen reflektion

(eftertanke för att utvärdera och utvecklas)?

*

Inställning och förståelse till VPSInställning och förståelse till VPS 

I följande avsnitt studeras inställning och förståelse till VPS.

12.

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer överens med din syn på VPS.

*

Lojala kunder

Kunden i fokus

Minimera slöseri

Standardiserat arbetssätt

Service utförs i team

Tidsbestämd service

Personlig kontakt

Personligt kundansvar

Dagliga möten i multi skilled team

Noggrann planering

Minimerar lager

Flödesbaserade processer

Specialiserat stöd vid upptäckta problem

Höga krav på anställda

Negativ påverkan på arbetsmiljön

Reducerar möjligheterna till ett varierat

arbete

Mer arbete för samma lön

Kräver motiverade och passionerade

medarbetare

Konstant lärande (att man lär av varandra

när man jobbar i team istället för separat)

Vet ej

Ingen påverkan Delvis påverkan Stor påverkan Ingen åsikt

13.

I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap hade en avgörande påverkan vid

 implementeringen av VPS i din verkstad?

*
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Upplevs aldrig Upplevs ibland Upplevs alltid Ingen åsikt

11. I vilken utsträckning upplever du att du avsätter tid för egen reflektion

(eftertanke för att utvärdera och utvecklas)?

*

Inställning och förståelse till VPSInställning och förståelse till VPS 

I följande avsnitt studeras inställning och förståelse till VPS.

12.

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer överens med din syn på VPS.

*

Lojala kunder

Kunden i fokus

Minimera slöseri

Standardiserat arbetssätt

Service utförs i team

Tidsbestämd service

Personlig kontakt

Personligt kundansvar

Dagliga möten i multi skilled team

Noggrann planering

Minimerar lager

Flödesbaserade processer

Specialiserat stöd vid upptäckta problem

Höga krav på anställda

Negativ påverkan på arbetsmiljön

Reducerar möjligheterna till ett varierat

arbete

Mer arbete för samma lön

Kräver motiverade och passionerade

medarbetare

Konstant lärande (att man lär av varandra

när man jobbar i team istället för separat)

Vet ej

Ingen påverkan Delvis påverkan Stor påverkan Ingen åsikt

13.

I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap hade en avgörande påverkan vid

 implementeringen av VPS i din verkstad?

*

Påverkar aldrig Påverkar ibland Påverkar alltid Ingen åsikt

14.

I vilken utsträckning upplever du att din inställning till förändringar har en påverkan

på hur förändringar mottages av dina medarbetarna?

*

Ingen inverkan Delvis inverkan Stor inverkan Ingen åsikt

15.

I vilken utsträckning upplever du att medarbetarnas inställning till

organisationsförändringar hade en inverkan på utfallet av implementeringen av

VPS?

*

Det dagliga ledarskapet i verkstadenDet dagliga ledarskapet i verkstaden

I följande avsnitt studeras det dagliga ledarskapet i verkstaden.

Aldrig tillgänglig Tillgänglig ibland Alltid tillgänglig Ingen åsikt

16. I vilken utsträckning upplever du att du är tillgänglig för dina medarbetare?*

Motiverar aldrig Motiverar ibland Motiverar alltid Ingen åsikt

17. I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda till att arbeta

med gemensamma mål framför individuella mål?

*

Delegerar aldrig Delegerar ibland Delegerar alltid Ingen åsikt

18.

I vilken utsträckning upplever du att delegering av arbetsuppgifter är mer

tidseffektivt än att utföra dem själv?

*

Påverkar aldrig Påverkar ibland Påverkar alltid Ingen åsikt

14.

I vilken utsträckning upplever du att din inställning till förändringar har en påverkan

på hur förändringar mottages av dina medarbetarna?

*

Ingen inverkan Delvis inverkan Stor inverkan Ingen åsikt

15.

I vilken utsträckning upplever du att medarbetarnas inställning till

organisationsförändringar hade en inverkan på utfallet av implementeringen av

VPS?

*

Det dagliga ledarskapet i verkstadenDet dagliga ledarskapet i verkstaden

I följande avsnitt studeras det dagliga ledarskapet i verkstaden.

Aldrig tillgänglig Tillgänglig ibland Alltid tillgänglig Ingen åsikt

16. I vilken utsträckning upplever du att du är tillgänglig för dina medarbetare?*

Motiverar aldrig Motiverar ibland Motiverar alltid Ingen åsikt

17. I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda till att arbeta

med gemensamma mål framför individuella mål?

*

Delegerar aldrig Delegerar ibland Delegerar alltid Ingen åsikt

18.

I vilken utsträckning upplever du att delegering av arbetsuppgifter är mer

tidseffektivt än att utföra dem själv?

*

Involverar aldrig Involverar ibland Involverar alltid Ingen åsikt

19.

I vilken utsträckning upplever du att du  involverar medarbetarna i förbättringar

som uppmärksammas tack vare VPS-processen?

*

Uppföljning och mätning av VPSUppföljning och mätning av VPS

I följande avsnitt studeras uppföljning och mätning av VPS.

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

20. I vilken utsträckning upplever du att du använder mått för att följa upp

verksamhetsmål?

*

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

21. I vilken utsträckning upplever du att du använder uppföljningsmått för att följa

upp upp individuella mål för teknikerna?

*

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

22. I vilken utsträckning upplever du att ni använder uppföljningsmått för att mäta

resultat och förbättringar kopplat till VPS (exempelvis effektiviseringseffekter,

produktivitet, kundnöjdhet, service satisfaction)?

*

Aldrig Ibland Alltid Ingen åsikt

23. I vilken utsträckning upplever du att du definierar framgång i verkstaden och

firar delmål tillsammans med dina anställda längs vägen?

*
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Involverar aldrig Involverar ibland Involverar alltid Ingen åsikt

19.

I vilken utsträckning upplever du att du  involverar medarbetarna i förbättringar

som uppmärksammas tack vare VPS-processen?

*

Uppföljning och mätning av VPSUppföljning och mätning av VPS

I följande avsnitt studeras uppföljning och mätning av VPS.

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

20. I vilken utsträckning upplever du att du använder mått för att följa upp

verksamhetsmål?

*

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

21. I vilken utsträckning upplever du att du använder uppföljningsmått för att följa

upp upp individuella mål för teknikerna?

*

Använder aldrig Använder ibland Använder alltid Ingen åsikt

22. I vilken utsträckning upplever du att ni använder uppföljningsmått för att mäta

resultat och förbättringar kopplat till VPS (exempelvis effektiviseringseffekter,

produktivitet, kundnöjdhet, service satisfaction)?

*

Aldrig Ibland Alltid Ingen åsikt

23. I vilken utsträckning upplever du att du definierar framgång i verkstaden och

firar delmål tillsammans med dina anställda längs vägen?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

24. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för ert arbetssätt

mot kund?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

25. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för hur medarbetarna

ska utvecklas och stanna kvar i verksamheten?

*

Implementeringen av VPS i din verkstadImplementeringen av VPS i din verkstad

I följande avsnitt studeras implementeringen av VPS i din verkstad.

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

26. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till bättre

lagkänsla?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

27. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till att

verkstaden blivit mer effektiv och lönsam?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

28. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har minskat

slöseri i arbetssättet?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

24. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för ert arbetssätt

mot kund?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

25. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för hur medarbetarna

ska utvecklas och stanna kvar i verksamheten?

*

Implementeringen av VPS i din verkstadImplementeringen av VPS i din verkstad

I följande avsnitt studeras implementeringen av VPS i din verkstad.

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

26. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till bättre

lagkänsla?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

27. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till att

verkstaden blivit mer effektiv och lönsam?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

28. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har minskat

slöseri i arbetssättet?

*
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Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

24. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för ert arbetssätt

mot kund?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

25. I vilken utsträckning upplever du att du sätter upp visioner för hur medarbetarna

ska utvecklas och stanna kvar i verksamheten?

*

Implementeringen av VPS i din verkstadImplementeringen av VPS i din verkstad

I följande avsnitt studeras implementeringen av VPS i din verkstad.

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

26. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till bättre

lagkänsla?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

27. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har lett till att

verkstaden blivit mer effektiv och lönsam?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

28. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har minskat

slöseri i arbetssättet?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

29. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har ökat

kundnöjdheten?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

30. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har skapat

struktur och ordning i verkstaden (renare arbetsplats, struktur bland verktyg,

bättre kommunikation, mer tidseffektivt arbete)?

*

Ständiga förbättringar och kunden i fokusStändiga förbättringar och kunden i fokus

I följande avsnitt studeras ständiga förbättringar och kunden i fokus.

Ingen kunskap Delvis kunskap God kunskap Ingen åsikt

31. I vilken utsträckning upplever du att du har kunskaper om olika verktyg som kan

användas för ständiga förbättringar?

*

Motiverar aldrig Motiverar ibland Motiverar alltid Ingen åsikt

32. I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda dagligen till att

arbeta med ständiga förbättringar?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

33. I vilken utsträckning upplever du att ständiga förbättringar har en koppling med

att medarbetarna sätter kunden i fokus?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

29. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har ökat

kundnöjdheten?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

30. I vilken utsträckning upplever du att implementeringen av VPS har skapat

struktur och ordning i verkstaden (renare arbetsplats, struktur bland verktyg,

bättre kommunikation, mer tidseffektivt arbete)?

*

Ständiga förbättringar och kunden i fokusStändiga förbättringar och kunden i fokus

I följande avsnitt studeras ständiga förbättringar och kunden i fokus.

Ingen kunskap Delvis kunskap God kunskap Ingen åsikt

31. I vilken utsträckning upplever du att du har kunskaper om olika verktyg som kan

användas för ständiga förbättringar?

*

Motiverar aldrig Motiverar ibland Motiverar alltid Ingen åsikt

32. I vilken utsträckning upplever du att du motiverar dina anställda dagligen till att

arbeta med ständiga förbättringar?

*

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

33. I vilken utsträckning upplever du att ständiga förbättringar har en koppling med

att medarbetarna sätter kunden i fokus?

*
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En gång i veckan

Två gånger i

veckan En gång om dagen

Två gånger om

dagen

Flera gånger om

dagen Ingen Åsikt

34. Hur ofta besöker du verkstadsgolvet i syfte att arbeta med ständiga

förbättringar?

*

Agerar aldrig Agerar ibland Agerar alltid Ingen åsikt

35. I vilken utsträckning upplever du att du agerar när problem identifierats?*

Coachar aldrig Coachar ibland Coachar alltid Ingen åsikt

36. I vilken utsträckning upplever du att du coachar dina medarbetare till att finna

lösningar på problem egen hand?

*

Lean och Lean leadershipLean och Lean leadership

I följande avsnitt studeras din uppfattning av Lean och Lean Leadership.

Ingen utsträckning

Delvis

utsträckning Stor utsträckning Ingen åsikt

37. I vilken utsträckning upplever du att Lean är ett verktyg för ständiga

förbättringar?

*

38. Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer överens med din syn på Lean.*

Eliminera slöseri i

processer

Ständiga förbättringar

Fokusera på kunden

Utveckla medarbetarna

Ledarskap

Mer stressigt arbete

Standardiserade

arbetssätt

Öppen för förändringar

Visuell styrning, struktur

och ordning

Höga krav på anställda

Visuell problemlösning

Arbeta i team

Definiera framgång

Skapa tydliga visioner

Minimera lager

Negativ påverkan på

arbetsmiljön

Reducerar möjligheterna

till ett varierat arbete

Reducerar möjligheterna

återhämtning och sociala

interaktioner

Reducerar möjligheten till

att använda sina

färdigheter i

beslutstagning angående

deras eget arbete

Konstant lärande (att man

lär av varandra när man

jobbar i team istället för

separat)

Vet ej
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39.

Kryssa i de alternativ som du tycker stämmer överens med din syn på Lean

Leadership.

*

Skapa värde för interna och externa

intressenter

Sätter visioner för verksamheten

Reducerar arbetstillfredsställelsen

Problemlösning sker i team

Chefer ser problemen med egna ögon

Förutsättningar för professionell

utveckling

Höga krav på anställda

Förutsättningar för personlig utveckling

Ledare arbetar med självutveckling

Framgångar bör firas

Arbeta med ständiga förbättringar

Långsiktig medarbetarutveckling

Kundfokus

Misstag ses som möjligheter till utveckling

Kontinuerligt lärande

Ledare ska vara förebilder

Ledare måste vara öppna för att delegera

arbetsuppgifter och ansvar

Sätter press och skapar stress för

anställda

Vet ej

AvslutningsvisAvslutningsvis

40.

Ange fem viktiga egenskaper som du anser att en ledare måste ha för att kunna

driva det vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad?

*

41.

Vad behöver du som ledare för att lyckas driva verkstaden vidare efter

implementeringen av VPS?

*
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Bilaga 3  
 
Vad bör Volvo Cars fokusera på i implementeringen av VPS 
utifrån verkstadschefernas synpunkter?	
	
Lean Leadership från ett teoretiskt perspektiv	

• Viktigt för att kunna lyckas med implementering av system baserade på Lean-metoder 
• Problemlösning sker i team med fokus på PDCA-principen men även kunna se problem med egna ögon 

och agera 
• Skapa förutsättningar för att medarbetarna kan utvecklas både på professionellt och personligt plan 
• Kontinuerligt arbeta med sin egen självutveckling 
• Lean Leadership behöver sitta på plats hos ledarna innan en implementering, annars risk för att resultatet 

stagnerar efter implementeringen  
• Ledarskapet och leda i grupp bör vara på plats hela tiden från första början för att kunna supporta 

processen och arbetarna 
• Viktigt att sträva efter ett gott samarbetet mellan arbetarna och ledarna 
• Tillsammans ska de sträva efter perfektion och främja ett system baserat på ständiga förbättringar 
• Effektiv förändringsimplementering är beroende av chefer inom organisationen och deras specifika 

kunskap avgör huruvida implementeringen kommer bli lyckad eller misslyckad 
• Fel och misstag kommer alltid uppkomma - det är konsekvenserna som bör undvikas 

	
	
Det här är verkstadscheferna bild av Lean Leadership	
Självutveckling 	

• Viktigt att vara påläst på styrkor och svagheter 
• Viktigt att ha någon att kunna bolla sitt ledarskap med  
• Rannsaka sig själv varje dag, reflektera över vad som gått bra och mindre bra och varför det gick som det 

gick  
• Nyttja intern personal som HR, Chef eller medarbetare för självutveckling 
• Korta samtal där medarbetarna får ge ledaren feedback 
• Nyttja personer i ledande positioner och byt erfarenheter 
• Ständigt arbeta med hur de mjuka värdena i organisationen ska utvecklas 
• Ständigt sätta nya utmaningar för sig själv och gå utanför komfortzonen 
• Ledarskapsutbildningar och ta del av tidigare litteratur 
• Lära känna sin egen grupp och förstå gruppdynamik 
• Våga göra fel 

	
Utveckla medarbetare	

• Mål- och medarbetarsamtal med anställda 
• Låta dem sätta egna mål 
• Uppföljningssamtal flera gånger per år 
• 1-to-1 samtal väldigt viktigt 
• Undvik för mycket möten, ta samtal på golvet istället eller mindre möten där alla får komma till tals 
• Lägga upp coachingplaner 
• Medlyssning 
• Individuella handlingsplaner 
• Utbildningar 
• Stötta grupputveckling 
• Berömma goda prestationer 

	
Misstag 	

• Misstag är bra, misstag leder till utveckling och förbättringsarbete 
• Misstag måste tillåtas och välkomnas, annars får man medarbetare som mörkar 
• Vara öppen för nya hanteringssätt från medarbetare 
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• Skapa en kultur där misstag är bra och inget att skämmas för  
• Genomföra PDCA vid upptäcka misstag och problem 
• Viktigt att befinna sig större delen av dagen på golvet, inte för att göra teknikernas jobb utan för att vara 

närvarande och coacha sina medarbetare och se verksamheten med egna ögon 
• Coacha medarbetarna ska finna egna lösningar, då utvecklas dem  
• Vara ute i verkstaden flera timmar om dagen 
• Uppmuntra medarbetarna att ge feedback till varandra om misstag upptäcks 

	
Problemlösning	

• Ta reda på varför och grundorsaken genom 5-varför-analys 
• Stanna upp och dyk ned i problemet, säkerställ att det löses 
• Involvera medarbetarna i problemlösningen för att skapa engagemang, det är teknikerna som kan jobbet 
• Lyft upp problem som sker i gruppen till ytan och skapa en kultur där problem inte skjuts undan 
• Låt medarbetarna få hantera kundproblem på egen hand först 
• Delegera ansvar och skapa delaktighet 
• Förbättringsmöten där teknikerna får komma med förslag 
• Den som orsakat ett problem får lösa problemet - mest utvecklande - låt problemlösning ta den tid som 

krävs  
	
Syn på Lean och Lean Leadership	

• Lätt att förstå och svårt att säga emot 
• Problem är helt plötsligt bra  
• Utmaning att tillämpa men går lätt att få människor att förstå vad som är viktigt 

 
Sammanfattning: Verkstadschefernas ledarskap ligger i linje med Lean Leadership och 
förutfattade meningar om verkstadschefernas ledarskap kan generellt förkastas, huruvida 
verkstadscheferna vet om att de bedriver Lean Leadership är fortfarande ovisst. 
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Ledarskap och coaching från ett teoretiskt perspektiv	
• Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska klara av att utföra sitt arbete, inspirera, uppmuntra och ge 

stöd till medarbetarna för utveckling av deras kompetens 
• Ledarskap handlar om att påverka andra för att skapa en förståelse för vilka uppgifter som ska utföras 

och hur de bör utföras men även underlätta individens eller gruppens arbete för att genomföra uppgiften 
och uppnå gemensamt uppsatta mål  

• Situationsanpassat ledarskap bör utövas 
• Coaching bör användas för att motivera sina medarbetare att nå uppsatta mål 
• En ledare måste kunna leda team  
• En ledare ska fungera som en coach 

	
	
Verkstadschefernas bild av ledarskap och coaching	

• Coaching är viktigt – När man vänder ryggen till och går finns det risk för att det man sagt borta.  
• Hög närvaro och coachning är viktigt i ett ledarskap 
• Kunna coacha både på professionell nivå och personlig nivå 
• Coacha medarbetarna till att ta eget ansvar och våga prova nya hanteringssätt 
• Involvera sina medarbetare, då växer dem och tar mer ansvar 
• Vara lyhörd, kommunicera, rättvis och kunna ta tuffa beslut 
• Leda efter förmåga och med exempel 
• Gör administrativa uppgifter på morgonen 
• Minska ned möten och inga kontor 
• Involvera hela organisationen 
• Stötta och coacha medarbetarna 
• Ge feedback  
• Vara innovativ och nytänkande 
• Intressera sig i medarbetarnas välmående 
• Tydlig med vilka krav som ställs 
• Ta fram informella ledare 

 
Sammanfattning: Verkstadschefernas ledarskap ligger i linje med presenterad teori. Således 
råder det inga tecken på att verkstadschefernas ledarskap präglas av kommando och kontroll 
eller de är motsträviga mot förändringar vilket det rådde misstankar om vid starten av 
undersökningen. 
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Lean arbetsmetodik från ett teoretiskt perspektiv	
• Implementering av Lean kräver fullständigt stöd från ledning i organisationen för att lyckas 
• Ledningen ska vara aktiv från start och vara fullt införstådda i vad som krävs, allt från ledande insats till 

ekonomiska resurser 
	
	
Verkstadschefernas bild av Lean som arbetsmetod	

• Arbetssättet VPS svagt - teoretisk produkt som ej är klar 
• Fokusera på ledarna och driv konceptet genom ledarna 
• Utbilda bättre i Lean så att ledning och chefer har god kunskap och kan driva konceptet vidare 
• Svårt att få kundnyttan att fungera i alla steg 
• Ge medarbetarna bättre möjlighet att förstå Lean för att kunna förstå VPS 
• Ledarna behöver ha full förståelse innan implementeringen påbörjas, den ska inte komma efterhand 
• Lean som arbetsmetod kräver att den tekniska kunskapen sitter som rinnande vatten 
• Lean är ett sätt att tänka, inte arbetssätt, ska finnas med i alla aspekter.  
• Påvisa fördelar med Lean innan implementering 

 
Sammanfattning: Råder åsikter om att VPS behöver utvecklas med stödsystem, mer utbildning 
samt finjustera rutiner innan det levereras ut till handlarna. 
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Implementering från ett teoretiskt perspektiv 
• Implementering av Lean bör ske stegvis, 1) skapa förståelse för Lean, kunderna och hur systemen 

fungerar hos alla berörda i organisationen, 2) tydlig struktur med en tydlig kommunikation med alla 
inblandade, 3) effektivisera processerna och utveckla dem i linje med Leans principer, 4) implementera 
grundstenarna när processerna sitter på plats och genomför implementeringen i cykler, 5) för att bibehålla 
grundstenarna måste en kultur som präglas av Lean byggas upp och uppdatera arbetsytan i linje med Lean.  

• Medarbetare som är involverade i implementeringen kan bli omotiverade efter ett tag om de inte 
fullständigt förstått syftet med implementeringen.  

• Viktigt att observera och ta hänsyn till personerna som påverkas av en implementering och säkerställa att 
de mottager förändringen på ett positivt sätt. 

• Organisation och kommunikation av implementeringen från ledarna blir avgörande för utfallet av 
förändringen 

	
	
Verkstadschefernas bild av implementeringen av VPS	

• Medarbetarna utvecklas mer än vad dem tror med implementeringen av VPS 
• Erfarenheterna är olika vad gäller Lean  
• Gå inte vidare förrän medarbetarna greppat Lean och konceptet 
• Utmaning att vända gamla mönster 
• Skapa förståelse för alla steg i implementeringen 
• En kritisk inställning till konceptet smittar av sig, mer än vad som syns 
• Säkerställa att engagemang för förbättringar fortsätter och inte dör ut efter ett tag 
• Hela organisationen påverkas av implementeringen av VPS, inte bara Volvo-verkstaden vilket måste tas 

hänsyn till 
• PST-konceptet måste sitta innan implementeringen  
• Jobba i par kan leda till att den med mer kunder blir en kundmottagare och den mindre erfarne en 

administratör 
• Påverkar alla i organisationen, förståelse för det måste skapas 
• Tekniker känsliga för förändringar 
• Sälja in arbetssättet bättre 
• Jobba med 5S och grundmetodiken innan teknikerna sätts ihop i par, förändra att arbetssättet förstås av 

alla innan nästa steg.  
• Mer Lean-utbildning i samband med implementeringen  

	
Sammanfattning: Mer förståelse för alla steg måste skapas innan implementeringen kan 
fortskrida, ha med alla på tåget. Det vill säga mer tid för implementeringen. Implementeringen 
måste tydligare upplysa om att hela organisationen kommer påverkas av VPS, inte enbart 
Volvo-delen. Ge teknikerna möjlighet att hinna praktisera PST-arbetssättet innan 
implementeringen drar igång på riktigt.  
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	
	



 

 

110 

Förändringsledning och organisationsförändring ur ett teoretiskt perspektiv:	
• Kommunikation är viktigt för att kunna leda förändring 
• Via kommunikation kan budskap förmedlas, förståelse och engagemang för förändringar skapas och 

framförallt motstånd till förändringar reduceras. . 
• Omvandlingen som sker omfattar alla delar av en organisation från struktur, processer, teknik till 

organisationskultur. 
• Organisationer behöver förändra, införa eller avskaffa befintliga strategier för att möta de 

marknadsförändringar som sker. 
• Organisationers framgång skapas genom att kunna visualisera hur marknaderna kommer förändras, 

identifiera nya sätt att leverera service och kundnöjdhet samt ha möjligheten att ändra spelets regler 
• Inställning till förändring påverkar framgångsgraden av en förändring i en organisation. 
• Negativa inställningar till förändringar som behöver ske i en organisation påverkar anställdas syn på 

förändringar och kan generera att ett motstånd mot förändringen skapas men även äventyra och skada 
hela förändringsprocessen  

	
Verkstadschefernas bild av förändringsledning och organisationsförändring:	

• Kommunikation avgörande och fel går oftast härleda till brist i kommunikationen 
• Kommunicera verbalt, inte i skrift (mail kan misstolkas) 
• Kommunicera och inte informera 
• Anpassa sin kommunikation efter person 
• Kommunicera genom att vara närvarande 
• Ledarna måste förstå och tro på förändringen fullt ut för att kunna förmedla det vidare nedåt i 

organisationen 
• Implementationen och förändringen måste stärka första linjens chefer, utbilda dessa mer än teknikerna 

för att per automatik skapa mer förtroende till verkstadschefen 
• Balansera förändringen för att alla ska hinna med och att förändringen sker i samma takt för alla 

involverade 
• Alla måste vara överens innan förändringen kan påbörjas (ledning, verkstadschef, coacher och tekniker) 
• Involvera hela organisationen 
• PST-arbetssättet måste sitta innan VPS kan köras in 
• Kommunicera förändringen tydligt, framförallt syftet bakom standardiserade verktygsskåp 
• Uppmuntra medarbetarna att motivera varandra 
• Säkerställ att alla förstår 5S och arbetar efter det dagligen  
• Jobben kan göras på halva tiden idag men det gör att mer marknadsföring krävs och mer service och 

underhåll krävs i lokalerna när kapaciteten höjs 
	
Motivation	

• Bekräfta och se medarbetarna 
• Följa upp 
• Leda och motivera genom att se, le och ge 
• Ledarskapet blir som viktigast i förändringar 
• 80–20, 80 procent beröm och 20 procent utveckling 
• Motivera genom att involvera, då skapas engagemang hos medarbetarna  
• Stå upp för medarbetarna och visa förståelse för deras arbete 
• Motivera genom att bygga teamkänsla och best practice 
• Ständigt motivera medarbetarna i kundfokus 
• Sätta upp rimliga mål och coacha dem till målet 

	
Sammanfattning: Verkstadscheferna visar goda tecken på att de generellt är positiva till 
förändringar. Det som framkommer är att med förändringen VPS behöver VCC stärka 
marknadsföringen eftersom förändringen leder till att verkstäderna ökar kapaciteten. 	
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Vad önskar verkstadscheferna för hjälp? 
• Ökad förståelse i Lean verktyg främst för ledarna och verkstadscheferna 
• Utbildning i att leda lag 
• Utbilda verkstaden i gruppdynamik 
• Studiebesök på andra verkstäder 
• Forum för VPS-verkstäder att diskutera och prata för att ge varandra tips och inspiration 
• Kontinuerlig uppföljning, mer än de få uppföljningsdagar som ges idag 
• Uppföljning på regionnivå 
• Fortsätta utveckla arbetssättet från VCC-sida (mer marknadsföring exempelvis, utveckla mer stödsystem, 

support med mera) 
• Coacha i hur den uppnådda nivån efter certifiering ska bita sig fast i organisationen 
• Teknisk lösning för daglig styrning och TTB-tavlor ska komma från VCC vid leverans av VPS 
• Ge ledarskapsutbildningar till coacher och Andons 
• Mer grundutbildning i arbetssättet och Lean för att teknikerna ska förstå grunderna ordentligt  
• Skapa rutiner för bärgade-bilar och de akuta besöken, dessa rutinerna behöver finnas innan 

implementering. 
• Erbjuda verkstadscheferna coaching för att inte falla tillbaka i gamla mönster 
• PST-arbetssättet behöver sitta på plats innan implementering 
• Mer tid för utveckling av medarbetarna 
• VCC behöver synka sin egen organisation med VPS fullt ut 
• VCC behöver kunna sälja in VPS till hela verkstadsorganisationen, inte bara till Volvo-delen som görs 

idag 
• Utöka för-perioden innan implementering och låt teknikern få arbeta i par på test innan implementeringen 

körs igång på riktigt 
	
Viktiga egenskaper som verkstadscheferna nämner behövs för att klara av 
att driva det vardagliga ledarskapet i en VPS-verkstad	

• Lyhörd 
• Förändringsbenägen 
• Förstående 
• Kommunikation 
• Gemensamma mål 
• Närvaro 
• Beslutsam 
• Motiverande 
• Delegerande 
• Uppföljning 
• Coachande 
• Samarbetsvillig 
• Lösningsfokuserad 
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Bilaga 4  
 

 
 
Figur 27: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - Det 
dagliga ledarskapet i verkstaden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - 
Uppföljning och mätning av VPS. 
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Figur 29: Egen illustrerat histogram med normalfördelningskurva över resultatet av undersökningsområde - Lean 
och Lean Leadership. 
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