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Sammanfattning 
Examensarbetet inleddes med en förstudie där olika förbättringsområden inom 
organisationen identifierades. Kommunikation i praktiken kan liknas vid ett 
förstärkningsverktyg vilket påverkar de vanligaste faktorerna för ett lyckat 
förändringsarbete. Idag måste en ledare och chef vara kommunikativ och det 
fungerar inte längre med att peka med hela handen. Medarbetarna måste förstå 
sin chef och ledare och det måste finnas ett samspel mellan dem. För att chefer 
och ledare ska styra förändringsprocessen behövs kommunikation.  
 
Syfte med examensarbetet är att undersöka hur kommunikationsprocessen kan 
användas som styrmedel mot en social förändring. Målet med examensarbetet 
är att beskriva kommunikation för förändring på Volvo i Olofström och att 
identifiera förbättringsområden inom organisationen. Examensarbetets avsikt är 
att undersöka olika synvinklar ur kommunikation, ledarskap och förbättringar 
kring en förändringsprocess.  
 
De slutsatser som examensarbetet visar är att kommunikationsprocessen kan 
användas som styrmedel via information, kommunikation, möten och genom 
dialog. Kommunikation måste ske via chef och ledare och visuellt ledarskap. 
Kommunikation innebär att i dialog tala med varandra. Förbättringsarbetet som 
påbörjats bör fortsätta som del i organisationens förändringsarbete. 
 
Utifrån målbeskrivningen - Hur ledare kommunicerar för att uppnå 
förändringsmål visar resultat att chef/ledare ansvarar för kommunikations-
processen när det gäller planering och genomförande av förändring i en 
arbetsgrupp. Organisationen kan då se chef/ledare som en förändringsledare. 
Förändringens resultat påverkas av hur kommunikationen genomförs. 
Förändring och utveckling sker via kommunikation och dialog i en samverkan. 
 
Utifrån målbeskrivningen – Hur kommunikation kan leda medarbetare mot 
förändring bör chef/ledare börja med att diskutera och kommunicera vad det 
innebär att gå från ett läge till ett annat läge i en LEAN förändring. Vidare visar 
resultat att chef/ledare behöver studera innebörden av resultat via analys och 
diskussion men framför allt vad det innebär att ge support och feedback. 
Strategisk kommunikation kan vara den del som saknas då kommunikation inte 
förstås.  
 
Utifrån målbeskrivningen – Hur Kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap 
på Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter (VCBC) noteras i resultatdelen 
att förändring och ledarskap inte kopplas ihop. Då kan chef/ledare inte utveckla 
kommunikationsprocessen mot en social förändring.  
 
 
Nyckelord: Chef och ledare, Coachning, Förändring, Kommunikation, Volvo 
Cars Body Components, Volvo Cars Manufacturing System 
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Abstract 
This thesis work began with a pre-study which intended to identify areas of 
improvement within the organization. Communication in practice is like a 
strengthening tool, which affects the most common factors for successful 
change management. Today, a manager must be communicative; just to point 
out the direction is not longer working. Employees must understand their 
manager and leader, and there must be an interaction between them. For 
managers to guide the change process communications is needed.  
 
The purpose of the thesis work is to investigate how the communication process 
can be used as instruments of social change. The goal of the project is to 
describe the communication of change at Volvo in Olofström and to identify 
areas for improvement within the organization. The intention is to examine 
different perspectives from communication, leadership and improvement on a 
process of change.  
 
The conclusions of the thesis work are that the communication process can be 
used as instruments through information, communication, meetings, and 
through dialogue. Communication goes through the manager and leader, and 
visual management. Communication means dialogue and to talk to each other.  
The Improvement work which has started should be continued as part of the 
organization's change process. 
 
The central part of - How leaders communicate in order to achieve the goals of 
implementation. The responsibility of the communication process lies with the 
manager / leader for planning and implementing of the change in a workgroup. 
The organization can see the manager / leader as a leader of change. The 
results of implementation are affected by how communication is carried out. 
Change and development is done through communication and dialogue in an 
interaction. 
 
The central part of - How communication can lead people through 
implementation and development. It is up to the manager / leader to begin to 
discuss and communicate the meaning of transformation in a LEAN 
implementation. Furthermore the manager / leader need to study the 
implications of the results through analysis and discussion, but above all what it 
means to give support and feedback. Strategic communication can be the part 
that is missing when communication is not to be interpreted. 
 
The central part of - How communication is affected by LEAN leadership at 
Volvo Cars Body Components (VCBC). Found in the results is that change and 
leadership can’t connect to each other. In this case manager / leader do not 
develop the communication process of social change.  
 
Keywords: Manager/ and leader, Coaching, Change, Communications, Volvo 
Cars Body Components, Volvo Cars Manufacturing System 
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Förord 
Detta examensarbete behandlar området kvalitetsteknik. Arbetet är genomfört 
vid Volvo Cars Body Components i Olofström. Examensarbetet har utarbetats 
av studenten Annika Henningsson från fristående kurser om 180 poäng vid 
Högskolan Gotland.  
 
Arbetet med detta examensarbete har skett under våren 2011.  
 
Författaren vill tacka alla medarbetare vid Volvo Cars Body Components som 
kommit med synpunkter, idéer, förslag och stöd vilka har delgett sitt förtroende 
genom olika problembeskrivningar vilket har möjliggjort detta arbete, ingen 
nämnd ingen glömd. 
 
Författaren vill speciellt tacka nära och kära som funnits som support under 
hela studietiden. 
 
 
      Annika Henningsson      
     
 
Olofström/Visby 2011-08-30 
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Begreppsdefinition 
BMS- Business Management System 
ISO 9000- Kvalitetssystem  
LEAN Bic, best in class – Beskriver QCDISME 
LLA- Lean Learning Activities 
LMX – Transformerande partnerskap 
Score Card –Styrkort 
Six Sigma- Förbättringsprogram och standardavvikelse 
TQM -Total Quality Management 
VCBC – Volvo Cars Body Components, Eng 
VCBC- Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter, Sv  
VCC – Volvo Car Corporation 
VCMS –Volvo Cars Manufacturing System 
VCT – Volvo Cars Torslanda 
QCDISME – Ingående moment i LEAN Bic – som kvalitet, kostnader, leverans, 
förbättringar, säkerhet, medarbetare och miljö – resultatbaserat.  
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1. Inledning 
Från kris till framtidstro - om fordonsindustrins framtid 
 

 

Mitt under krisen i fordonsindustrin startade kompetensutvecklings- 
projektet FKG09. Tolv företag valde att satsa på kompetensutveckling, trots att 
marknaden nästan stod stilla. Vad har vi lärt oss av samarbetet mellan industri 
och samhälle? Hur kan företagen samarbeta för att öka sin och regionens 
konkurrenskraft? Är kompetens en av framtidens ödesfrågor för 
fordonsindustrin?1 
 
Människan lever i en tid när individen på ett unikt sätt har möjligheter att 
påverka sitt eget liv och andras. Genom att vi dagligen genomför små 
förändringar, via chef och ledarskap och daglig kommunikation (egna tankar) 
kompetensutvecklar vi både organisationen och människan. Genom delegering 
av makt och ansvar kan enskilda stimuleras. Detta innebär i förlängningen att 
alla kan och ska utmana sig genom intellektuell stimulans för att utveckla den 
organisationen som man arbetar i. Intellektuell stimulans äger rum när chef och 
ledaren klarar av att utmana organisationens medlemmar och får dem att tänka 
i nya banor.2 För att kunna tänka i nya banor behövs det kommunikation, i 
sampel med varandra. 
 
Människan kommunicerar hela tiden både i ord och gester och i mötet med 
andra delar vi med oss av oss själva och tar del av vad andra har att 
kommunicera till oss. Idag måste en ledare och chef vara kommunikativ och det 
fungerar inte längre med att peka med hela handen. Medarbetarna måste förstå 
sin ledare och chef och det måste finnas ett samspel mellan dem (egna tankar). 
För att få en chef att kommunicera förändring behövs träning och coachning. 
Coachning är att frigöra ambitioner, utveckla förmågan att utföra arbetet och 
uppnå önskade resultat. Ramen kring coachning är förändring. 3 
 

                                            
1
 Region Blekinge (2011), s  FKG09 

2
 Jacobsen (2009), s 297 

3
 Berg (2009), s 87 
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Att effektivisera arbetsgrupper innebär ett förändrat arbetsätt för de chefer och 
ledare som skall leda förändringsprocessen genom coachning och support.  
En viktig fråga i sammanhanget är hur chefen och ledaren kan agera i den nya 
typen av roll samt vilken kompetens detta kräver. 4  
 
Fokus på att utveckla människan, fokus på kundtillfredställelse, att arbeta 
smartare och leta efter förbättringsmöjligheter är några ledord i utvecklingen av 
organisationen. Då kan enkla ekonomiska nyckeltal inte ensamt fånga de 
utvecklingstal som kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling står för.5  
Utan en mer rimligare typ av utveckling och styrning sker via kommunikation. 
 
För att chefer och ledare skall styra förändringsprocessen behövs 
kommunikation. Medarbetarna behöver framför allt kommunicera med den 
närmaste chefen vi en förändring. Det gäller att chefer är beredda på att sätta 
av tid för kommunikation och även göra sitt eget och medarbetarnas 
kommunikationsansvar tydligt.6  
 
Kommunikation ingår i organisationens kultur och i organisationens utveckling, 
vilken kan drivas av supportande team. Det handlar om att utforska hur 
individen ser på likheter och skillnader, vilka finns i alla människors upplevelser 
av kommunikation och tankemönster.  Detta inverkar på möjligheterna att förstå 
och samarbeta med varandra, men framför allt gäller det att förstå hur vi vill 
utvecklas. En tydlig dialog är en förutsättning för meningskapande och behövs 
för att utveckling skall kunna ske över tid. 7  

1.1 Problemdiskussion 

Volvo Cars Body Components, där studien genomförts, är en del i koncernen 
VOLVO och ligger i Olofström. Volvo Cars Body Components tillverkar 
karosskomponenter till flera olika bilmodeller som tillverkas på två olika orter, 
Olofström och Göteborg. 
 
2009 introducerar Volvo Cars Body Components ett utvecklingsprogram som 
innehåller både framtidstro och organisationsutveckling. Organisationen väljer 
att införa ett LEAN arbetsätt, vilket baseras på ett österländskt tänk via The 
Toyota Way. Men arbetet med LEAN förändringen har inte gått som planerat. 
 
Det framkommer inom organisationen att någonting brister vid överföringen av 
information. Information ingår i kommunikationsprocessen. För att utveckla den 
processen till en social förändring behöver Volvo Cars Body Components få 
reda på vad det är som brister i överföringen av information. 
 
Problemfråga: Vad är det som gör att arbetslagen inte lyckas i 
implementeringen mot LEAN Bic?  

                                            
4
 Ellström (red.)(2009), s 55 

5
 Bergman & Klefsjö (2007), s 464 

6
 Johansson & Heide (2008), s 107 

7
 Berg (2009), s 100 
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1.2  Syfte och Mål 

Examensarbetets fokus läggs på chefer och pelarledare och hur de upplever 
kommunikation i förändringsprocessen. Hur chefer, ledare och medarbetare 
kommunicerar i sin dagliga verksamhet påverkar utfallet i allt förändringsarbete. 
 
Syftet är att undersöka hur kommunikationsprocessen kan användas som 
styrmedel, för att få en bild av vilken roll kommunikationsprocessen spelar i 
genomförandet av en LEAN inspirerad förändring.  
 

Examensarbetets mål är att beskriva kommunikation för förändring på Volvo i 
Olofström men framför allt identifiera förbättringsområden och därefter prioritera 
ett förbättringsområde inom organisationens verksamhet.  
Det förbättringsområde som valts ut är följande. 
 
1) Hur ledare kommunicerar för att uppnå förändringsmål  
2) Hur kommunikation kan leda medarbetaren mot förändring 
3) Hur kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap på Volvo Personvagnar 
AB Karosskomponenter (VCBC) 

1.3 Avgränsning 

I examensarbetet söker jag en förståelse av interaktionen mellan 
implementeringslaget och chefer samt tolkningar av kommunikationsprocessen. 
Avgränsningar har gjorts till att studera hur 1:a linje chef, pelarledare och 
support egna upplevelser är av kommunikation. 
 
Undersökningen begränsar sig mot att studera 1:a linje chef, support för Volvo 
Cars Manufacturing System och ledarskapspelaren på Volvo Cars Body 
Components i Olofström, se figur 2:3, sid 18. 8  Begränsningen görs eftersom 
jag lutar mina utsagor mot VCBC, vilka har enheter både i Olofström och i 
Göteborg, vilka tillsammans bildar en helhet. Pelaren ledarskap, kvalitet, 
material planering och logistik och förbättringar inkluderas i undersökningen. 
För att inte avgränsa undersökning så att den blir för snäv inkluderas fem 1:a 
linje chefer, supervisors och ett antal koordinatorer och support i 
undersökningen.  
 
För att avgränsa examensarbetet vidare begränsar sig rapporten till att ge 
förslag på åtgärd av identifierade brister och problem i samband med Coaching 
Assesement i arbetsätt, se åtgärdsplan sid 64. Avgränsning i Coaching 
Assesement innebär att analys enbart görs mot pelaren ledarskap. Vidare 
avgränsar sig analysen mot frågorna i Coaching Assesement mot Confirmation 
Process, punkt 4 och frågorna 4.1.1och 4.1.2, se bilaga 5 .  
 
I arbetet ges enbart förslag på förbättringar för att matcha kommunikation med 
den utveckling företaget vill ha dvs. hur företaget skall linjera daglig 
kommunikation på ett strategiskt sätt. 

                                            
8
 Volvo Cars Body Components i Olofström äger och har en enhet förlagd i Göteborg 
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1.4 Disposition  

Jag har i kapitlet bland annat beskrivit bakgrunden och upplägget för rapporten. 
Vidare har jag redovisat syftet och mål med rapporten, identifierat 
problemområden, beskrivit infallsvinklar samt redogjort för avgränsningarna i 
rapporten. Generellt är rapporten upplagt enligt följande struktur: förändring, 
ledarskap och kommunikation. Genom hela arbetet följer rapport strukturen 
denna röda tråd. 
 
I kapitel 2 beskrivs metod och varför jag valt och kvalitativ ansats sett utifrån en 
fallstudie. 
 
I kapitel 3 ges en kort beskrivning av de teorier som ligger till grund för analys 
och diskussion. 
 
I kapitel 4 redovisas resultaten från enkätundersökningen, Coaching 
Assesement och visuellt ledarskap, för att slutligen redovisa intervju resultatet 
via kodord. 
 
I kapitel 5 analyserar jag resultatet och skapar en diskussion där jag väver in 
och utvecklar de teorier jag tidigare beskrivit. Vidare förslår jag förbättringar för 
hur ledare och chefer kan kommunicera utveckling av förändringsarbetet. 
 
I kapitel 6 sammanfattning av resultat. 
 
I kapitel 7 gör jag en reflektion.  
 
I följande kapitel beskriver jag vilken metodansats jag använt mig av och vilka 
teorier som ligger till grund för rapporten.  
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2. Metod 

2.1Inledning 

Examensarbetet genomförs i projektform efter Tonnquist9 modell och mallar. 
Projektet är indelat i fyra olika faser förstudie, planering, genomförande och 
avslut. Att definiera ett projekt innebär att projektledaren kartlägger den process 
som inleder projektet.10 Tonnquist11 modell är en arbetsform eller en 
uppdragsform med starkt målfokus. Viktigt är att projektet skall genomföras på 
utsatt tid och att projektet har ett syfte och ett mål.12  
 
Förstudien genomfördes som ett separat projekt, vilket leverats en rapport som 
ligger till grund för examensarbetet. Under planeringsfasen upprättades i 
samråd en uppdragsbeskrivning och kravspecifikation, vars dokument ligger till 
grund för projektplaneringen. Den tredje fasen i projektarbetet blir 
genomförandet.  

2.2 Initiering av projekt via förstudie 

Sättet att starta ett projekt på kan variera och det är under förberedelserna 
projektets mål formuleras. Vad skall göras? Fokus på - att göra - är stor, och 
dominerar inom många organisationer, vilket stämmer väl in även på studerad 
organisation. 13  Att definiera ett projekt innebär att en kartläggning görs, vilket 
inleder projektet.14  
 
Tonnquist15 modell är en arbetsform eller en uppdragsform med starkt 
målfokus. Viktigt är att projektet skall genomföras på utsatt tid och att projektet 
har ett syfte och ett mål. De kriterier som bör uppfyllas i ett projekt preciseras 
nedan:16  
 

 Uppdraget är mätbart 

 Det finns en tydlig tidspunkt för när uppdraget skall vara färdigt 

 Det finns en tydlig beställare 

 Det krävs speciell kompetens som företaget inte har 

 Det krävs mycket resurser under kort tid 

 Uppdraget är omfattande eller komplext 

 Uppdraget har strategisk betydelse 

 Uppdraget ligger utanför ordinarie verksamhet17
 

 
 

                                            
9
 Tonnquist (2008) 

10
 Tonnquist, Bo (2008), s 17 

11
 Tonnquist (2008) 

12
 Tonnquist, Bo (2008), s 20 

13
 Tonnquist, Bo (2008), s 22 

14
 Tonnquist, Bo (2008), s 17 

15
 Tonnquist (2008) 

16
 Tonnquist, Bo (2008), s 20 

17
 Tonnquist, Bo (2008), s 20 
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I förstudiearbetet tillsattes en referensgrupp bestående av tre 1:a linje chefer 
vilka arbetat tillsammans med mig vid två tillfällen, via idéstafett, samt via 
konceptualisering och brainstorming. I förstudien har Tonnquist mallar använts i 
form av riskanalys, se bilaga 6, sid 62 och åtgärdsplan se bilaga 7,sid 64.  
 
Via idéstafetten gjordes en värdering enligt miniriskmetoden för att fastställa en 
åtgärdsplan till förbättringsförslag.  Utöver riskanalys och åtgärdsplan har 
förstudien innehållit projektmål, redovisning av SWOT analys, tidsrapporter, 
projektplanering (office project standard), styrgruppsmöten och mötes protokoll.  
 
I förstudiefasen kartlades även projekt förutsättningarna genom en SWOT 
analys och nulägesanalys, där också referensgruppen arbetade för att få fram 
problemområden att studera vidare med.18  Förstudiens syfte var att generera 
ett antal problemområden. Hur arbetet med förstudien och referensgruppen 
varit upplagt redovisas i följande punkter 2.3- 2.3.1. 

2.3 Referensgrupp 

För att få en större förståelse för hur chefer och ledare kommunicerar och leder 
förändringsarbete i sin dagliga verksamhet valde jag att bilda en referensgrupp. 
Referensgruppen arbetade enligt en idégeneringsmetod som kallas 
brainstorming vilket ibland på svenska kallas spånskiva. 19 Ett orsak verkan 
diagram användes för att illustrera ett kvalitetsproblem så att referensgruppen 
kunde bena ut orsakerna till problemet.20 Referensgruppen tillsattes för att få 
fram problemområden att jobba med. 

2.3.1 Fiskbensdiagram 

I en brainstorming med referensgruppen har flera faktorer kategoriserats in 
under sju olika ben, Faktorerna är sammanställda och tagna utifrån 
problemformuleringen. Benen benämns under följande rubriker: Management, 
Volvo Cars Manufacturing System, Kommunikation, Coaching Assesement, 
Ledare/människa, Lagledare/människa och Operatör/människa. För varje 
problem var det viktigt att finna orsaken till huvudorsaken vilket ger ett underlag 
för den fortsatta problemlösningen, vi försökte att finna rotorsaken till problemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18

 Tonnquist (2008), s 33-43 
19

 Bergman & Klefsjö (2007), s 564 
20

 Bergman & Klefsjö (2007), s 464 
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I figur 2:1 redovisas de problemområden som framkom under brainstormingen 
med de tre 1:a linje cheferna. 

 
 
Figur 2:1 Illustrerar Ishikawadiagran eller orsak - verkan för identifierade 
problem i förändringstakten 
 

För att kartlägga vilken lösningsinsats som upplevs speciellt viktigt för 
referensgruppen uppmanades cheferna att identifiera fem problemområden var. 
Att göra en sådan bedömning innebär att de genom diskussion lyfte upp de 
mest viktiga problemområdena som är enklast att lösa ut viktad mot kostnad 
och insats, se figur 2:2.  

 
Figur 2:2 Illustrerar insats- nytta och viktiga problemområden för chefer 
 
En insats – nytta (cost/ benefit) analys användes för att jämföra olika insatser. 
Låg insats ställs mot hög insats för att se vilket problemområde som kan lösas 
mot en låg kostnad eller hög kostnad.  21 De problemområden som figur 2:2 
illustrerar ansågs specifikt viktiga för cheferna att lösa genom någon 
problemlösnings metod. De inringade alternativen var de problemområden som 
cheferna ansåg sig kunna lösa ut genom en mindre kostnadsinsats men som 
gav störst utfall. 

                                            
21

 Magnusson, Bergman (2003), s 185 
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Utifrån chefernas fem i topp, utkristalliserades vissa problemområden inom 
området ledarskap och kommunikation, vilka ger en fingervisning om vad det är 
som behöver förbättras inom kommunikationsprocessen. 
 
 Kommunikation – visualisera det som är bra 
 Coaching Assesement – ställ raka frågor och ta med exempel för att 

lättare förstå 
 Föregå med gott exempel! 

 Ledarskap – efterfrågan från chef och ledning 
 
Utifrån brainstorming materialet arbetades det därefter fram en riskanalys. 
Riskvärdering handlar om att utvärdera sannolikheten av att en riskhändelse 
inträffar och vilka konsekvenser detta i så fall skulle få för ett eventuellt 
kommande projekt se bilaga 6, sid 62. 22 Utifrån riskanalysen har sedan en 
åtgärdsplan utarbetats, se bilaga 7, sid 64. Åtgärdsplanen kommer jag att 
vidare hänvisa till i analys och diskussionsdelen. Innan dess skall jag förklara 
hur jag arbetat vidare med rapporten vilken bygger på en kvalitativ ansats.  

2.4 Design 

Denscombe 23 anser att analysen av kvalitativ data bygger på en logik där 
forskaren upptäcker saker i data, för att röra sig till mer generaliserande 
slutsatser . Genom att göra djupintervjuer, deltagande observation och därefter 
tolka analysen söks en djupare förståelse av kommunikationsprocessen. Den 
kvalitativa metoden lägger fokus på mjuk data och lämpar sig bäst när det är 
människors uppfattningar, åsikter och erfarenheter som skall karläggas.24   
 
Kvantitativ data kan presenteras genom sammanställningar genom de sju 
förbättringsverktygen. Den kvantitativa metodansatsen fokuserar på 
siffermässiga mätmetoder och statistiska bearbetningsmetoder. Kvantitativ 
ansats är mer lämplig i de fall där kategorier baseras på hur många, hur stor 
andel av benämningar som t.ex. man eller kvinna.25  

2.4.1 Kvalitativ design 

Jag väljer att använda mig av en kvalitativ design för att dels fånga människors 
uppfattningar och åsikter om vad förändring är, vad ledarskap är och för att 
kartlägga vad kommunikation är för de involverade i undersökningen. Varför jag 
valde en kvalitativ design var för att jag ville erhålla en djupare förståelse för 
ämnet. Strukturen är uppdelad i förändring (visuellt ledarskap), ledarskap 
(ledarskap och kompetens) och kommunikation. I arbetet har jag valt att 
använda mig av en kvalitativ intervjustudie i form av en intervju vilken bearbetas 
enligt tolkning av data genom koder, kategorier och begrepp, där förekomsten 
av vissa ord står för kategoriseringen.26 

                                            
22

 Tonnquist (2008), s 149 
23

 Denscombe (2009), s 53 
24

 Denscombe (2009), s 327 
25

 Denscombe (2009), s 329 
26

 Denscombe (2009), s 374-377 



17 
 

2.4.2 Veteskapligt perspektiv  

En fenomenologisk infallsvinkel bygger på subjektivitet, beskrivning, tolkning 
och medverkan. Förtjänsten med att använde en fenomenologisk infallsvinkel är 
att undersöker människors uppfattningar, attityder och känslor.27 Fenomenologi 
fokuserar på hur livet upplevs vilket försöker ge en beskrivning av de 
involverades förstahandsupplevelser av saker och ting. En fallstudie bygger på 
utveckling av teorier, hypoteser, begrepp och generaliseringar vilket grundar sig 
på att en process ständigt rör sig framåt där man upptäcker saker i data.28   
 
Jag har valt en infallsvinkel via fallstudie eftersom den bygger på just utveckling 
av teorier, hypoteser och begrepp.29  Förtjänsten med att använda en fallstudie i 
den här rapporten är att den fokusen på relationer och processer. I detta 
hänseende fångar fallstudier det holistiska i den sociala processen. Fallstudiens 
verkliga värde är att den kan förklara varför dessa resultat uppstår. 30 
Fallstudiens starka sida är att den tillåter forskaren att använda sig av olika 
källor. Observationer av händelser kan kombineras med insamling av 
dokument. 31 Jag söker med andra ord en förståelse för vilken roll 
kommunikation spelar för chef och ledare i en LEAN förändring.  

2.4.3 Litteraturstudier 

Litteratursökning till den teoretiska referensramen ger olika metodiska uppslag 
vilket ger olika tolkningsalternativ.32 Den teori som jag använder mig av är 
hämtad ur litteratur, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och 
hemsidor på internet. Exempel på sökord är LEAN, kommunikation och ständig 
förbättring. En förutsättning för traditionell forskningsprocess är dock att jag som 
forskare håller mig måttligt neutral, vilket är det förhållningsätt jag försökt 
använda. 

2.4.4 Generaliserbarhet, validitet och realibilitet 

En tillräckligt bred och omfattande täckning i en forskningsrapport ger 
trovärdighet åt generaliserbarheten i undersökningen.33 Å ena sidan går det inte 
att generalisera resultaten från en fallstudie av detta slag. Det blir således upp 
till läsaren att tolka och eventuellt generalisera det som behandlas i rapporten 
och dra paralleller till liknande situationer. Möjligheten finns således att tillämpa 
forskning fynden på andra likvärdiga exempel. Å andra sidan så hänvisar 
validiteten till noggrannheten i data beträffande den forskningsfråga som 
undersöks. 34  
 
Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen då allt i 
övrigt är lika? Med hänsyn taget till att arbetet är sytematiskt upplagt och att jag 
på det viset minimerat inslag av subjektivitet så menar jag att jag vid en 

                                            
27

 Denscombe (2009), s 109 
28

 Denscombe (2009), s 369 
29

 Denscombe (2009), s 369 
30

 Denscombe (2009), s 109 
31

 Denscombe (2009), s 61 
32

 Backman (2009), s 57 
33

 Denscombe (2009), s 55 
34

 Denscombe (2009), s 378 
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liknande studie kommer att komma fram till samma resultat. Däremot så kan jag 
inte utesluta att resultatet blir annorlunda beroende på om motsvarande 
forskning görs under likartat inramning och i en socialmiljö som inte 
förändrats.35 
 
Som anställd inom organisationen finns en mindre risk för påverkan av resultat 
då jag undersöker andra delar av organisationen än vad jag arbetar med i mitt 
dagliga arbete. Eftersom forskningen bedrivs inom organisationen innebär det 
en professionell självutveckling.36  Däremot har jag en personlig föreställning 
om hur chefer och ledare kan kommunicera vilket naturligtvis påverkar valet av 
analys, diskussion och teorier. 37 

2.5 Urvalsprincip 

Jag har använt mig av en urvalsprincip vilken kallas vid ett subjektivt urval.38  
Då respondenterna i sitt dagliga arbete arbetar med support och 
implementering av Volvo Cars Manufacturing System utgör de en representativ 
föredelning vilken speglar mångfalden som finns inom organisationen. Vidare 
har ett antal 1:a linje chefer valts ut i det speciella syftet att det anses vara 
troligt att just dessa ger ett mervärde till undersökningen, med tanke på 
samarbetsvilja och kommunikation. Respondenter från varje pelare är ombedd 
att delta, dvs. ett subjektivt urval, då respondenterna handplockats utifrån sin 
anknytning till sin pelarroll, se figur 2:3. 
 
Avgränsning i intervjuundersökningen då jag valt att fokusera 
intervjuundersökningen på chef som ingår i 1:a linjechefs led, pelarledare, 
koordinator och support, se figur 2:3. 
 

Förändring, Ledarskap och Kommunikation  

 
 
Figur 2:3 Illustrerar de delar av hierarki strukturen som ingår i undersökningen 
 

En svaghet är dock att urvalsprincipen inte tar hänsyn till den demografiska 
(åldersrelaterat) fördelningen av chefer och ledarna på företaget, samtidigt som 

                                            
35

 Denscomde (2009), s 379 
36

 Denscombe (2009), s 180 
37

 Denscombe (2009), s 101 
38

 Denscombe (2009), s 37 
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undersökningen har inte med någon av de chefer som anses vara motståndare 
och ett hinder för utvecklingen av förändringsarbetet.  

2.6 Data insamling 

Fokus för i intervjuundersökningen ligger på att fånga gruppkaraktären i den 
dagliga verksamheten och i kommunikationen. För att få intervjupersonerna att 
bli delaktiga, att uttrycka sina känslor och reflektera över hur de kommunicerar 
har jag försökt utnyttjat gruppdynamik. 39 Fokusgrupper utgör ett särskilt sätt att 
utnyttja gruppdynamik. De består av en liten grupp människor som 
sammanförts av en moderator, forskaren, för att undersöka attityder och 
uppfattningar, känslor och idéer inom ett specifikt område.40  De intervjuade 
deltagande ses av mig som ledare för förändring.  
 
För att spegla den dagliga kommunikationen i organisationens har för detta 
arbete valts ut två fokusgrupper, Volvo Cars Manufacturing System support och 
1.a linjechefer. Datainsamling av primärdata sker via en intervju med tolv frågor. 
Infallsvinkeln grundar sig på betydelsen av, Volvo Cars Manufacturing System 
för dig i dimensionerna förändring, ledarskap och kommunikation.  
 
De data eller kodord jag väljer att använda mig av grundar sig på enstaka ord 
eller uttryck.41 De delar och kodord som om valts utifrån BMS, Volvo Business 
Management interna styrdokument är -visuellt ledarskap (förändring), 
 -ledarskap och kompetens (ledarskap) och -kommunikation, vilka redovisas i 
tabell 2.6.  Styrdokumenten finns beskrivna i BMS, 42 Business Management 
System, Volvos intranät vilka skickas med som bilaga 1-4, sid 57-60.  
 
Kodningsord och uttryck inom, Volvo Cars Manufacturing System, Visuellt 
Ledarskap, Ledarskap och kompetens och Kommunikation.  
 
Tabell 2:6 Matris för horisontell kategori och vertikal fördelning av kodord 

Kategorier Kodord 

Visuellt Ledarskap (förändring) Mål, Gapanalyser, Nuläge till önskat läge 
Resultat, Support, Standard och Ständig 
förbättring 

Ledarskap och kompetens Verifiera utfall, förbättringsarbete, arbeta mot 
uppsatt mål, säkerställer att standarder följs, 
ansvar och tillit, Verifierar om lag och 
medarbetare har kompetens 

Kommunikation Kommunicerar genom att lyssna, För dialog, 
Ge feedback, Kommunicerar tvärfunktionellt, 
Tar ansvar för att söka information 

Not . Tabell 2:6 visar kod ord ur styrdokument i förändring, ledarskap och 
kommunikation 
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2.7 Utformning av intervju  

För att knyta ihop förändring, ledarskap och kommunikation har en intervju 
genomförts. Intervjupersonen fick svara på tolv frågor. Strukturen är uppdelad i 
förändring, ledarskap och kommunikation. Den kvalitativa forskningsintervjun 
fångar den intervjuades livsvärld samt hans relation till den, se bilaga 9, sid 67. 
Jag har genomfört intervjuer med pelarledare och support för,  
Volvo Cars Manufacturing System. Vidare så har jag genomfört intervjuer med 
1:a linje chefer på VCBC i Olofström den 23 februari – 15 mars år 2011. 
Sammanlagt nio respondenter.  
 

 Två pelarledare 

 En pelarsupport 

 En support 

 Fem 1:a linje chefer, varav två är service support chefer 
 
Respondenterna är subjektivt utvalda mot bakgrund att de representerar pelare 
och support från QCDISME, kvalitet, kostnader, leverans, förbättringar, 
säkerhet, medarbetare och miljö.43 Det subjektiva urvalet gäller delvis också för 
gruppen 1:a linje chefer då de är speciellt utvalda för att de representerar en 
grupp chefer från olika enheter. Anledningen till att de utvalda grupperna är 
med i undersökningen är att jag vill gruppkaraktären och hur de uttrycker sig i 
sin dagliga kommunikation, dvs. att spegla vad grupperna tycker är 
karaktäristiskt för förändring, ledarskap och kommunikation.  
 
En 1:a linje chef eller service chef arbetar med två - tre lagledare och ansvarar 
för ca 35-65 operativa medarbetare. I chefsrollen ligger det ett ansvar att fördela 
och frigöra sig i tid för ett visuellt ledarskap. Det visuella ledarskapet går ut på 
att vårda relationer och föra kommunikationsprocessen vidare. 
Alla respondenter har gått eller genomfört en två veckors intern utbildning, Lean 
Learning Activities, vilken anordnas av ledningsgruppen och 
implementeringsteamet. En pelarledare arbetar med att ta fram verktyg enligt, 
Volvo Cars Manufacturing System standard och se till att de används inom 
ramen för vad standarden säger. 

2.7.1 Databearbetning av intervju 

Tolkning av data koder, kategorier och begrepp är vanligt enligt Denscombe 44 
och tolkningsprocessen inbegriper i huvudsak fyra olika uppgifter:45 
 

1. Koda data 
2. Kategorisera dessa koder 
3. Identifiera teman och samband bland koder och kategorier 
4. Utveckla begrepp och komma fram till generella uttalanden 
 

Tolkningen av data blir en analytisk kodning då forskaren oavsett data refererar 
till intervjuutskrifter eller fältanteckningar och dokument.46  
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Det jag har gjort är att jag bestämt mig för att använda enskilda kodord, för att 
fånga gruppkaraktären i den dagliga verksamheten. Det vill säga först prioriterar 
jag vissa delar av data, reducerar antalet koder, utvecklar en hierarki av koder 
och går mot nyckelbegrepp och sedan jämför jag de kategorierna i förhållande 
till varandra. Därefter görs en matchning för att se om styrdokumenten matchar 
det intervjurespondenterna säger, via kodord, för att slutligen dra en slutsats. 
 
Svaren är kategoriserade av mig men nedskrivna av intervjuperson och 
redovisas i form av en sammanställning genom kodningsord, se tabell 4:1 
 sid 33 och figur 4:1, 4:2 och 4:3. Sammanställningen är gjord utifrån,  
- Visuellt  ledarskap (förändring), för det andra-  Ledarskap och kompetens 
(ledarskap) och slutligen- Kommunikation. Grundtanken är att utifrån 
problemformuleringen knyta samman kodorden med styrdokumenten.   
 
För att fånga gruppkaraktären av hur ledare kommunicerar för att nå 
förändringsmål valde jag att hämta kodord utifrån styrdokumentet, visuellt 
ledarskap, se bilaga1 sid 57. För att fånga gruppkaraktären av hur 
kommunikation kan leda medarbetare mot förändring har jag valt att hämta 
kodord utifrån styrdokumentet, ledarskaps kompetens se bilaga 2 och 3,  
sid 57-58. För att fånga gruppkaraktären av hur kommunikationen påverkas av 
LEAN ledarskap har jag valt att hämta kodord utifrån styrdokumentet 
kommunikation se bilaga 4, sid 60. 

2.8 Bortfall 

Pelaren Material Planering & Logistik och Förbättringar har valt att inte delta i 
undersökningen. Vilket till en viss del påverkar utfallet av förekomsten av 
kodord för förändring. Samtidigt så trianguläras undersökning genom 
kontrasterande informationskällor, 47 vilket gör att fynden kan bekräftas genom 
att man jämför de data som producerats med olika metoder. Trianguleringen 
bekräftas via intervjuresultatet som bearbetas via kodord, referensgruppen som 
har deltagit i arbetet med åtgärdsplanen och vidare genom Coaching 
Assesement som inkluderas av visuellt ledarskap . 

2.9 Källkritik 

Källkritik är en bedömning av en källas trovärdighet. Källkritik är en central 
vetenskaplig metod för att säkra att resultat som presenteras verkligen baseras 
på tillförlitliga basfakta.48 De källor jag använt mig av redovisas enligt 
intellektuell hederlighet. En viss källkritik kan alltid diskuteras i de fall där jag 
tolkat intervjusvaren via kodord. De betydelser vi som forskare tillskriver saker 
som inträffar och det språk vi använder för att beskriva dem är en produkt av 
vår egen kultur, vår sociala bakgrund och våra personliga erfarenheter. Vi kan 
med andra ord bara begripa världen på det sätt som vi lärt oss begripa den. 49 

                                            
47

 Denscombe (2009), s 186 
48

 Denscombe (2009) , s 99 
49

 Denscombe (2009) , s 99 



22 
 

2.10 Coaching Assesement – visuellt ledarskap 

Coaching Assesement (självutvärdering) redovisas på Volvo Cars Body 
Components via styrkort. Det jag har gjort är att jag granskat utfallet i pelaren, 
Ledarskap och visuellt ledarskap. Varför jag valt att undersöka resultatet i 
självutvärderingen är att utfallet varierar och är låg i pelaren Ledarskap. 
Coaching Assesement kan följas upp regelbundet genom att undersöka 
utvecklingen i styrkortet. Det går att titta på negativa eller positiva trender.  
 
Vidare har jag undersökt hur visuellt ledarskap används, hur de följts upp och 
vilka resultat som kommuniceras, se bilaga 5, sid 61 Det jag har gjort är att jag 
granskat varje enhet och del för att leta efter betydelsefulla data.  
Mätningarna som bearbetas i rapporten är utfall från Coaching Assesement 
(självutvärdering), vilka beskriver nivå (level) och utfall (röd/grön) på hur lång 
arbetslagen kommit i utförandet av Volvo Cars Manufacturing System. Utöver 
mätningarna används några av de sju förbättringsverktygen såsom, Ishikawa 
(Fiskbensdiagram), Sambandsdiagram, Styrdiagram. 50 
 
I kapitlet har jag beskrivit design, metoden, urval, datainsamling och metod för 
undersökningen, upplägget av intervjuförfarandet och källkritik. I nästa kapitel 
beskrivs teorierna som används i analysen. 
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3. Teori 

3.1 Inledning 

Följande teorier beskrivs som ett stöd för resultatdelen. Teorier om förändring, 
ledarskap, och kommunikation: kommunikationsprocess, 
kommunikationsapparat, strategisk kommunikation och kohesion.  
Teorierna är utvalda då de bildar en teoretisk referensram vilken behandlar 
förändringar och hur människan, chef och ledare kommunicerar i en LEAN 
förändrings process. 

3.2 LEAN 

LEAN bygger på att organisationen förändrar sin kultur och på djupet sätter sig 
in ett LEAN tänkande. 51Tankesättet innebär att en genomträngande kulturell 
förändring sker för att skapa förutsättningar för att arbeta efter de principer 
organisationen utsatt som mål att ha. Jag börjar med den redovisade teorin för 
LEAN konceptet på Volvo Cars Body Components vilket speglar utvecklingen 
av arbetet mot LEAN Bic, vilket är inspirerat från Lean Thinking och The Toyota 
Way. Lean Konceptet bygger på ett antal principer som verkar inom fyra 
områden. 52 
 

1. Skapa ett långsiktigt tänkande (Filosofi) 
2. Rätt process ger rätt resultat (Process) 
3. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 

samarbetspartners (Anställda och partners) 
4. Att ständigt söka grundorsaken till problem vilket driver på lärande i 

organisationen (Problemlösning)53 
 
För att först reda ut vad LEAN Bic, Best in Class måste jag redogöra för 
uppbyggnaden av ledningssystemet, vilken beskrivs som Volvo Cars 
Manufacturing system, vilket i sig innehåller QCDISME, kvalitet, kostnader, 
leverans, förbättringar, säkerhet, medarbetare och miljö – och är ett 
resultatbaserat förändringsarbete.  
 
För att nå LEAN Bic, se figur 3:1, och en LEAN process fokuserar 
organisationer på flödet och på produkten. I systemets centrum finns 
människorna vilka skall utbildas i, Volvo Cars Manufacturing System och inom 
områdena QCDISME, kvalitet, kostnader, leverans, förbättringar, säkerhet, 
medarbetare och miljö. Detta försvaras också av The Toyota Way54. Det viktiga 
med systemet i dess fulländning är att delarna samverkar till en enhet, vilket 
ofta glöms bort. Människan skall alltså utvecklas i samverkan med systemet. 
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     LEAN Bic 
 
 
Figur 3:1 visar LEAN Bic som innehåller VCMS, vilket består av QCDISME,  
kvalitet, kostnader, leverans, förbättringar, säkerhet, medarbetare och miljö 55 

3.3 Förändring 

Positiv människosyn, planerad förändring och förändring och utveckling är de 
förändringsteorier jag väljer att redovisa för under förändring.  
Dessa förändringsteorier svarar väl an mot innehållet och det tänka arbetssättet 
i de styrdokument som Volvo Cars Body Components arbetar efter. 

3.3.1 Förändring och positiv människosyn 

Enligt Rubenowitz56 är det ett måste att företagsledningen har en positiv 
människosyn och vilja och förmåga att lita på sina medarbetare och utveckla 
och satsa på de anställda på alla nivåer. Förändringsledare måste lära sig att 
förstå hur man ska gå tillväga i en förändringsprocess. Enligt 
motivationspsykologin måste förändringsledare förstå hur människor reagera 
inför förändringar, samtidigt måste det finnas en genuin vilja medverka i 
förändringen och att känna ansvar för den, vilket sker genom att just 
medverka.57 

3.3.2  Planerad förändring 

Jacobsen 58 klassificerar en planerad förändring, vilken är en typ av förändring 
som sker därför att människor upptäcker vissa problem som de avser att lösa 
och vilka de tillämpar vissa lösningar på. Centrala och generella faser i en 
planerad förändringsprocess är: diagnos, lösning, genomförande och 
utvärdering.59 Jacobsen60 menar att detta sätt att tänka – att organisationen 
sätter upp mål, hittar lösningar och verkställer dem för att nå målet – är ett 
naturligt sätt och vanligt tankesätt sätt att förhålla sig till kring förändringar. 
 
Dock räcker inte detta förändringsperspektiv till utan förändringsperspektivet 
måste kompletteras med andra perspektiv. Jacobsen61 förklarar förändring som 
livscykel och kris men jag föredrar att titta på förändring och utveckling eftersom 
det mer speglar förhållandet mellan det mänskliga perspektivet och strategi. 
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Förändring och utveckling bör fokuseras för att få en koppling mellan förändring, 
ledarskap och kommunikation. 

3.3.3 Förändring och utveckling 

Att arbeta med kvalitetsutveckling, organisationsutveckling eller 
verksamhetsutveckling innebär ett arbete där alla medarbetare deltar för att 
ständigt förbättra organisationen och dess processer. Förändring och utveckling 
följer ett mer avancerat förlopp vilket Ljungblom och Isaksson62  redogör för. 
Figuren 3:2 innehåller strategiska perspektiv, strukturella perspektiv och 
mänskliga perspektiv på förändring och utveckling.   
 
Det mänskliga perspektivet i sig innehåller sociala dimensioner i arbetslivet i 
relationen mellan chefer, ledare och medarbetare. 63 Människor har olika behov 
vilket består av sociala relationer, uppskattning, personlig utveckling och 
möjligheter till självförverkligande. 64 
 
Det mänskliga perspektivet innehåller värderingar, attityder och beteenden vilka 
är en del av förändring och utveckling, se figur 3:2. 
 

 
 
Figur 3:2 Tre perspektiv av förändring, baserad på Hallencreutz (2008), sid 5 
modell, förändring och utveckling  
 

                                            
62

 Isaksson och Ljungblom (2009) , s 5 
63

 Kaufmann & Kaufmann (2010), s 74 ff 
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 Kaufmann & Kaufmann (2010), s 74 ff 
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3.4 Ledarskap 

3.4.1 Chef eller ledare 

Att vara chef är en titel, vilket innebär att det är den position du har som avgör 
om och hur du kan leda och fördela arbeten i förhållande till andra. Att vara 
ledare är du i förhållande till din person, där du har utvecklat ett förhållningssätt 
och attityder som gör att personer runt omkring dig accepterar dig som ledare, 
någon att följa. 65 Att vara chef innebär inte med automatik att du är en ledare. 
Bennis 66, en amerikansk ledarskapsforskare har uttryck skillnaden mellan chef 
och ledare på följande vis:  
 
”Chefer är människor som gör saker rätt medan ledare är människor som gör 
rätt saker.” 67 
 
En ledare är alltid en förebild. Det är ledarens handlingar som berättar vem du 
är och vad du står för. Det är viktigt att ha egna förebilder, som stimulerar till 
egen utveckling. En positiv förebild och en mogen ledare agerar utifrån 
genomtänkta handlingar som bygger på tanke, känsla och erfarenhet och som 
baseras på grundläggande värderingar. Ledaren är viktigare än många tror då 
ledaren är en förebild och det är dennes handlande som till stor del skapar 
kulturen i gruppen/organisationen. Genom ledarens agerande visar ledaren 
medvetet eller omedvetet de värderingar som är rätt eller fel. 68  
 
Du är även ledare över dig själv som person, ledare över ditt eget liv. Det gäller 
att du är medveten om vad som är viktigt för dig, gör medvetna val utifrån det 
och tar ansvar för dessa val. 69Som ledare har du ansvar för dig själv men även 
för andra. Att vara medveten om den makt du som ledare kan ha gör att du 
måste hantera detta på ett moget sätt. Att utveckla ett moget ledarskap kräver 
vilja, mod, medvetenhet och tid för reflektion. Att kunna dela med sig av makt, 
befogenheter och kunskap stödjer, stärker och utvecklas personer runt omkring 
ledaren.70 

3.4.2 Transformerande ledarskap 

Transformerande partnerskap LMX- teorin, Leader Member Exchange är en 
modell vilken talar om hur ledarskapsutveckling utvecklar procedurer för att 
främja utvecklingen av ledare – medarbetare utbyten av hög kvalitet .71  Delar 
av modellen är användbar för att förklara det inledande förändringsarbetet som 
pågår inom organisationen.  
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27 
 

Det finns ett antal förändringsmodeller för Change Management, Senior och 
Swailes 72 , påpekar att det finns olika faser i ledarskapsutveckling (Leadership 
Making) vilka beskrivs som teorin LMX- teorin,Leader Member Exchange, vilken 
föreslår ett vertikalt relations-perspektiv. 73  Det finns tre faser i LMX- teorin vilka 
beskrivs som:74 
 

 Främmande fasen där samspelet baseras på formella regler 

 Bekantskapsfasen är ett initiativ till samspel baserat på närmare 
personligt förhållande  

 Moget partnerskap vilket hög grad speglas av ömsesidighet mellan 
ledaren och medarbetarna75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:3 Illustrerar faserna i ledarskapsutvecklingen i LMX -teorin, hämtad från 
Kaufmann och Kaufmann (2010) , s 467 
 

3.4.3 Karismatiskt ledarskap 

Weber76 menar att det finns tre grundläggande sätt att legitimera makt, dvs. att 
få auktoritet att styra. Legitimeringen av makten kan baseras på tre faktorer, 
traditioner, karisma och rationalitet. Traditioner innebär att någon innehar makt 
som baseras på gamla normer och maktförhållanden som anses okränkbara 
och därmed legitima. Karisma innebär att ledaren som har en personlig 
utstrålning och image som skapar legitimitet för maktutövningen.  
Slutligen innebär makt baserad på rationella medel att maktutövning baseras på 
statens formella och juridiska apparat, genom spridning av ideologi och genom 
påtryckning i form av lagar och regler. 77  

3.4.4 Coachning 

Coachning inleder till en stegvis lärprocess där både ledare och coach är aktiva. 
Lärprocessen sker på tre olika nivåer: 1) samspelet mellan coach och ledare, 
där coachen uppmuntrar och stöder ledaren, 2) samspelet mellan ledare och 

                                            
72
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   Tid 
 

Främmande   Bekant  Partner 
 
Roller 
Inflytande 
Utbyten 
Intressen 

Formaliserande 
Envägs 
Låg kvalitet 
Själv 

Utprövande 
Blandat 
Mellankvalitet 
Själv/Andra 

Omförhandlande 
Ömsesidigt 
Hög kvalitet 
Grupp 
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medarbetare, där ledaren använder sig av en coachande ledarstil, 3) samspelet 
mellan medarbetare och kunder. 78 Coachning har som huvudmål att hjälpa 
människor att använda sina talanger och resurser, att hjälpa ledare och 
medarbetare att lyckas.   
 
Fokus ligger på framtiden och är lösningsinriktad. Strategin går ut på att ledaren 
ställer bra frågor. Medarbetaren har svaret eller kan hitta svaret.  Coachning går 
ut på att skapa lärprocesser som leder till resultat och belöningar vilka ger 
mening, kunskap, upplevelsen av att klara av saker.79  
 
Den coachande ledaren väljer sitt arbetslag eller sitt lag som han/hon vill 
utveckla och arbeta med. Tydliga exempel finns inom den idrottsliga arenan 
vilket för övrigt är ett utmärkt jämförelse instrument. Nya ledningsprinciper 
fastställs och man sneglar på ledarskapstrender både från väst och från öst, ur 
ekonomiska perspektiv, dessutom tittar man på ledarskap ur ett filosofiskt 
perspektiv. 

                                            
78

 Berg (2009), s 89 
79
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3.5 Kommunikation 

3.5.1  Tre synsätt på kommunikation  

Varje förändring är unik och ställer särskilda krav på kommunikationen. Det 
finns kunskaper och idéer som är gångbara och viktiga att ha med sig i alla 
förändringsarbeten. När en organisation ska gå igenom en förändring blir 
kommunikationen ännu viktigare. De flesta förändringar kännetecknas av ett 
visst mått av oro, skepsis och korridorsnack. Genom att planera den interna 
kommunikationen kan man minska de negativa effekterna som kan uppstå 
genom förändring.80 
 
Johansson och Heide81 gör följande tre indelningar vilket tydliggör 
kommunikationsprocessen. Samband och skillnader kan enklare urskiljas och 
förstås men den skall inte tas för en förenklad beskrivning av 
förändringsprocessen då den som helhet är komplex se tabell 3:1. 82  
 
Tabellen tolkas utifrån synsätet att kommunikation kan användas som ett 
verktyg (transmission), en process (tolkning) eller som en socialförändring 
(konstituerande). Tabellen är indelad för att se skillnader och likheter i 
kommunikationen vid förändringar, och är samtidigt en förenklad beskrivning 
sedd ur olika möjliga forskningsområden.83 
 
Tabell 3:1 Tre synsätt på kommunikation av organisationsförändring 

 Verktyg Process Social 
förändring 

Epistemologi Realistisk Konstruktionistisk Konstruktionistisk 

Vetenskapligt syfte Effektivitet Förståelse Medvetenhet 

Organisationsmetaforer Rationellt 
system 

Meningsskapande 
system 

Politiskt system 

Förändring Planerad Framväxande Framväxande 

Kommunikation Transmission Tolkning Konstituerande 

Ledarskap Leda 
förändring 

Leda förståelse Leda förståelse 
genom 
kommunikation 

Not .Tabell 3:1 är hämtat från Johansson och Heide (2008), s 38 
 

De tre synsätten företräder olika inriktningar som används för att förklara 
kommunikationsprocessen. När indelningar görs innebär det att det lättare går 
att se samband och skillnader i kommunikation i en kulturförändring.84 
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3.5.2  Begreppsapparat 

En mer modern kommunikationsvariant är transmissionssynsättet, eller som en 
del föredrar att kalla den – överföringsmetaforen85 - då kommunikation ses som 
ett verktyg. Det kan finnas problem med modellen då ledaren kan missta sig 
och kan hamna i en ojämn distribution av kunskap, makt och prestige. 
Ledarskapforskaren Varey86 anser att transmission synen hos chefer leder till 
att ledarna begränsas i sin roll.87 
 
För att beskriva vad kommunikation är kan kommunikation beskrivas som en 
begreppsapparat. 88 Figur 3:4 visar kommunikationsprocessen från start till mål. 
Både kommunikationsteoretikern och praktikern behöver begrepp för att 
beskriva och analysera kommunikationsprocessen. Begreppet kan liknas vid ett 
verktyg i en verktygslåda.89 För att vara brukbara måste de verktygen vara 
vässade och väldefinierade.  
 
En modell illustrerar kommunikationsprocessen över de vanligaste faktorernas 
inbördes relationer, enligt Palm.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3:4 En enkel modell över kommunikationsprocessen i praktiken illustrerad 
av Palm (2002), s 9 
 

Modellen i figur 3:4 visar hur en sändare sänder ett meddelande genom en viss 
kanal till en eller flera mottagare. Meddelandet åstadkommer vissa effekter. 
Mottagarens reaktion på meddelandet kan gå tillbaka i form av återkoppling 
eller feedback. Det jag vill illustrera med figur 3:4 är att kommunikatören måste 
veta vem man talar med. Ju mer kommunikatören vet om mottagaren, desto 
bättre kan kommunikatören redan från början anpassa sig till denne. 
Informatörer måste lita på sin intuition och kanske ha en påhittad 
genomsnittsmottagare i tankarna var gång de skall kommunicera med 
publiken.91  
 
Palm92 menar på att begreppen kommunikation och information inte är 
fullständigt jämförbara och ibland används begreppen felaktigt. För att reda ut 
de båda begreppen betyder information att individen tar del av informationen, 
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behandlar den, tolkar den och minns den.  Man kan istället säga att information 
är att tala till. Vetenskapligt kallas information envägskommunikation, 93  medan 
begreppet kommunikation står för att tala med, alltså en ömsesidig process, för 
ett utbyte av meddelanden mellan sändare och mottagare vilket kallas förr 
tvåvägskommunikation. 94 

3.5.3 Strategisk kommunikation 

Dietz95 definition av strategisk kommunikation handlar om att lägga ett 
kommunikativt perspektiv på organisationens processer där aktörer försöker att 
förklara t.ex. organisationsförändringar, ledarskap, kvalitetsarbete, samarbete, 
lärande och strategier utifrån kommunikations teorier och ett 
kommunikationsperspektiv.96 Falkheimer och Heide97 har andra åsikter och 
menar att definitionen är för smal. Strategisk kommunikation är både praktik och 
ett kunskapsintresse.98 
 
Strategisk kommunikation kan beskrivas som en grundläggande del av 
organisationens ledningsfunktion och ett praktiskt specialistområde som 
inkluderar undersökning av behov, planläggning, strategiformulering, utförande 
av kommunikationsprogram och kommunikationsprocesser. Grunig99  menar att 
organisationens kommunikation skall baseras på dialog, och professor 
Kitchen100 hävdar att medarbetare kan bidra till en framgångsrik 
förändringsprocess, om de får delta och om de är välinformerade. 101 

3.6 Stödteori 

3.6.1 Kohesion 

Kohesion (sammanhållning)och gränser är faktorer som jag vill använda mig av 
för att förtydliga och stärka examensarbetet ytterligare, dessa faktorer som 
påverkar människorna som arbetar inom en organisation, se figur 3:6. 102 
 
I den vänstra delen är samhörigheten hög och organisationens och gruppens 
gränser tydliga vilket gör att medlemmarna identifierar sig med arbetet. Fritid 
och arbete flyter ihop med personens intresse och gruppens mål.  
 
Är det däremot som i den högra delen är samhörigheten låg och 
organisationens gränser är otydliga och man ser arbetet som ett nödvändigt 
ont. Då är organisationsgruppen på kollisionskurs vilket ger upphov till 
vandrande konflikter och spänningar.  
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 I mitten visar bilden på att organisationen, gruppen och individen, ledarskapet 
och alla perspektiv samspelar vilka behöver förstås tillsammans.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:5 Illustrerar Kohesion och gränser från stark till svag illustrerad av 
Svedberg, (2007), s 214 

3.6.2  Gruppens utveckling 

Wheelan104beskriver att grupper utvecklas med tiden, ungefär som människor 
och påminner om barndom, ungdom, den unga vuxenheten, vuxenheten och 
ålderdomen. Barndomen kännetecknas av tillhörighet och beroende. 
Ungdomstiden brukar innehålla opposition och konflikter. Den unga vuxenheten 
kräver att människor ägnar tid åt att utveckla tillitsfulla relationer och förbereda 
sig för sin yrkeskarriär. I det vuxna livet ägnar människor sig åt stor del av sin 
tid till arbete och längre fram i livet brukar människor intressera sig för annat än 
bara arbete.105   
 
Begreppet grupputveckling är väl dokumenterad i den samhällsvetenskapliga 
litteraturen. 106 Grupputvecklingen följer vissa stadier vilka presenteras enligt 
Wheelan107 som: 
 

1. Tillhörighet och trygghet 
2. Opposition och konlikt 
3. Tillit och struktur 
4. Arbete och produktivitet 

 
I det fjärde stadiet blir gruppen ett högpresterande team. Lär känna 
grupputvecklingen. När gruppmedlemmar vet att alla grupper genomgår vissa 
förutsägbara utvecklingsstadier, kan de slappna av och njuta av resan.108 Glöm 
inte att vara tålmodig då utveckling tar tid! 
 
I kapitlet har jag beskrivit de teorier som behövs för genomförandet av en 
analys och en diskussion. Jag har redogjort för ett antal förändringsteorier, följt 
av ledarskapsteorier och kommunikations teorier. I nästa kapitel redovisar jag 
resultat.  
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4. Resultat  
Resultatet det vill säga de kvantifierbara data som framkommit i intervjuenkäten 
sammanställs genom kodning av rådata. Kodningsord och uttryck som bör 
användas inom visuellt ledarskap, ledarskap och kompetens och 
kommunikation är hämtade från styrdokument via Business Management 
System. Resultatet utgörs av information som hämtats från projektets inledande 
fas, dvs. styrdokumenten, samt från intervjuer vilka genomförts under projektets 
genomförandefas. För att fånga gruppkaraktären av hur ledare kommunicerar 
för att nå förändringsmål (visuellt ledarskap) valde jag att hämta kodord utifrån 
styrdokumentet, visuellt ledarskap, och de kodord jag valt ut är följande: 
förändring, mål, gapanalyser, nu läge till önskat läge, resultat, support, standard 
och ständig förbättring. 
 
För att fånga gruppkaraktären av hur kommunikation kan leda medarbetare mot 
förändring har jag valt att hämta kodord utifrån styrdokumentet, ledarskaps 
kompetens och de kodord jag valt ut är följande: visuellt ledarskap, verifiera 
utfall, förbättring, arbeta mot uppsatta mål, säkerställer att standarder följs, 
ansvar och tillit och verifierar om lag och medarbetare har kompetens. 
 
För att fånga gruppkaraktären av hur kommunikationen påverkas av LEAN 
ledarskap har jag valt att hämta kodord utifrån styrdokumentet kommunikation 
och de kodord jag valt ut är kommunikation, kommunicerar genom att lyssna, 
för dialog, ge feedback, kommunicerar tvärfunktionellt, tas ansvar för att söka 
information. 
 
Tabell 4:1 Matris för horisontell och vertikal fördelning 

Kategorier Kodord 

Visuellt ledarskap 0 
Förändring 33  

Mål, 12, Resultat, 23 
Gapanalyser, 1 
Nuläge till önskat läge 2 
Support, 0 
Standard 9,Ständig förbättring 6 

Ledarskap och 
kompetens  
1 

Verifiera utfall, 0 
Förbättring (arbete) 6 
(arbeta mot uppsatt) mål, 12 
(säkerställer att) Standarder 9 (följs), 0 
Ansvar och tillit, 2 
(Verifierar om) lag 12 och medarbetare 18,  har kompetens 1 

Kommunikation 
8 

Kommunicerar genom att lyssna, 10 
För dialog, 3 
Ge feedback, 2 
Kommunicerar tvärfunktionellt, 2 
(Tar ansvar för att söka) information 7 

Not. Tabell 4:1 speglar fördelningen av kodord via styrdokumenten mot 
förändring, ledarkap och kommunikation. Siffrorna står för antalet träffar per 
kodord. 
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För att åskådligöra resultatet på ett bättre sätt använder jag mig av linjediagram, 
se figur 4:1, 4:2 och 4:3 vilka representerar gruppkaraktären av kod ord utifrån 
VCBC styrdokument. 

4.1 Hur ledare kommunicerar för att uppnå förändringsmål 

För att fånga gruppkaraktären av hur ledare kommunicerar för att nå 
förändringsmål valde jag att hämta kodord utifrån styrdokumentet, visuellt 
ledarskap (förändring), och de kodord jag valt ut är följande: förändring, mål, 
gapanalyser, nu läge till önskat läge, resultat, support, standard och ständig 
förbättring. Antalet träffar per kodord redovisas från samtliga intervjupersoner 
och svar enligt följande diagram:  
 
 

 
 
Figur 4:1 Visar kodord utifrån styrdokument – Visuellt Ledarskap 
 
3 i topp - Förändring, Resultat och Arbeta mot mål 
3 lägsta – Analyser, Från nuläge till önskat läge och Support 
 
Den generella bilden som tonar fram är ledare kommunicerar förändringsmål 
genom förändring, att arbeta mot resultat och mål dessutom innebär förändring 
att arbeta mot standard. Ständig förbättring förekommer i viss omfattning. 
Däremot så kommunicerar chefen och ledaren förändringsmål i mindre 
omfattning genom kommunikation via att gå från ett läge till ett önskat läge, att 
göra gapanalyser. Support förekommer över huvud taget inte alls.  
 
Visuellt ledarskap och bilden av ledarskap via Coaching Assesement. 
Att undersöka förändringsarbete via visuellt ledarskap görs genom Coaching 
Assesement.  Resultatet i Coaching Assesement, år 2010 v 35 och år 2011  
v 09, se bilaga 5. Variationsbredden ligger mellan 3,1 och 1,8 för de senaste två 
mätningarna, för det gemensamma utfallet för alla pelarna. En gapanalys av 
materialet ger signifikanta data på likheter där pelaren ledarskap har i båda 
undersökningarna ett samlat värde på 2, se bilaga 5.  
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Samtidigt visar resultatet i visuellt ledarskap på svagheter då checklistor inte 
lever, veckoplanering inte följs, resultat följs inte upp via högre chef och 
introduktionsprogram saknas eller släpar, vid sjukdom och vid nytillsättning av 
chef och ledare.  

 4.2 Hur kommunikation kan leda medarbetaren mot förändring  

För att fånga gruppkaraktären av hur kommunikation kan leda medarbetare mot 
förändring har jag valt att hämta kodord utifrån styrdokumentet, ledarskaps 
kompetens och de kodord jag valt ut är följande: verifiera utfall, förbättring, 
arbeta mot uppsatta mål, säkerställer att standarder följs, ansvar och tillit och 
verifierar om lag och medarbetare har kompetens. Antalet träffar per kodord 
redovisas från samtliga intervjupersoner och svar enligt följande diagram:  
 

 
 
Figur 4:2 Visar kodord utifrån styrdokument – Ledarskap och kompetens 
 
3 i topp - Medarbetare, Lag och Arbeta mot mål 
3 lägsta – Visualisera utfall, Ansvar och tillit och Kompetens 
 
Den generella bilden visar att visuellt ledarskap innebär att arbeta med 
medarbetare, att arbeta i lag och att arbeta mot uppsatta mål och standarder. 
Dessutom innebär ledarskap att till viss del arbeta med förbättring via ansvar 
och tillit. Ledarskap betyder i mindre omfattning att verifiera utfall, se till att 
standarder följs. Kompetens utveckling förkommer väldigt lite.   
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4.3 Hur kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap på 
Volvo Personvagnar Karosskomponenter (VCBC) 

För att fånga gruppkaraktären av hur kommunikationen påverkas av LEAN 
ledarskap har jag valt att hämta kodord utifrån styrdokumentet kommunikation 
och de kodord jag valt ut är kommunikation, kommunicerar genom att lyssna, 
för dialog, ge feedback, kommunicerar tvärfunktionellt, tas ansvar för att söka 
information. Antalet träffar per kodord redovisas från samtliga intervjupersoner 
och svar enligt följande diagram:  
 

 
 
Figur 4:3 Visar kodord utifrån styrdokument - Kommunikation  
 
3 i topp - Lyssna, Kommunikation och Information 
3 lägsta – Dialog, Feedback och Kommunicerar tvärfunktionellt 
 
Bilden som visar sig är att kommunikation betyder att lyssna, kommunikation är 
viktigt, men ingen definierar vad kommunikation är och information. Dessutom 
betyder kommunikation i mindre omfattning dialog, ge feedback och att chefer 
och ledare kommunicerar tvärfunktionellt. 

4.4  Att identifiera svagheter i intervjusvaren 

Följande svagheter återfinns i intervjusvaren 
 
Förändringsfrågorna förstås inte 
Förändring och ledarskap kopplas inte ihop 
Visuellt ledarskap talar ledare och chefer inte om 
Support som ord och mening saknas 
Att verifiera utfall och gapanalyser saknas  
Ge feedback förekommer men i låg omfattning 
Att gå från ett läge till ett annat kommuniceras väldigt lite 
Jag är coach, men jag talar inte om hur jag coachar 
Att kommunicera via dialog saknas 
Kommunikation är viktigt men hur kommunikation kan gå till förklaras inte 
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4.5  Att identifiera styrkor i intervjusvaren 

Följande styrkor återfinns i intervju svaren: 
 
VCMS är ett produktionssystem som skapar förutsättningar att arbeta 
systematiskt genom ständig förbättring 
Att arbeta mot mål  
Genom att våga prova förändrar jag mig till det bättre 
Jag tror att om jag är positiv till förändringar i mitt ledarskap är det lättare för 
andra att förstå förändringar 
En bra förändring är när en medmänniska själv kommit fram till en förändring 
som har gett bättre resultat för honom eller henne. 
Jag coachar varje dag för att få laget att arbeta självständigt 
Jag är en frontfigur i mitt sätt att leda 
Coachning är att få andra människor att växa i små uppgifter 
Jag uppmuntrar, stöder och involverar medarbetarna i arbetsgruppen 
Jag försöker vara öppen, ärlig och rak i mitt ledarskap 
Att kommunicera ärligt och uppriktigt 
Att jag i kommunikationsprocessen är ödmjuk inför andra, att lyssna aktivt och 
ställa frågor. 

4.6 Summering av resultat för intervju 

Den generella bilden ur intervjusvaren är att visuellt ledarskap betyder 
förändring, att arbeta mot resultat och mål, dessutom innebär förändring att 
arbeta mot standard. Ständig förbättring förekommer i viss omfattning. Däremot 
betyder förändring för chefen och ledaren i mindre omfattning att gå från ett 
läge till ett önskat läge, att göra gapanalyser. Support som kodord förekommer 
över huvud taget inte alls.  
 
Ytterligare kan sägas att ledarskap och kompetens betyder att arbeta med 
medarbetarna, vilket innebär att få medarbetarna att förstå vad som skall göras, 
att arbeta i lag och att arbeta mot uppsatta mål och standarder. Dessutom 
innebär ledarskap att till viss del arbeta med förbättring via ansvar och tillit. 
Ledarskap betyder i mindre omfattning att verifiera utfall, se till att standarder 
följs. Kompetens som kodord förkommer väldigt lite.   
 
En tendens är att kommunikation betyder lyssna, kommunikation är viktigt, men 
ingen definierar vad kommunikation är och information. Dessutom betyder 
kommunikation i mindre omfattning dialog, ge feedback och att chefer och 
ledare kommunicerar tvärfunktionellt. 
 
I kapitlet har jag beskrivit de resultat som framkommer via intervju och 
Coaching Assesement. Jag har även försökt att identifiera styrkor och 
svagheter i bearbetningen av kodord i intervjun. I nästa kapitel görs en analys 
och diskussion av resultatet. 
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5. Diskussion och analys 
I diskussionen av redovisat resultat kommer jag att utgå från tre olika 
formuleringar. Diskussionsdelen granskar vad examensarbetet åstadkommit 
och vilka delar i resultat som inte uppnåtts. Via frågeställningarna korsrefererar 
jag till resultat och tankar genom att använda mig av de teorier vilka jag tidigare 
beskrivit.  

 
5.1 Projektet och dess genomförande 
Efter den genomförda förstudien stod det klart att inriktningen på 
examensarbetet skulle fokusera mot vilken roll kommunikation spelar i en 
förändringsprocess. Innan detta arbete kunde startas krävdes en grundlig och 
noggrann projektplanering, för att få ett antal infallsvinklar att arbeta utifrån. 
Projektplaneringen, förstudien och analysarbetet resulterade i att svårigheter 
eliminerades bort. Utan den välplanerade projektplanen hade arbetet inte 
kunnat genomföras på ett effektivt sätt. Dock har inte den välplanerade 
projektplanen kunna hållits då det praktiska arbetet skulle överföras till 
vetenskapligt generaliserande text, då jag inte tidigare haft någon större 
erfarenhet av just detta.  
 
Intervjumetoden som jag arbetat efter har gett en viss flexibilitet då jag intervjuat 
deltagarna i grupp, men också enskilt, där var och en svarat på frågorna och 
själv skrivit ner svaren. På så sätt sparas främst tid då chefer/ledare haft 
svårigheter att delta på önskad tid. Majoriteten av deltagarna känner att 
intervjun gett dem en ökad insikt i av hur viktig förändring är, och att de inte 
tänkt på att ledarskap och förändring hör ihop, vilket flera deltagare personligen 
sagt till mig efter intervjun. Ett undantag, en av nio, fanns kring intervjufrågorna 
där deltagaren inte förstod någon av förändringsfrågorna. 
 
Jag kan i efterhand konstatera att kommunikationen inom organisationen där 
examensarbetet utförts varit väl balanserad och att samtliga grupper anser sig 
ha fått komplett information om vad som händer, varför det sker och hur arbetet 
framskridit. Regelbundna styrgruppsmöten bekräftar detta. Den kontinuerliga 
information som levererats av författaren i samband med styrgruppsmötena har 
gynnat utvecklingen av kommunikationsprocessen och arbetet med 
förändringsarbetet.  

 5.2 Resultat av arbetet  

 – Hur ledare kommunicerar för att uppnå förändringsmål 
 
Ett förändrat LEAN ledarskap innebär en stor förändring, både för chefer, för 
ledare och för medarbetare. Frågan är hur chef/ledare kommunicerar för att 
uppnå förändringsmål? Det chefer och ledare bör börja med är att diskutera vad 
det innebär att gå från ett läge till ett annat läge, att göra gapanalyser men 
framför allt diskutera vad det innebär att ge support. Resultatet i figur 4:1 
påvisar att göra analyser, gå från ett läge till ett annat och ge support inte 
förekommer i frekvent omfattning vilket kan tolkas som en brist. Noterat är 
också att gruppkaraktären för chef/ledare genom kodord i liten omfattning 
kommunicerar tvärfunktionellt och för dialog. 
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Det organisationen kan fråga sig är – vad finns det i förändringen för 
chef/ledare? När chef/ ledare har motivationsfaktorer som inspirerar dem 
kommer de att driva på utvecklingen av förändringsarbetet men också gruppens 
utveckling. Fasen i LMX -teorin, Leader Member Exchange109  eller 
transformerande partnerskap, pendlar då mellan bekant och partnerskap. 
 
När det inte finns några motiveringsfaktorer tänker jag mig att transformerande 
ledarskap har stagnerat i främmande och bekantskapsfasen, vilket illustreras i 
figur 5:1 genom streckad pil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 Illustrerar faserna i ledarskapsutvecklingen diskussion främmande – 
bekant, egen utvecklad bild 
 

Ett förändrat ledarskap, där chefen/ledaren bör kommunicera för att uppnå 
förändringsmål innebär att chef/ledare och tydliggör att arbetslagen själva ska 
vara delaktiga i förändringen. Förändringsledare med ansvar uppmanar 
medarbetare genom förankring och dialog. 110 Begreppen kommunikation, vilket 
enligt Palm111 att tala med i dialog är en ömsesidig process, vilket blir vikigare i 
ett LEAN förändringsarbete. 112 Motivationsfaktorer blir lösningen på 
förändringsproblematiken. 113 Ett förändrat ledarskap däremot måste ligga i 
harmoni med vad chef/ledare anser sig vara meningsfullt. Kommunicerar 
chefen/ledaren de förändringsmål som är uppsatta och samtidigt visar prov på 
nyfikenhet, engagemang och mod kommer arbetslagen själva att arbeta med 
förändring i samförstånd med chef/ledare. 114    
 
Att inkludera chefer på alla nivåer i förändringsarbete är viktigt och enligt 
Rubenowitz115  positiva människosyn blir chef/ledare och förändringsledare 
delaktig i förändringen genom att de tar ansvar för förändringen.116  Det jag 
noterar i identifieringen av resultat är att förändring och visuellt ledarskap inte 
kopplas ihop.  
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   Tid 
 
 
 Främmande   Bekant  Partner 
 
Roller 
Inflytande 
Utbyten 
Intressen 

Formaliserande 
Envägs 
Låg kvalitet 
Själv 

Utprövande 
Blandat 
Mellankvalitet 
Själv/Andra 

Omförhandlande 
Ömsesidigt 
Hög kvalitet 
Grupp 
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Strategisk kommunikation kan vara den del som saknas då kommunikation inte 
förstås av chefer på alla nivåer.117 Strategisk kommunikation beskrivs som en 
grundläggande del av organisationens ledningsfunktion. För den händelse att 
företagsledningen inte har tillräckliga kunskaper inom området strategisk 
kommunikation och kunskaper inom motivationspsykologi, vilket påverkar 
förändringsviljan hos chef/ledare, kommer avsaknaden av motivationsfaktorer 
att stoppa förändringsarbetet. 118  
 
När jag tänker mig olika grader av kohesion och en grupps gräns så uttrycks 
framför allt värderingar och vad gruppen och individen accepterar och vad de 
inte accepterar, vilket är centralt för varje system.119  Kohesion avser den grad 
av samhörighet eller gräns som individen känner med gruppen eller styrkan i 
önskan att tillhöra den. 120 Antingen kan jag förstå kohesion genom att hålla 
samman och värdesätta personliga mål, gruppens mål och organisationens mål 
i harmoni med varandra. Mot organisationens mål och på ett professionellt sätt, 
med i huvudsak en positiv inställning till det som skall göras utifrån uttalade 
kriterier.121 Samtidigt påverkar en grupps utveckling, den grupp jag tillhör, om 
chef/ ledare eller medarbetare är mogen för att arbeta mot mål.  
 
Om samhörigheten är hög och alla perspektiv samspelar då menar jag för 
chef/ledare, grupp och individ, och organisations ledningsgrupp. Då behoven 
förstås och chefer/ ledare arbetar mot förändring och mål, präglas detta av ett 
professionellt förtroende. Utfallet av kodord i förändring, ledarskap och 
kompetens förstärker hur chef/ledare kommunicerar för att uppnå 
förändringsmål. Antalet träffar i kodord är hög både vad gäller, mål, resultat och 
att arbeta mot uppsatta mål. Att arbeta mot standard och mål är självklart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:2 Illustrerar Kohesion och gränser vilka präglas av ett professionellt 
förtroende (Svedberg), s 214 
 

Ständig förbättring förekommer inte frekvent i sammanställningen av resultat av 
kodord, vilket jag då kan tolka som att ständig förbättring inte är direkt 
uppskattat av chef/ledare. Bristen av kodord kan tolkas som en kompetensbrist, 
vilket förstärks av att analyser saknas och att gå från ett läge till ett annat. 
Bristen är kanske i kunskap om hur analyser görs. Det kan vara brist på 
tillgänglig tid, eller kan chefen/ledaren bromsa utvecklingen genom att låtsas 
inte förstå förändring, vilket han eller hon kanske inte heller gör.   
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Utveckling uteblir då och chef/ledare kommunicerar då inte förbättring. 
Utebliven kommunikation kan gälla på alla chefsnivåer, ingen nivå är på något 
sätt unik.  
 
Sammanfattning av - Hur ledare kommunicerar för att uppnå förändringsmål 
 
Chefen eller ledaren ansvarar för kommunikationsprocessen när det gäller 
planering och genomförandet av förändring i en arbetsgrupp. Organisationen 
kan då se chefen och ledaren som en förändringsledare vilken bär ansvaret för 
genomförandet av kommunikationsprocessen122. Johansson och Heide 123 
menar att förändringens resultat påverkas av hur kommunikationen genomförs 
och bestäms via förändringsledarens kommunikationskompetens.124 Resultatet i 
figur 4.1 påvisar att göra analyser, gå från ett läge till ett annat läge och att ge 
support inte förekommer i frekvent omfattning vilken kan tolkas som en brist.  
 
Förändring och utveckling sker via kommunikation och dialog i en samverkan. 
LMX- teorin, Leader Member Exchange, illustrerar detta som partnerskap via 
transformerande ledarskap. Kommunikation spelar en större roll för chef och 
ledare i en LEAN förändring, och kommunikation sker via olika kanaler. 
Kommunikations kanaler består av förändringsledning, grupputveckling, 
motivations faktorer och karaktären på ledarskapet. Kommunikation kan ses 
som ett verktyg, en process eller som social förändring. Kommunicerar 
chefen/ledaren de förändringsmål som är uppsatta inom organisationen 
kommer arbetslagen själva att arbeta med förändring i samförstånd med 
chef/ledare.  
 
Det chefer/ledare måste börja med är att diskutera och kommunicera vad det 
innebär att gå från ett läge till ett annat läge i en LEAN förändring. Vidare 
behöver chefer/ledare studera innebörden av resultat via analyser men framför 
allt vad det innebär att ge support och att ge feedback. Förändring och visuellt 
ledarskap kopplas inte ihop i resultatdelen. Chef/ ledare och medarbetare kan 
fråga sig själv – Vad finns det i förändringen för mig? Det andra som bör göras 
är att reda ut i vilket stadium grupputvecklingen befinner sig på i varje arbetslag.  
 
Att inkludera chefer på alla nivåer i förändringsarbete är viktigt och enligt 
Rubenowitz125  positiva människosyn blir chef och förändringsledare delaktig i 
förändringen genom att de tar ansvar för förändringen. Förändring och 
utveckling följer enligt Isaksson och Ljungblom126 ett avancerat förlopp, vilket 
innebär att strategi, struktur och mänsklighet följer vartannat. Det som påverkar 
det mänskliga utvecklings förloppet är värderingar och attityder vilket i sig 
påverkar beteendet.  
 
Strategisk kommunikation kan vara den del som saknas då kommunikation inte 
förstås av chefer på alla nivåer. 
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- Hur kommunikation kan leda medarbetaren mot förändring 

 
Strategisk kommunikation127 kan beskrivas som en grundläggande del av 
organisationens funktion. Dialog ingår som del i strategisk kommunikation och 
den andra delen av strategisk kommunikation består av att inkludera 
undersökningar och utformning av strategiformulering, och utförande av 
kommunikationsprogram och kommunikationsprocesser.128  Dialog förekommer 
i liten omfattning av kodord, strategisk kommunikation och kommunikations- 
planering saknas då till viss del inom organisationen. Kommunikation innebär 
att chef/ledare tar ett ansvar för att söka information vilket noteras i viss 
omfattning av kodord. Kommunikationsprocessen kan leda medarbetarna via 
chef/ledare mot förändring. Förutsättningar för utveckling sker genom 
efterfrågan från högre chef vilket också gynnar organisationens utveckling. 
 
Att vara en chef är en titel vilket innebär att det är den position du har som 
avgör om du får leda och fördela arbeten i förhållanden till andra. 129 Att vara 
ledare är du i förhållande till din person, någon medarbetare vill följa. Att vara 
en positiv förebild och en mogen ledare som agerar utifrån genomtänkta 
handlingar vilken bygger på tanke, känsla och erfarenhet och som baseras på 
grundläggande värderingar. Det är värderingarna som vägleder ditt handlande, 
någon att följa. 130 Beroende på vilken känsla chef/ledare har till förändring, 
ledarskap och kommunikation kommer de att lyckas i sitt förändringsarbete, 
någon att följa. Chef/ledare kan arbeta med att gå från ett läge till ett annat 
genom att leda underställda, via visuellt ledarskap, i utvecklingen av t.ex. Volvo 
Cars Manufacturing System. Visuellt ledarskap och förändring bör kopplas ihop 
av chef/ ledare. 
 
Visuellt ledarskap kan vara en nödvändig sak att kommunicera ut och hur 
organisationen tänkt sig arbetet med visuellt ledarskap. Visuellt ledarskap och 
resultat visar tydligt på att Volvo Cars Body Components har ett problem. 
Chef/ledare kan inte använda sig av de verktyg som finns i Volvo Cars 
Manufacturing System verktygslåda, då handlingsplaner inte lever eller i svag 
omfattning (detta diskuterades i samband med Coaching Assesement och 
styrgruppens möte av förstudien). Jag noterar vidare att chef/ ledare inte förstår 
sin nya roll fullt ut. Resultatet i visuellt ledarskap och Coaching Assesement 
pekar på att svagheter finns då checklistor inte lever, veckoplanering inte följs, 
resultat inte följs upp via högre chef, att introduktionsprogram saknas eller 
släpar, både vid sjukdom och vid nytillsättning av chef och ledare.  
 
För att åter igen diskutera visuellt ledarskap vill jag återkoppla till 
kommunikationsapparaten. Ett meddelande åstadkommer en viss effekt och det 
är viktigt att få någon form av feedback.131  Begreppet att tala med i visuellt 
ledarskap är en ömsesidig process vilket leder till förståelse och i förlängningen 
en ökad förändringstakt. Uteblir återkopplingen så finns det en risk för 
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stagnation. Det finns något som saknas i resultatdelen vilket är att oavsett vilket 
fas grupputvecklingen befinner sig i, vilket typ av ledarskap chef/ledare har, om 
de utövar ett karismatiskt ledarskap eller har en coachande stil, och leder utifrån 
etik och moral. Tidsperspektivet och förståelsen för att förändring tar tid saknas.   
 
Coaching Assesement har vid två tillfällen det senaste året påpekat att vid nya 
chefers tillsättningar och på nya områden så fungerar inte visuellt ledarskap. 
Resultatet är känt inom organisationen och ingen bra struktur finns för att 
introducera och supporta nya chefer och ledare, vilket kan ses i fågorna i 
Coaching Assesement och visuellt ledarskap. De utbildningar som kallas 
introduktionsprogram och Lean Learning Activities genomförs vanligtvis 6- 18 
månader efter tillsättning av chef och ledare.  
 
Intervju resultatet pekar på att någon chef/ledare inte förstår ordet förändring 
och sin egen betydelse i visuellt ledarskap vid förändring, vilket jag ser som en 
negativ trend och på att en otydlighet finns i kommunikationen av 
förändringsarbetet. Bristen av kodord och visuellt ledarskap visar på att en 
svaghet finns i förändringsarbetet och att ledarskap och verifiera utfall inte följs 
upp av chefer. Problemet kan ligga i att chefer har för stora områden att 
ansvara för, 35 – 65 underställda är vanligt vilket borde minskas ner till hälften. 
 
Det komplext att ha med människor att göra och det går aldrig att förutsäga hur 
människor skall agera och reagera. När en planerad förändring genomförs utan 
att chef/ledare arbetar utifrån det mänskliga perspektivet via värderingar, 
attityder och beteenden,132 kan inte kan chef/ledare inte leda förändring och 
utveckling.  Rollof133 menar att vissa ledare har förmågan att tända gnistan hos 
andra via stark drivkraft, via nyfikenhet, entusiasm, och mod. 134  En genuin vilja 
måste finnas för att medverka i förändringsarbetet. 135 Skillnaden upplevs 
mindre oroande om förändringen är planerad, grupputvecklingen är planerad 
och om chef/ledare känner samhörighet, ett ömsesidigt partnerskap enligt 
LMX -teorin, Leader Member Exchange 136. Detta går också att illustrerar via 
kohesion. 137 
 
Det goda exemplet där samhörigheten är hög och organisationens och 
gruppens gränser är tydlig – där alla arbetar tillsammans mot samma mål!  
Där chef/ledare har ett uttalat behov, vilket stöds genom kommunikations-
processen.  Chef/ledare får ledningens stöd genom kartläggning av 
förändringsbehovet och tilldelas de resurser de behöver.  Utöver det så är 
ekonomin god.  Wheelan138 beskriver det som tredje eller fjärde stadiet i 
grupputveckling (vuxen)! 139 
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Figur 5:3 illustrerar det goda exemplet där samhörigheten är hög inom 
organisationen. 

 
Figur 5:3 Illustrerar ett samspel finns i organisationen och att vi förstår behoven 
utifrån kohesion (sammanhållning), egen illustrerad 
 
Det gäller att se på kommunikationsprocesser som relationer och 
värdeskapande aktiviteter istället för enbart enheter och aktiviteter.140 
Enligt LMX- teorin 141 Leader Member Exchange, befinner sig chefen-  
medarbetare utbyten i främmande fasen.  Att äga målet kan innebära att ett 
ansvar tas, via delaktighet i förändringen. Förändring och utveckling följer enligt 
Isaksson och Ljungblom142 ett avancerat förlopp, vilket innebär att strategi, 
struktur och mänsklighet följer vartannat. 143  Det som kan påverka utvecklings 
förloppet för chef/ledare i förändringsarbetet är att värderingar och attityder 
påverkar beteendet, vilket i sig kan innebära att gruppen i nuläget inte känner 
att målet är deras. Chef/ledare känner då medarbetarnas frustation.  
 
Den generella bilden som tonar fram i resultat delen är att ledarskap innebär att 
få medarbetarna att förstå vad som skall göras, att arbeta i lag och att arbeta 
mot uppsatta mål och standarder. Slutligen innebär en LEAN förändring att till 
viss del arbeta med förbättring via ansvar och tillit vilket jag noterar avsaknad 
av.  
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Grupputveckling har en stor betydelse för utvecklingen av förändringsarbete. 
Samtidigt har chef/ledare har ett dubbelt ansvar över grupputveckling. Det som 
kan göras är att målet tas upp igen för diskussion . Avsätt tid för tankar och ta 
reda på vad förändringsarbetet innebär för gruppen.144  Beroende på i vilken 
utvecklingsfas chefen/ledaren själv befinner sig i och den grupp de tillhör med 
tanke på Wheelan145 olika stadier i grupputveckling. När fasen tillit och struktur 
uppnås, karakteriseras förändringsarbete av mogna diskussioner, det som kan 
hjälpa förändringsarbetet framåt är då att säga att det är okej att diskutera 
frågan eller målet. Värderingarna är grunden för chefers/ledares attityder och 
beteende, kanske anser du som chef att du inte behöver kommunicera 
förändringar! 
 
Vad kan då göras för att förkorta tiden för förändringsarbetet? När en förändring 
ska ske genom kommunikationsprocessen som en social förändring måste tid 
avsättas för kommunikation.146 Tid avsätts ofta för att lägga organisationsplaner 
men sällan integreras kommunikationsplanen med de övriga planerna.  
 
En kommunikationsplan förebygger många senare problem för chef/ledare. 147 
Planera in tid för chef/ledare för kommunikation. Att kommunicera tvärfunktionellt 
förekommer i mindre omfattning av kodord, se tabell 4:1. Förändringsarbete är 
komplex, det går inte snabbt, utan det tar tid att förändra ett beteende genom 
kommunikation. Beroende på vilket synsätt organisationen har i 
kommunikationsprocessen, synsätt som verktyg, synsätt som process eller 
synsätt som socialförändring kan chef/ledare utforma en strategi för hur 
kommunikationsprocessen kan utföras.  148  I den strategin kan det ingå att 
planera för att kommunicera tvärfunktionellt.  
 
Jag noterar svagheter i intervjusvaren som att förändring, visuellt ledarskap och 
ledarskap inte kopplas ihop. Att chef och ledare har en stor förståelse och 
kompetens för just förändringsarbete, är en förutsättning för förändring. En 
LEAN förändring innebär att förstärka mönster, relationer och att se samband 
mellan organisationens olika delar, i syfte att nå uppsatta mål.  
 
Sammanfattningen av - Hur kommunikation kan leda medarbetaren mot 
förändring 
 
Strategisk kommunikation och kommunikationsplanering saknas till viss del 
inom organisationen då dialog förekommer i liten omfattning av kodord. Det jag 
noterar i resultatdelen är att förändring och ledarskap inte kopplas ihop, vilket är 
ett måste. När chef utövar ett chefskap via legitim makt och normer, gammal 
kultur eller genom påtryckning i form av lagar och regler.149  Då kan chef/ledare 
inte utveckla kommunikationsprocessen mot en social förändring utan då leder 
chef/ledare mer utifrån ett verktyg,150 som chef/ledare kommer de att förbise 
den sociala förändringen helt enkelt.  
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Chefen/ ledaren ansvarar för kommunikationen när det gäller planeringen och 
genomförandet av förändringen. Vi kan då se chefen som en förändringsledare 
vilken faktiskt bär ansvar för kommunikationsprocessen.151 Johansson och 
Heide 152 menar också att förändringens resultat påverkas av hur 
kommunikationen genomförs och bestäms av förändringsledarens 
kommunikations kompetens. Förändring och utveckling sker via kommunikation 
och dialog i samverkan, LMX- teorin, Leader Member Exchange, ledarskaps – 
medarbetare utbyten och fasen partnerskap.153 
 
Det som kan kommuniceras ytterligare är förändringsmålet, vilket bör tas upp 
för diskussion. Avsätt tid för tankar och ta reda på vad arbetet innebär för 
gruppen.154  Beroende på i vilken utvecklingsfas chefen/ledaren själv befinner 
sig i och den grupp de tillhör med tanke på Wheelan155 olika stadier i 
grupputveckling. När fasen tillit och struktur uppnås, karakteriseras 
förändringsarbete av mogna diskussioner, det som kan hjälpa förändrings-
arbetet framåt är då att säga att det är okej att diskutera frågan eller målet.  
 
Värderingarna är grunden för chefers/ledares attityder och beteende, kanske 
anser du som chef att du inte behöver kommunicera förändringar! 
Det som kan öka förändringstakten och utvecklingen via kommunikation är att 
säga att det är okej att diskutera frågan eller förändringen. Förändring som 
livscykel följs då via diagnos, lösning, genomförande och utvärdering.  
 
För att knyta ihop bilden av visuellt ledarskap vill jag passa på att återkoppla till 
kommunikationsapparaten. Ett meddelande åstadkommer en viss effekt och det 
är viktigt att få någon form av feedback.156 Begreppet att tala med i visuellt 
ledarskap är en ömsesidig process vilket leder till förståelse och i förlängningen 
en ökad förändringstakt. Uteblir återkopplingen (feedback) så finns det en risk 
för stagnation. Palm157 menar att kommunikation och information handlar om 
hur informationen (tala till) tolkas och upplevs.  
 
- Hur kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap på Volvo 
Personvagnar AB  Karosskomponenter 
 
Pendeln slår mot att organisationer utvecklar LEAN produktion och LEAN 
tänkandet, där förändringsledare måste lära sig att se. LEAN som arbetsätt 
innebär att organisationen är bl.a. flödesorienterat och flexibelt. 158 En global 
utveckling är på gång vad det gäller LEAN och dess ledarskapskultur genom 
The Toyota Way. 159  Hur får chefer och ledare medarbetarna att vilja utvecklas 
så att de själva som chefer och ledare inte behövs? – What´s in it for me? 
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Chef och ledarskapsrollen har förändrats i och med genomförandet av Volvo 
Cars Manufacturing System, och nu står chefen/ ledaren och inte riktigt vet vad 
som ingår i hans eller hennes nya roll, vilket figur 4:1 illustrerar genom kodord 
förändring och support .  
 
Chef/ ledare förstår kanske inte, att de utifrån gapanalyser skall gå från ett läge 
till ett annat, och som chef/ledare bör de kunna leda utvecklingsprocesser och 
ge support, genom att förbättra i små steg.  
 
Jag noterar att i resultatdelen betyder kommunikation betyder att lyssna, och att 
kommunikation är viktigt, men ingen av intervjupersonerna definierar vad 
kommunikation är. Dessutom betyder kommunikation i mindre omfattning att 
föra dialog, att ge feedback och att chef/ ledare kommunicerar tvärfunktionellt . 
Palm160 menar att kommunikation är en ömsesidig process vilket kallas för 
tvåvägskommunikation.161 De chefer och ledare som inte tycker att 
kommunikation är viktig kommer då att hamna på en låg nivå av samhörighet 
och kanske kommer i kollision med organisationens förändringsmål.  
 
Det dåliga exemplet kan illustreras via figur 5.4, vilket visar på att 
samhörigheten är låg och organisationens och gruppens gränser är otydliga – 
där chef/ledare inte arbetar mot samma mål!  
 

 
 
 
 
Figur 5:4 Illustrerar det inte finns ett samspel i organisationen och att vi inte 
förstår behoven som finns utifrån kohesion (sammanhållning), egen illustration 
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Visuellt ledarskap blir nyckeln till framgång i en LEAN förändring. Å ena sidan 
noterar jag inga träffar i kodord på visuellt ledarskap. Volvo Cars Body 
Components ledningsgrupp behöver kanske diskutera igenom vikten av ett 
visuellt ledarskap, vad visuellt ledarskap innebär och vad syftet är med just 
visuellt ledarskap. Å andra sidan finns stora skillnader i innebörden av hur man 
som chef/ledare agerar i sitt visuella ledarskap, beroende på ledarstil, men 
också hur chef/ledare ser på sig själv. (dessutom innehåller bilaga 1 – visuellt 
ledarskap brister i utformningen av beskrivning och tillämpning).  
 
När chefer/ledare förstår att det är de som är nyckeln till framgång i 
utvecklingen av förändringsarbetet, att de genom sitt ledarskap påverkar 
förändringen via delaktighet, de leder då förändringen. Enligt 
motivationspsykologin måste chefer/ledare förstå hur människor reagerar inför 
förändringar. Det måste finnas en genuin vilja att medverka i förändringen själva 
och att känna ansvar för den, vilket sker genom just medverkan. 162  
 
Sammanfattning av – Hur kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap på 
Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter (VCBC)  
 
Information kan ges via interna medier. Kommunikation däremot måste ske via 
chef och ledare. Berör förändringen arbetslag i produktion bör kommunikation 
ske på lämpligt utformat ställe. Kommunikation innebär att i dialog tala med 
varandra. Förändringar diskuteras ofta ur ett ledningsperspektiv som går ut på 
att den av ledningen beslutade förändringen skall genomföras i organisationen.  
Framgångsfaktorer för kommunikation blir då är att skapa ett bra 
kommunikationsklimat. Delaktighet och dialog är ett måste och att verkligen 
arbeta mot kommunikationsplanen (processen). Support och att ge feedback är 
ett måste för att och utveckla kommunikationsklimatet på Volvo Cars Body 
Components, men framför allt satsa på mer tid för kommunikation och 
kompetensutveckling.  
 
En personlig reflektion jag gör är att Volvo Cars Manufacturing System innebär 
väldigt många stora förändringar på en och samma gång. När jag tittar på de 
data som finns att hämta inom organisationen och visuellt ledarskap så känner 
jag att drunknar i data, i information och i utvecklingsnivåer. Vilket innebär att 
kommunikation i det lilla, de dagliga små förändringarna och den dagliga 
kommunikationen, vilket innebär ständig förbättring och utveckling – den 
försvinner på något sätt! 
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6. Sammanfattning  
Utifrån målbeskrivningen - Hur ledare kommunicerar för att uppnå 
förändringsmål visar resultat att chef/ledare ansvarar för 
kommunikationsprocessen när det gäller planering och genomförandet av 
förändring i en arbetsgrupp.  Organisationen kan då se chef/ledare som en 
förändringsledare.163  Johansson och Heide 164 menar att förändringens resultat 
påverkas av hur kommunikationen genomförs och bestäms via förändrings-
ledarens kommunikationskompetens.165   Förändring och utveckling sker via 
kommunikation och dialog i en samverkan. LMX -teorin Leader Member 
Exchange, illustrerar detta som partnerskap via transformerande ledarskap. 
 
Det som kan kommuniceras ytterligare är förändringsmålet, vilket bör tas upp 
för diskussion. Avsätt tid för tankar och ta reda på vad arbetet innebär för 
gruppen.166  Beroende på i vilken utvecklingsfas chefen/ledaren själv befinner 
sig i och den grupp de tillhör med tanke på Wheelan167 olika stadier i 
grupputveckling. När fasen tillit och struktur uppnås, karakteriseras 
förändringsarbete av mogna diskussioner, det som kan hjälpa 
förändringsarbetet framåt är då att säga att det är okej att diskutera frågan eller 
målet. Värderingarna är grunden för chefers/ledares attityder och beteende, 
kanske anser du som chef att du inte behöver kommunicera förändringar! 
Det som kan öka förändringstakten och utvecklingen via kommunikation är att 
säga att det är okej att diskutera frågan eller förändringen. Förändring som 
livscykel följs då via diagnos, lösning, genomförande och utvärdering.  
 
Visuellt ledarskap blir nyckeln till framgång i en LEAN förändring. Å ena sidan 
noterar jag inga träffar i kodord på visuellt ledarskap. Volvo Cars Body 
Components ledningsgrupp behöver kanske diskutera igenom vikten av ett 
visuellt ledarskap, vad visuellt ledarskap innebär och vad syftet är med just 
visuellt ledarskap. Å andra sidan finns stora skillnader i innebörden av hur man 
som chef/ledare agerar i sitt visuella ledarskap, beroende på ledarstil, men 
också hur chef/ledare ser på sig själv. (dessutom innehåller bilaga 1 – visuellt 
ledarskap brister i utformningen av beskrivning och tillämpning).  
 
Kommunikation spelar en större roll för chef och ledare i en LEAN förändring, 
och kommunikation sker via olika kanaler. Kommunikations kanaler består av 
förändringsledning, grupputveckling, motivations faktorer, och karaktären på 
ledarskapet, dessutom om hur man väljer att kommunicera. Kommunikation kan 
ses som ett verktyg, en process eller som social förändring. 
 
Utifrån målet att beskriva - Hur kommunikation kan leda medarbetare mot 
förändring. Måste chefer/ledare börja med att diskutera och kommunicera vad 
det innebär att gå från ett läge till ett annat läge i en LEAN förändring. Vidare 
behöver chefer/ledare studera innebörden av resultat via analyser men framför 
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allt vad det innebär att ge support och att ge feedback. Chef/ ledare och 
medarbetare kan fråga sig själv – Vad finns det i förändringen för mig? Det 
andra som bör göras är att reda ut i vilket stadium grupputvecklingen befinner 
sig på i varje arbetslag.  
 
Inkludera cheferna på alla nivåer i förändringsarbetet och enligt Rubenowitz168  
positiva människosyn blir de delaktiga i förändringen genom att de ta ansvar för 
förändringen. Förändring och utveckling följer enligt Isaksson och Ljungblom169 
ett avancerat förlopp, vilket innebär att strategi, struktur och mänsklighet följer 
vartannat. Det som påverkar det mänskliga utvecklings förloppet är värderingar 
och attityder vilket i sig påverkar beteendet.  
 
Utifrån målbeskrivningen – Hur kommunikation kan leda medarbetare mot 
förändring bör chef/ledare börja med att diskutera och kommunicera vad det 
innebär att gå från ett läge till ett annat läge i en LEAN förändring. Vidare visar 
resultat att chef/ledare behöver studera innebörden av resultat via analys och 
diskussion men framför allt vad det innebär att ge support och feedback. 
Strategisk kommunikation kan vara den del som saknas då kommunikation inte 
förstås.  
 
Utifrån målbeskrivningen – Hur Kommunikationen påverkas av LEAN ledarskap 
på Volvo Personvagnar AB Karosskomponenter (VCBC) noteras i resultatdelen 
att förändring och ledarskap inte kopplas ihop. Då kan chef/ledare inte utveckla 
kommunikationsprocessen mot en social förändring.  
 
Vidare noterar jag i resultatdelen att förändring och ledarskap inte kopplas ihop, 
vilket är ett måste. När chef utövar ett chefskap via legitim makt och normer, 
gammal kultur eller genom påtryckning i form av lagar och regler.170  Då kan 
chef/ledare inte utveckla kommunikationsprocessen mot en social förändring 
utan då leder chef/ledare mer utifrån ett verktyg,171 som chef/ledare kommer de 
att förbise den sociala förändringen helt enkelt.  
 
För att knyta ihop bilden av visuellt ledarskap vill jag passa på att återkoppla till 
kommunikationsapparaten. Ett meddelande åstadkommer en viss effekt och det 
är viktigt att få någon form av feedback.172 Begreppet att tala med i visuellt 
ledarskap är en ömsesidig process vilket leder till förståelse och i förlängningen 
en ökad förändringstakt. Uteblir återkopplingen (feedback) så finns det en risk 
för stagnation. Palm173 menar att kommunikation och information handlar om 
hur informationen (tala till) tolkas och upplevs. Den dagliga kommunikationen, 
baseras på visuellt ledarskap vilket leder förändring genom kommunikation mot 
en social förändring, precis som Johansson och Heide beskriver. 174   
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Delaktighet och dialog är ett måste och att verkligen arbeta mot 
kommunikationsplanen (processen). Support och att ge feedback är ett måste 
för att och utveckla kommunikationsklimatet på Volvo Cars Body Components, 
men framför allt satsa på mer tid för kommunikation och kompetensutveckling.  
 
Problemfrågan löd; Hur kan kommunikationsprocessen användas som 
styrmedel? Svaret är att kommunikationsprocessen kan användas som 
styrmedel genom information, kommunikation, möten och genom dialog.  
För att en social förändring skall ske måste förändringar få ta tid. 

7. Reflektioner 
Jag anser att det resultat som arbetats fram i examensarbetet är välarbetat 
samt har alla förutsättningar för att stimulera kommunikationsprocessen inom 
organisationen för vidare utveckling. Fler förbättringsområden har lyfts fram 
genom förstudien. Coaching Assesement och visuellt ledarskap har fått en 
insikt i hur viktigt det är med kommunikation i förändringsarbetet. Förståelsen 
för att förändring och visuellt ledarskap hör ihop har ökat inom organisationen.  
Anledningen till att förståelsen ökat är att jag satt ord på, arbetat fram 
lösningsförslag och belyst sambandet mellan förändring och visuellt ledarskap.   
 
Det finns en stor mängd intern data att tillgå både i form av primärdata och 
sekundärdata och kvantifierbar data. – Är all data verkligen nödvändig att samla 
in? Oavsett vilken data som finns tillgänglig så måste organisationen proaktivt 
tänka om och arbeta proaktivt istället. Hur gör vi det? Enligt tillämpning av ”The 
Toyota Way”, så måste det finnas en kontinuitet i förändringsarbete vilket 
baseras på tre frågor: 175 
 

1. Är företagets högsta chefer engagerade i en långsiktig vision att öka 
värdet kunden och samhället i stort? 

2. Är företagets högsta chefer engagerade i att utveckla och involvera sina 
anställda och partners? 

3. Kommer det att finnas kontinuitet i företagsledningens filosofi? 
 
Det jag vill belysa med att ta upp frågeställningarna är att jag tror att det saknas 
ett LEAN tänkande i organisationen. Med det menar jag att LEAN verktygen 
enbart används som ett verktyg inte som en filosofi. Min reflektion jag gör i och 
med det är att filosofin i det österländska LEAN krockar med vårt skandinaviska 
sätt att tänka ...  
 
Det jag saknar i examensarbetet med tanke på kvalitetsteknik, är ledarskap för 
kvalitet. Vad ett LEAN ledarskap innebär för Volvo Cars Body Components 
finns inte klart definierat någonstans. Att definiera vad ett LEAN ledarskap är 
skulle kunna vara ett uppslag för vidare förbättring av examensarbetet men 
också ett uppslag för vidare forskning.  
 
Samtidigt så måste chefer och ledare lära sig förstå grupputveckling, stadium 
ett - tillhörighet och trygghet, stadium två- opposition och konflikt, stadium tre - 
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tillit och struktur och stadium fyra– arbete och produktivitet. Detta för att minska 
missuppfattningen av konflikter i förändringsarbete.  Kompetensutveckling är 
ledningens ansvar vilket innebär förändring och utveckling – ibland genom 
konflikt. Det är inte helt fel att fråga sig; Vad är det vi håller på med och kritiskt 
granska sig själv. Framför allt fråga sig om all förändring verkligen är 
nödvändig? 
 
Wheelan176 är en professor i psykologi som ägnar sig åt forskning och 
organisationsutveckling och ledarskap. Jag tänker mig att den litteratur som hon 
beskriver – Att skapa effektiva team innehåller en bra vägledning för nya chefer 
och ledare. De övningar som finns beskriva kan väl användas för att utveckla 
chefer/ ledare inom organisationen. Ledarskap och grupputveckling vill jag 
knyta ihop med både ledarskap och coachning och Hallencreutz177 modell för 
mänsklig utveckling genom ett transparent perspektiv, se figur 7.1.  
 
Det jag menar är att en utveckling av människan sker genom sociala relationer, 
uppskattning, utveckling och utbildning vilka är föränderliga. Det är en 
pågående process (cykel). Utöver det så tänker jag mig att det mänskliga 
perspektivet innehåller flera olika dimensioner. Det går att tänka sig 
perspektivet transparent därför att värderingar förändras, attityder går att 
påverka och beteenden går att förändra över tid, det är en ständigt pågående 
cykel. Hur coachar jag som chef medarbetare genom kommunikation att lyckas 
i ett förändringsarbete? 
 

 
Figur 7:1 Utvecklat mänskligt perspektiv baserad på Hallencreutz (2008) 
modell, förändring och utveckling.  
 

Oavsett hur du arbetar som chef eller ledare, om jag förändrar eller förbättra 
processer eller inte gör det så finns det en paradox i förändringsarbete.  
Talar du om förändringar med en människa, talar du om utveckling med en 
människa, talar jag om kommunikation med en människa så leder det till 
förändringar – vilket är en paradox!  
 
De teorier jag valt är grundläggande för ledarskap och kommunikation. 
Teorierna har valts ut med tanke på att de skall stödja kommunikation i 
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förändringsarbete. Det går att spekulera i om teorierna jag använt mig av är de 
mest lämpade och relevanta teorierna för kvalitetsteknik. Det som kan sägas är 
ändå för att få fram mjuka faktorer i förändring, ledarskap och kommunikation 
så tror jag ändå att de valda teorierna är de mest lämpade. 
 
Examensarbetet tror jag hade vunnit på att behandla mångfald, ledarskap och 
mångfald och, kommunikation och mångfald.  Att arbeta utifrån flera olika 
perspektiv och att arbeta med mångfald ser jag som en utvecklingspotential, 
både för mig och för organisationen. Det jag saknar är en teoretisk referensram 
angående motivationsfaktorer och hur man använder sig av 
kommunikationsprocessen för att förkorta ledtiden i förändringsarbetet.  
Kommunikation i förändringsprocesser bygger på mångfald, genom att man 
beaktar kommunikation från flera olika håll. 
 
”Ni sa ju att jag fick vara med och bestämma - men ändå fattar ni alla beslut 
själva!” 178  
 
En personlig reflektion jag gör är att Volvo Cars Manufacturing System innebär 
väldigt många stora förändringar på en och samma gång. När jag tittar på de 
data som finns att hämta inom organisationen och visuellt ledarskap så känner 
jag att drunknar i data, i information och i utvecklingsnivåer. Vilket innebär att 
kommunikation i det lilla, de dagliga små förändringarna och den dagliga 
kommunikationen, vilket innebär ständig förbättring och utveckling – den 
försvinner på något sätt! 
 
Vad organisationen rekommenderas att fundera på är – Hur gör vi detta (nästa 
steg i implementeringsfasen) på ett smart sätt för att få med oss så många som 
möjligt!  Vilket beteende ska vi själva ha? Jag tror vidare att en 
utvecklingstimme, Lean Learning Activities för alla, att utbyta erfarenhet och att 
visualisera det som är bra tillsammans har en avgörande effekt på 
förändringstakten mellan chef och medarbetare. Därför att de svarar för den 
dagliga kommunikationen i praktiken. 
 
Spontat så vill jag föreslå förbättringar genom kommunikation och utbildning 
eller workshops. Träning behövs verkligen, då det gäller att prata med varandra, 
prata igenom det som händer och sker och tala om varför vi gör det vi gör. 
Det ges signaler på att man inte kommunicerar mellan gränserna i de olika 
skikten, hierarkin och mellan olika arbetsgrupper i tillräcklig utsträckning. Utöver 
det så kan ledningsgruppen och implementeringslaget själva kan prata igenom 
det som skall göras, när det skall göras och av vem men framför allt hur det 
skall göras, innan man genomför en förändring.  
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En framgång till kommunikationsprocessen kan vara att ta till sig The 
Management Process Model vilken är en utveckling av RACE179 (och PDCA) 
och se det som ett pågående rullande kunskapshjul:180  
 

1. Definiera problemet eller möjligheten 
2. Planera och strukturera 
3. Agera och kommunicera 
4. Utvärdera och samla in kunskap 
– Var står vi nu? 
– Vad ska vi göra, säga och varför? 
– Till vem? 
– Vem, säger det? 
– När, var och hur? 
– Agera och kommunicera 
– Vilka konsekvenser har agerandet och kommunicerandet? 
– Hur tas budskapet emot? 
– Hur gick det? 
– Vad kan vi lära? 

 
Slutord: Vi talar alla olika språk, vi kommunicerar på olika sätt - Jag kan inte se, 
jag hör inte vad du säger, jag talar inte samma språk som du - men jag vill ändå 
försöka att förstå! 
 

 

                                            
179
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Bilaga 1 Visuellt ledarskap 

S - Visuellt ledarskap 
1. Sammanfattning och syfte 
Confirmation process kallas på svenska för Visuellt ledarskap.   
Ledare på olika nivåer och lagledare verifierar utfall och förbättringsarbete mot 
uppsatta mål.  
Visuellt ledarskap säkerställer också att standarder/rutiner är uppdaterade och följs, 
samt att fastställda nivåer upprätthålls.  
Visuellt ledarskap sätter kulturen för ägandeskap, ansvar och tillit.  
Visuellt ledarskap verifierar också om lag och medarbetare har tillräcklig kompetens.  
 
 2. Berörda 
Alla lag inom VCM  
 
3. Ansvar 
Alla ledare och lagledare inom VCM  
 
4. Genomförande 
Det finns två arbetssätt för visuellt ledarskap. Ett som är riktat mot lagledare och 
produktionsledare, och ett för avdelningschef och uppåt vilket också innefattar ledare 
för stöd och ledningslag.  
Implementering sker utifrån lokal VCMS masterplan. 
Varje enskild ledare måste planera sin tid för det visuella ledarskapet.  
För att förstå hur man genomför det visuella ledarskapet,  
Att arbetssättet efterlevs, säkras via VCMS assessment system. 
 
 5. Dokumenthantering 
Checklistorna ska hanteras enligt VCM´s GIS dokumentmatris.  
 6. Referenser 
Se nedan, under "Reference to documents in BMS" 
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Bilaga 2 Ledarskaps kompetens 1 

People Management - Leadership Competence 
http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms/bms_vd.nsf/ 
 
1. Kompetens- Att leda människor  
2. Kompetensområde- Volvo Car Corporation (VCC) 
3. Kompetenstyp-VCC Generisk 
4. Certifikat/Licens-Nej 
5. Kompetensägare-Learning and Development Specialist  
 
6. Beskrivning/Syfte 
Skapar förutsättningar för individ och grupp att utvecklas i syfte att kunna 
leverera goda resultat. 
• Förmedlar och skapar förståelse för verksamhetens riktning  
• Kan förklara hur en persons arbetsinsats passar in i det stora sammanhanget 
och hur den påverkar affärsresultatet i stort. 
• Skapar aktivt ett klimat som gynnar ständigt lärande där det är naturligt att 
dela med sig av kunskap. 
• Främjar och/eller leder utvecklingsprocesser och program som stödjer och 
driver utveckling av medarbetare. 
• Stödjer arbetsgrupper för att främja goda relationer, samarbete och 
tvärfunktionellt arbete inom företaget. 
• Förebygger och hanterar konflikter genom att skapa ett arbetsklimat där det 
känns tryggt att uttrycka en avvikande åsikt, där problem får komma upp till ytan 
och där man betonar vikten av att lösa problemen. 
• Har en genuin vilja att se frågor ur olika mångfaldsperspektiv. 
• Leder i enlighet med vår företagsfilosofi och agerar som en förebild. 
 
Nivåbeskrivning 
1. Acquire (Förvärva): 
har grundläggande kunskap inom kompetensområdet. Under upplärning, bidrar 
begränsat eller kan med handledning utföra uppgiften. 
2. Apply (Tillämpa): 
fullt kvalificerad inom kompetensområdet. Bidrar självständigt. 
3. Guide (Vägleda): 
har förmågan att stödja andras kompetensutveckling genom coachning, 
utmaningar och ständigt lärande. 
4. Shape (Skapa): 
formar den strategiska utvecklingen inom kompetensområdet. Representerar 
sitt område i och ständigt lärande. 
 7. Referenser 
Kompetenser är ett viktigt steg i VCC Kompetensramverk.  
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Bilaga 3 Ledarskaps kompetens 2 

Business Management , Leadership and competence 
http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms/bms_vd.nsf/ 
1. Kompetens 
Att leda verksamheten   
2. Kompetensområde 
Volvo Car Corporation (VCC) 
3. Kompetenstyp- VCC Generisk 
4. Certifikat/Licens- Nej 
5. Kompetensägare 
Learning and Development Specialist  
 
6. Beskrivning/Syfte 
Leder och utvecklar verksamheten i linje med företagets strategi. 
• Tänker strategiskt, planerar och agerar i företagets anda. Är fokuserad på att 
skapa maximalt värde för företaget. 
• Skapar en kultur som förutser kundernas krav och som ständigt strävar efter 
att leverera högklassig kundtillfredsställelse. 
• Driver och når resultat genom att uppmuntra engagemang och säkra upp 
ägarskap för uppgiften. Betonar vikten av att leverera resultat och nyttjar 
tillgängliga resurser effektivt för att nå bästa tänkbara resultat. 
• Har en djup och övergripande kunskap om företaget för att kunna leda och 
fatta beslut om verksamheten. Agerar effektivt i en komplex företagsstruktur och 
i virtuella organisationer som kan gå över lands-, organisations- eller 
företagsgränser. 
• Driver effektivt företagets resultat genom fastställda affärsprocesser och 
uppföljning med fokus på högklassig leverans. 
 
Nivåbeskrivning 
1. Acquire (Förvärva): 
har grundläggande kunskap inom kompetensområdet. Under upplärning, bidrar 
begränsat eller kan med handledning utföra uppgiften. 
2. Apply (Tillämpa): 
fullt kvalificerad inom kompetensområdet. Bidrar självständigt. 
3. Guide (Vägleda): 
har förmågan att stödja andras kompetensutveckling genom coachning, 
utmaningar och ständigt lärande. 
4. Shape (Skapa): 
formar den strategiska utvecklingen inom kompetensområdet. Representerar 
sitt område i och ständigt lärande.  
7. Referenser 
Kompetenser är ett viktigt steg i VCC Kompetensramverk. 
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Bilaga 4 Kommunikation 

Communication - Generic Competence, 
http://dspgot04.gothenburg.vcc.ford.com/apps/bms/bms_vd.nsf/ 
1. Kompetens 
Kommunikation  
2. Kompetensområde 
Volvo Car Corporation (VCC) 
3. Kompetenstyp 
VCC Generisk 
4. Certifikat/Licens 
Nej 
5. Kompetensägare 
Learning and Development Specialist  
 
6. Beskrivning/Syfte 
Kommunicerar genom att lyssna, föra dialog och ge feedback för att 
skapa gemensam förståelse.  
• Kommunicerar ärligt och uppriktigt. 
• Upprätthåller en konstruktiv dialog både för den gemensamma förståelsen och 
för de gemensamma målen. 
• Lyssnar på andra. Vill ha och ger kontinuerlig feedback och information för att 
bättre förstå vad som förväntas och krävs. 
• Har förmåga att tydligt kommunicera tvärfunktionellt och använda 
kommunikation som ett verktyg för att åstadkomma förändring och uppnå ett 
högklassigt affärsresultat. 
• Tar eget ansvar för att söka information 
 
Nivåbeskrivning 
1. Acquire (Förvärva): 
har grundläggande kunskap inom kompetensområdet. Under upplärning, bidrar 
begränsat eller kan med handledning utföra uppgiften. 
2. Apply (Tillämpa): 
fullt kvalificerad inom kompetensområdet. Bidrar självständigt. 
3. Guide (Vägleda): 
har förmågan att stödja andras kompetensutveckling genom coachning, 
utmaningar och ständigt lärande. 
4. Shape (Skapa): 
formar den strategiska utvecklingen inom kompetensområdet. Representerar 
sitt område i och ständigt lärande.  
7. Referenser 
Kompetenser är ett viktigt steg i VCC Kompetensramverk. 
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Bilaga 5 Coaching Assesement 2010 och 2011 

 
Result Leadership VCBC 2010 och 2011 
 
 

 

VCMS_C&A_Require
ments_Leadership_v1107.xls

 

VCMS_C&A_Result_L
eadership_VCBC_1015.xls

 
 
 
Resultat år 2011v 09 
 

 
 
Resultat år 2010 v35 
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Bilaga 6 Riskanalys  

 

Projekt namn VCBC, Volvo Cars Body Components, Kommunikation 
Examensarbete för Högskolan Gotland inom området 
kvalitetsteknik 

Beställare/Sponsor Christina Hansén 

Projektledare Annika Henningsson 

 
Miniriskmetoden 
 
Risk Sannolikhet  

1till 5 
Konsekvens 
 1 till 5 

Riskvärde S-
K 

1A. Utifrån fastställd förändringstakt 
måste chefen få en anpassningstid 
innan förändringen sker.  
 
1B. Mål för hur vi skall bli ett ledande 
företag, ta beslut på att så här skall vi 
arbeta framöver och ge förutsättningar. 
 
2A. Följa upp mot plan och följa 
planen. 
 
3A. Generationsbyte på gång, den 
gamla ledar kåren är dålig på Word 
och Excel. 
 
3B. Ge likvärdig information, 
information både muntligt och via mail, 
då vissa behöver läsa för att förstå och 
ta den till sig. Förbereda sig på tänkbar 
mot reaktion. 
 
4B. Hur kan ledare kommunicera, 
genom möten, dialog, telefon och mail 
när områdena är stora och antalet 
medarbetare att leda är 45-60 personer  
 
5B. Finns inget krav för 
avdelningsmöten i VCMS standard. 
 
6B. Prata med varje individ och lyssna 
när medarbetare vill prata av sig. Vara 
ett föredöme tex att vara positiv till 
förändringar, stå för det man säger och 
var ärlig. 
 
6C. Ledarskap innebär att förändra, 
leda coacha, påverka, sätta mål sträva 
mot mål, följa upp mål, utmana och ha 
roligt. 
 
 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
4, 5 
 
 
 
 
4, 5 
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7C. Ledarskap innebär att styra, hålla 
ihop laget, arbeta mot tydliga mål, 
stödja kommunicera, coacha och 
utbilda andra. 
 
8C. Leda medarbetare på ett sådant 
sätt att de känner att de har något att 
tillföra, att de är viktiga. Coacha 
medarbetare och få medarbetare att 
vilja göra ett bra jobb, genom att visa 
vilken väg vi skall gå. 
 
 
8D. Utgångsläget vad är 
kommunikation för dig. Om ledare inte 
kommunicerar genom möten, 
utvecklingssamtal, inte tränar, inte 
coachar inte pratar med medarbetare, 
”man” hinner helt enkelt inte. 
 
9D. Utgångsläget vad är 
kommunikation för dig. Om ledaren inte 
använder sitt kroppsspråk, lyssnar, och 
talar, påverkar genom sitt sätt att vara 
och informerar.  
 
10D. Utgångsläget vad är 
kommunikation för dig. 
Att ge information på olika sätt, tala, 
visa och läsa. Det finns attityder från 
olika personer och chefsnivåer. Det 
visualiseras via kroppsspråk och 
agerande eller icke agerande. 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
25 

Not Tabell visar riskvärde enligt miniriskmetoden 
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Bilaga 7 Åtgärdsplan 

 
Rangordna risker med högt 
riskvärde 

Ta fram förslag på åtgärder Ansvarig 

1A. Utifrån fastställd 
förändringstakt måste chefen få en 
anpassningstid innan förändringen 
sker.  
 
1B. Mål för hur vi skall bli ett 
ledande företag, ta beslut på att så 
här skall vi arbeta framöver och ge 
förutsättningar. 
 
3B. Ge likvärdig information, 
information både muntligt och via 
mail, då vissa behöver läsa för att 
förstå och ta den till sig. 
Förbered sig på tänkbar mot 
reaktion. 
 
6B. Prata med varje individ och 
lyssna när medarbetare vill prata 
av sig. Vara ett föredöme t.ex. att 
vara positiv till förändringar, stå för 
det man säger och var ärlig. 
 
6C. Ledarskap innebär att 
förändra, leda coacha, påverka, 
styra och hålla ihop laget mot 
tydliga må. 
 
 
9D. Om ledaren inte använder sitt 
kroppsspråk, lyssnar, och talar, 
påverkar genom sitt sätt att vara 
och informerar. 
 
10D. Utgångsläget vad är 
kommunikation för dig.Att ge 
information på olika sätt, tala, visa 
och läsa. Det finns attityder från 
olika personer och chefsnivåer. Det 
visualiseras via kroppsspråk och 
agerande eller icke agerande. 
 
4B. Hur kan ledare kommunicera, 
genom möten, dialog, telefon och 
mail när områdena är stora och 
antalet medarbetare att leda är 45-
60 personer  
 
 

Ha en frekventare efterfrågan 
för att slippa 
”windowdressing”, att visa upp 
det man precis gjort precis 
innan deadline. 
Skapa en efterfrågan varje 
vecka från chef och ledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisera mot mindre 
grupper för att 1:a linje chefer 
med helhetsansvar skall 
kunna ta snabba beslut och 
göra snabba åtgärder. 
 
Skapa mindre grupper för att 
säkerställa att information går 
ut till samtliga grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minsta antalet medarbetare 
per chef för att hinna med 
utvecklingssamtal och visuellt 
ledarskap. Att vilja förändra 
sig och andra. Genom närvaro 
och visa hur man ska bete sig. 
 
 
 
 
 
 

OD, Peter 
Jensen 
pelarledare, 
chef och 
ledningsgrupp 
 
Ledningsgrupp 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
Ledningsgrupp 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
 
Ledningsgrupp 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
 
 
Ledningsgrupp 
och chefer 
gemensamt 
 
 
Ledningsgrupp, 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
Ledningsgrupp, 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
 
 
 
Ledningsgrupp 
och chefer 
gemensamt 
 
 
 
 
 
 
Ledningsgrupp 
och chefer 
gemensamt 
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8C. Leda medarbetare på ett 
sådant sätt att de känner att de har 
något att tillföra, att de är viktiga. 
Coacha medarbetare och få 
medarbetare att vilja göra ett bra 
jobb, genom att visa vilken väg vi 
skall gå. 
 
8D. Utgångsläget vad är 
kommunikation för dig. Om ledare 
inte kommunicerar genom möten, 
utvecklingssamtal, inte tränar, inte 
coachar inte pratar med 
medarbetare, ”man” hinner helt 
enkelt inte. 
 
3A. Generationsbyte på gång, den 
gamla ledar kåren är dålig på Word 
och Excel. 
 
 
 
5B. Finns inget krav för 
avdelningsmöten i VCMS standard 
 
 
 
7C. Ledarskap innebär att styra, 
hålla ihop laget, arbeta mot tydliga 
mål, stödja kommunicera, coacha 
och utbilda andra. 
 
 
 
 

 
 
 
Minska antalet medarbetare 
per ledare för att hinna med 
utvecklingssamtal och visuellt 
ledarskap. 
 
 
Det är ett generationsbyte på 
gång, ta ett kort i taget och 
skynda långsamt. Ta med 
checklistan med alla frågor på 
LL-nätverk. 
 
Hjälpa varandra mellan lagen. 
Det är viktigt att hålla möte 
med laget som ledare, varför 
ingår det inte i VCMS 
standard? 
 
Kommunikationsvägarna 
mellan platschef och 1:a 
linjechef är för lång och 
kommunikationen avstannar i 
”pic-room”.  
”Pic – room” ska hållas i 
respektive fabrik varje vecka 
med frågan – vad kan jag 
hjälpa er med? 
 

 
 
 
Ledningsgrupp 
och chefer 
gemensamt 
 
 
 
Ledningsgrupp 
och chefer 
gemensamt 
 
 
OD, Peter 
Jensen  
 
 
 
 
Ledningsgrupp, 
kommunikation 
och chefer 
gemensamt 
 
 

 Not Tabell visar rangordning och åtgärdsförslag enligt miniriskmetoden 
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Bilaga 8 Datainsamlingsplan 

Tabell visar Datainsamlingsplan för test, testmetod och ansvar 
 
 
Data insamling 
Plan 
 

 
Test/Definition 

 
Intervall 

 
Testmetod 

 
Vid avvikelse 

 
Ansvar 

Ishikawa  Brainstorming 
 

1 gång 
3 ledare  

Idégenererings 
metod och 
brainstorming 

Extra diskussion 
med 
arbetsgruppen 

Annika 
Henningsson  
+ 3 ledare 

Insats Nytta  Värdering 5 i 
topp * 3 
 

1 gång 
3 ledare  

Idégenererings 
metod och 
brainstorming 

Extra diskussion 
med 
arbetsgruppen 

Annika 
Henningsson  
+ 3 ledare 

Riskanalys 
 

Riskutvärdering 
av händelser 
och 
konsekvenser 
för projektet 

1 gång   Uppföljning och 
diskussion 

 Annika 
Henningsson + 3 
ledare 

 
Nulägesanalys 
 

Styrkor, 
Svagheter,  
Möjligheter och 
Hot  

1 gång Diskussion  Annika 
Henningsson 
Jonas Knutsson 

Åtgärdsplan 
 
 
 

Rangorda 
Risker  

1 gång Idégeneringsme
tod och 
värderingskala 

 Annika 
Henningsson 
+ 3 ledare 

Coaching 
Assesement  
 

Alla värden se  
 gapanalys 
analys 

2 ggr Insamling data 
från Coaching 
Assesement 
matris 

Diskussion 
angående 
ändrat 
arbetssätt  
 

OD, Jensen  
Arbetsgrupp, 
Annika 
Henningsson, 

Enkät 
undersökning 

Kommunikations
- 
processen 

2 ggr Data insamling 
Prognos 

Kommunikation 
upprätta en ny 
handlingsplan 

Jonas Knutsson 

Kommunikation 
i praktiken 

Kommunikation 
påverkan 
”operativ 
personal” 

1 gång Hur 
kommunicerar 
ledare 

Skuggning, 
frekvensstudie 

Jonas Knutsson 

Lean 
Produktion 
 

Begränsning till 
pelaren 
ledarskap 

1 gång Identifiera 
avvikelser 

Identifiera och 
planlägga 
förbättringar 

Annika 
Henningsson 

Not. Tabell visar datainsamlingsplanen för projektet 
 
 



67 
 

 

Bilaga 9 intervjufrågor 

 
Intervju via frågeformulär till samtliga berörda i implementeringsgänget, se 
frågor:  
Vad betyder VCMS för dig? 
Hur skulle du beskriva förändring? 
Vad anser du vara ett bra kännetecken på förändring? (motivera varför) 
Vad har du fått din förändrings kunskap ifrån?  
Vilken betydelse tror du att din prestation har för förändringen? (motivera varför) 
Vad anser du ledarskap handlar om? (motivera varför) 
Hur beskriver du ditt ledarskap? 
På vilket sätt anser du att ditt ledarskap ger medarbetare möjlighet att 
utvecklas? 
Hur ser du på kommunikation och interaktion mot de du leder? 
Vad anser du vara av särskilt betydelse i kommunikationsprocessen för att du 
skall kunna leda förändringen? (motivera varför) 
Vilken är din högsta utbildningsnivå med examensbevis eller certifieringsbevis, 
intern och extern utbildning? 
Ge exempel på en situation där du tycker att du lyckats leda en bra förändring? 
Övriga tankar och reflektioner. 
 

 

 


