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This thesis has been conducted at Volvo Bussar AB
under a period of ten weeks. Within the organization
Volvo, the work is conducted with leaders and teams
on every level; from production to top management.
They have three tasks, besides executing their daily
work, they are expected to actively work on improving
their individual work as well as themselves as persons.
The two latter are future value adding activities for the
organization. When doing so, however, it has been
noticed that they often lose the grasp of their daily
work. The question that consequently arises is why
this happens. Is it because of lack of time or it is
because the co-workers do not have the competence
and simply do not know how they are to execute the
three tasks? Or, is it because the motivation to execute
the three tasks is not enough? With this in regard, the
statement of issues for this bachelor thesis were the
following: how can the conditions for leaders and the
team be improved, in order for them to execute these
three tasks.
To find out why the execution of these three
assigments did not always succeed, the decision was
taken to conduct a survey and interview study in real
life and at the plants. The aim for this was to find
differences and similarities between the plants, and
based on this, develop recommendations for
improvement. Before the interviews and surveys were
implemented, a lot of facts where gathered with the
purpose of creating a solid foundation to compare the
results with. One pilot interview was also done before
the real ones to process the questions. The plants
which were selected to participate were Braås (Volvo
Construction Equipment), Borås (Volvo Bus
Corporation) and Skövde (Group Trucks Operations).
After the interviews and surveys were conducted,
compiled and analyzed, areas of improvement could
be made clear.
The thesis contains a number of recommendations in
different areas for Volvo Bus Corporation in order to
improve the current conditions of the team and the
leaders. Areas for improvement are communication,
diversity and development. Furthermore, we
recommend the Volvo Group to place the team and
their professional development in focus. The
development team will be enriched with knowledge
and find it easier to meet their leaders. All this
contributes to conditions for improvement of the three
tasks. Finally, the Volvo Group should aim to work
more with the monitoring of leadership and also
develop a strategy for how to respond, include and
support agency staff.
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Sammanfattning
Examensarbetet har genomförts på Volvo Bussar under en period på 10 veckor. Inom
Volvokoncernen jobbar man med olika former av ledare och team på alla nivåer, från produktion upp
till högsta ledningen. Dessa ledare och team förväntas att, förutom att utföra sitt arbete, även aktivt
jobba med att förbättra sitt arbete samt utveckla sig själv. De två senare nämnda uppgifterna är
starkt värdeskapande aktiviteter kopplat till organisationens framtid. Dock har man sett att det
händer att de faller bort från det dagliga arbetet och frågan som då uppstår är - varför gör de det?
Problemformuleringen för detta examensarbete lyder; hur kan förutsättningarna förbättras för
ledare och team för att de ska kunna genomföra dessa tre arbetsuppgifter?
För att ta reda på varför de faller bort togs beslutet om att genomföra en enkät- samt intervjuundersökning ute i tre olika verksamheter. Syftet var att hitta likheter och skillnader mellan
verksamheterna och utifrån det ta fram möjliga förbättringsområden samt rekommendationer. Innan
undersökningarna genomfördes samlades först lämplig teori in för att hitta fokusområden och sedan
skapades en grund som emperin kunde jämföras mot. Även fakta kring hur enkät- och
intervjumaterialet skulle tas fram samlades in och en omfattande bearbetning av frågor skedde bland
annat genom en pilotintervju. Fabrikerna som valdes ut att genomföra detta hos var Braås (Volvo
Construction Equipment), Borås (Volvo Bus Corporation) samt Skövde (Volvo Group Trucks
Operations). Efter att samtliga intervjuer och enkäter var genomförda, sammanställda och
analyserade kunde förbättringsområden tydliggöras och förslag på rekommendationer påbörjas.
Slutsatsen av rapporten innehåller ett antal rekommendationer inom olika områden till Volvo Bussar.
Med hjälp av dessa rekommendationer finns möjligheten att förbättra de förutsättningar som
ledaren och teamen har idag. Områden som visade på förbättringspotential är till exempel feedback,
mångfald och utveckling. Bland annat rekommenderas Volvo Bussar att sätta teamet i centrum och
satsa på deras kompetensutveckling. De uppmanas också att jobba mer med rotation,
kunskapsöverföring samt utbilda teamet inom kommunikation och mångfald. Dessutom
rekommenderas Volvo Bussar att jobba mer med uppföljning av ledarskap samt utveckla en strategi
för hur man bör bemöta, inkludera och stödja inhyrd personal. Genom utveckling kommer teamet att
berikas med kunskaper och då lättare kunna möta sin ledare. Allt detta bidrar och ökar chansen till
att förutsättningarna för att utföra de tre arbetsuppgifterna förbättras.
Nyckelord: Ledare, team, förutsättningar, förbättringar, kompetens, motivation, ledarskap,
kommunikation, stöd och utveckling.
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Förord
Detta är ett examensarbete inom programmet högskoleingenjör i maskinteknik vid Uppsala
universitet. Studien utfördes på Volvo Bussar i Göteborg och inriktade sig mot ledarskap.
Rapporten undersökte hur ledare och teams förutsättningar kunde förbättras i syfte att de
skulle hinna med att både utföra och förbättra sitt arbete samtidigt som de förbättrade sig
själva.
Rapporten beskriver olika ledarskapsteorier och flera mjuka värden. Till exempel berörs
feedback, kommunikation och motivation. Även områden som mångfald, utbildning och
utveckling berörs.
Vi vill rikta ett stort tack till Magnus Gasslander, vår handledare på Volvo Bussar i Göteborg.
Under våren har han kommit med kloka tankar och gett oss vägledning genom ledarskapets
stora frågor. Han har också utmanat och fått in oss på nya banor med helt andra tankesätt.
Ett stort tack till Per Fors, vår ämnesgranskare vid Uppsala universitet. En sann
glädjespridare som har gett oss värdefull stöttning och mycket konstruktiv kritik.
Vi vill också rikta ett stort tack till Robert och Roger för att ni har tagit er tid till oss och
kommit med många bra tankar.
Stort tack all personal på VCE i Braås, VBC i Borås och GTO i Skövde och för att Ni tog er tid
till att ta emot oss samt ställde upp i vår undersökning. Vi vill även rikta ett speciellt tack till
Anna, Annika, Michael, Ulla och Tomas för ett varmt och vänligt bemötande.
Slutligen vill vi tacka alla nära och kära.
Göteborg, maj 2015
Emma Westergren & Karin Arnholm
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Terminologi
Här nedan kommer några begrepp och förkortningar förklaras som kommer att återkomma i
rapporten.
VCE - Volvo Construction Equipment
VBC - Volvo Bus Corporation
GTO - Group Trucks Operations
VU - Verksamhetsutveckling
PDCA - Plan Do Check Act
DISC - Dominance Influence Steadiness Compliance
PBP - Personal Business Plan (Personlig utvecklingsplan)
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Volvokoncernens organisation.
Volvokoncernen arbetar med mångfald samt olika visioner, här är en som de jobbar med
- energi, passion och respekt för individen.
För att skapa värde för kund används Volvo Production System (VPS).
Tillvägagångssättet PDCA används för bland annat problemlösning.
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Förhållandet mellan parterna som ingår i ett så kallat “Trepartsförhållande”.
Antal intervjuade personer uppdelade på stad och befattning.

Figur 7:

DISC-profilen används för att beskriva olika personers beteende i yrkeslivet och hur man
bemöter dessa.
Inre och yttre motivation beskrivet av Angelöw (2013).
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I Maslows behovstrappa presenteras människans motivationsfaktorer.
Fördelning mellan anställningarna.
Visar fördelningen av kön.
Visar fördelningen av åldern.
Deltagarnas svar på hur förtroendet var för sin produktionsledare.
Deltagarnas svar på hur förtroendet var för sin lagledare.
Deltagarnas svar på om de ansåg att deras produktionsledare gjorde ett bra jobb.
Deltagarnas svar på om de ansåg att deras lagledare gjorde ett bra jobb.
Deltagarnas svar på om de ansåg att deras produktionsledare behandlar mig och mina
medarbetare lika.
Deltagarnas svar på om de ansåg att deras lagledare behandlar mig och mina
medarbetare lika.
Medarbetarnas trivsel med arbetskollegor.
Medarbetarnas trivsel med arbetsuppgifterna.
I vilken utsträckning enkätdeltagarna jobbar aktivt med att förbättra sitt arbete.
I vilken utsträckning enkätdeltagarna jobbar aktivt med att utveckla sitt arbete.
(Stad A) Problem beror oftast på.
(Stad B) Problem beror oftast på.
(Stad C) Problem beror oftast på.
Av de som deltog i enkätundersökningen ansåg strax över hälften att de vid behov till
viss del hade tillgång till stödfunktioner.
Samtliga orter visade höga siffror vad gäller hur väl motiverade de kände sig i att utföra
sina tre arbetsuppgifter.
(Stad A) Orsakar till varför medarbetarna inte känner mig motiverad.
(Stad B) Orsakar till varför medarbetarna inte känner mig motiverad.
(Stad C) Orsakar till varför medarbetarna inte känner mig motiverad.
Deltagarna i enkät-undersökningen hade möjlighet att tycka till om hur mycket de höll
med om att deras förbättringsförslag välkomnades.
Deltagarna i undersökningen fick svara på hur väl de höll med om att deras
produktionsledare gav dem återkoppling på deras förbättringsförslag.
Deltagarna i undersökningen fick svara på hur väl de höll med om att deras lagledare
gav dem återkoppling på deras förbättringsförslag.
Deltagarna i enkäten svarade på vilka förutsättningar de ansåg att de hade för att jobba
med arbetspunkt 3) att utveckla sig själv.
Varje tillsvidareanställd på Volvo ska ha ett personligt utvecklingssamtal 1 gång/år.
Figuren visar resultatet från enkätundersökningen och att totalt 77 % av de
tillsvidareanställda har sitt utvecklingssamtal.
Det rådde delade meningar om hur väl fast och inhyrd personal hade möjlighet till att
utveckla sin kompetens.
Majoriteten av personalen som deltog i enkätundersökningen önskade att lära sig mer
om kommunikation, samarbete och gruppdynamik.
Deltagarnas svar på påstående gällande produktionsledarens närvaro hos teamet.
Deltagarnas svar på påstående gällande lagledarens närvaro hos teamet.
Personalens åsikter kring om de upplever några problem med att framföra sina åsikter
till sina produktionsledare.
Personalens åsikter kring om de upplever några problem med att framföra sina åsikter
till sina lagledare.
Enkätdeltagarnas svar på hur väl de höll med om att de fick feedback från sin
produktionsledare.
Enkätdeltagarnas svar på hur väl de höll med om att de fick feedback från sin lagledare.
Endast Do och Act genomförs.
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1. Inledning
Volvokoncernen är ett globalt företag som bland annat innefattar lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner samt marina och industriella drivsystem. De sysselsätter idag
cirka 100 000 personer och har en försäljning i mer än 190 marknader. För att nå sina
uppsatta mål jobbar Volvo Group med ledare och team på olika nivåer och som
anställd i företaget förväntas man arbeta med tre arbetsuppgifter. Det första man som
anställd ska göra är att utföra sitt arbete, det andra är att man ska förbättra sitt arbete
och det tredje är att man ska utveckla sig sig själv. Hur dessa tre olika arbetsuppgifter
prioriteras och hur tid avsätts för dessa varierar. Studien går ut på att undersöka
förutsättningarna för dessa tre arbetsuppgifter. Särskilt fokus ligger på lagledaren som
är teamets närmaste ledare. I studien ingår tre olika verksamheter: Volvo Construction
Equipment (VCE), Volvo Bus Corporation (VBC) samt Vovlo Group Trucks Operations
(GTO). Totalt har 14 ledare intervjuats och 71 personer svarat på en
enkätundersökning.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att identifiera olika möjligheter för att förbättra
ledarens och teamets förutsättningar i genomförandet av de tre ovan nämnda
arbetsuppgifterna. Syftet är dels att öka kunskapen om vilka förutsättningar som krävs
och vad som inte fungerar fullt ut i verksamheten, men också att främja personlig
utveckling inom organisationen. Exempel på möjliga faktorer att förbättra skulle kunna
vara utveckling av både ledare samt teamets kompetens eller nuvarande arbetssätt.
Det kan handla om att lära sig fler arbetsuppgifter för att bli mer flexibel, att lära sig
mer om kommunikation eller att få mer stöd från sin ledare.
Målet med studien är att ta fram rekommendationer på fortsatt arbete så att
förutsättningarna för både ledaren och teamet kan förbättras. Särskilt fokus kommer
att ligga på team i produktion och speciellt inhyrd personal, då detta kan skapa
svårigheter som påverkar le<darens förmåga att skapa effektiva och framgångsrika
team. I övrigt kommer även faktorer som kön, stress, utbildning och ålder att
behandlas.
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1.2.1 Problemområde
En ledare har vanligtvis ett team som består av olika många personer som ska jobba
tillsammans. Vissa ledare har ett team bestående av 6-8 personer, medan andra har
uppåt 15-20 personer i sitt team. Studien omfattar alla sorters ledare, både med och
utan personalansvar, men inriktar sig framför allt mot ledare som vanligtvis benämns
med befattningen grupp-, lag- eller teamledare. För att underlätta och undvika
missförstånd med för många olika befattningar kommer hädanefter endast
benämningen ledare att användas.
Som fastanställd inom Volvo Group förväntas man att arbeta med följande tre
arbetsuppgifter:
1) att utföra sin arbetsuppgift som man har blivit anställd för att utföra,
2) att delta aktivt för att hitta förbättringar, samt
3) att utveckla sig själv.
På grund av tidspress eller andra faktorer händer det att punkt två och tre faller bort.
Detta är ett stort problem och påverkar Volvos verksamhetsutveckling. Idag ger de sina
ledare ett antal olika förutsättningar och låter dem sedan sköta sitt jobb på egen hand.
Förutsättningar kan till exempel handla om att få utbildning inom ledarskap, hur man
utför ett utvecklingssamtal eller andra hjälpmedel. Ledarens uppgift blir sedan att föra
vidare rätt förutsättningar till sitt team så att de i sin tur kan utföra dem tre
ovanstående arbetsuppgifterna. Frågan är dock om dessa förutsättningar är fullt
tillräckliga för att både arbetsuppgifterna och förbättringarna ska bli genomförda, eller
om det går att förändra något till det bättre? Trots befintliga och kontinuerliga
ledarskapsutbildningar och en egen kultur som vägledning har Volvo, liksom många
andra företag, stora utmaningar vad gäller att skapa framgångsrika team bestående av
både fast och inhyrd personal.

1.3 Problemformulering
Hur kan förutsättningarna förbättras så att ledaren och teamet ska kunna utföra sina
tre arbetsuppgifter?

1.4 Avgränsningar
Studien omfattar endast fabriker inom Volvo Group och Sveriges gränser.
Fokusområdet är inom produktion och kring ledarna som befinner sig närmast teamet.
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2. Volvo Group
2.1 Verksamhet
Koncernen är en av världens ledande leverantörer av transportlösningar för
kommersiellt bruk och erbjuder även kompletta lösningar för både finansiering och
service. Volvos olika verksamheter levererar anläggningsmaskiner, bussar, lastvagnar,
personvagnar samt marina och industriella drivsystem. De sysselsätter idag cirka 110
000 människor, varav 27 000 i Sverige. De har en försäljning på mer än 190 marknader,
där lastvagnar står för nästan två tredjedelar av koncernens totala omsättning.
Dessutom har koncernen produktionsanläggningar i 19 olika länder runt om i världen.
Inom Volvo finns olika typer av stödfunktioner till exempel inköp, HR, kvalitet,
processutveckling, produktionsteknik, logistik och underhåll.

Figur 1: Volvokoncernens organisation.

2.2 Företagskultur och värderingar
2.2.1 Kärnvärden
I Volvokoncernen arbetar de utefter sina tre kärnvärden; kvalitet, säkerhet och
miljöomsorg. Dessa värderingar utgör deras gemensamma värdegrund och genomsyrar
hela deras organisation, produkter och sätt att arbeta. Kvaliteten speglas i deras löfte
om att leverera tillförlitliga produkter och tjänster och genom förbättringsarbete
strävar de efter att uppnå högsta kvalitet. Säkerhet är en integrerad del av deras
produktutveckling och handlar bland annat om att minska risken för olyckor samt
lindra konsekvenserna av eventuella tillbud. Säkerheten handlar om trafik och
arbetsmiljö, och så väl förare som operatör. Genom att arbeta med omsorg för miljön,
både vad gäller produkter och verksamheten, minskar de den negativa miljöpåverkan.
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Det kan handla om till exempel förbättrad bränsleekonomi eller minskade utsläpp och
buller från produkterna.

2.2.2 The Volvo Way
Volvos vägledande princip har alltid varit att vara ett bolag som erbjuder hög standard
när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar. Deras företagskultur
definieras av The Volvo Way (www.volvogroup.com), ett trofast och starkt
framgångsrecept som ger vägledning för hur man ska uppträda, både som ledare och
medarbetare. Kulturen bygger på de tre ledorden energi, passion och respekt för
individen samt beskriver vad de står för och vart de vill vara i framtiden. Volvo är
övertygade om att varje individ har både förmåga och vilja att förbättra verksamheten
samt en egen önskan om att utvecklas i yrket, något som The Volvo Way alltså byggts
upp kring. Genom kulturen bedriver de sin affärsverksamhet och åstadkommer
resultat. Det är också genom den som de samarbetar med kunder och leverantörer och
tillsammans bygger sin framtid. Samtidigt som kulturen är en slags vägledning för varje
individ inom Volvo, delar alla ansvaret för att leva upp till kulturen och att gå från ord
till handling. I The Volvo Way står det beskrivet hur man ska arbeta med till exempel
kundfokus, tydliga mål, ständiga förbättringar och företagsandan. Det står även
beskrivet hur man ska arbeta med feedback, teamarbete, mångfald, delaktighet och
engagemang samt frågor som rör ledarskap. I strävan efter att bli ännu bättre på det
de gör är kulturen helt enkelt deras ledstjärna.
För att uppfylla dem högsta krav och förväntningar som ställs av så väl externa som
interna kunder arbetar Volvo med ständiga förbättringar. Dessa förbättringar kan till
exempel gälla kvalitet, leveransförmåga, kostnader, produktegenskaper eller tid till
marknaden. De strävar efter att eliminera aktiviteter som inte ger kunderna något
mervärde, onödiga arbetsmoment och slöseri samt att minska onödiga störningar så
att processerna blir mer effektiva, förutsägbara och stabila.
Tanken är att kommunikationen ska ske genom en öppen och aktiv dialog, något som
också ska öppna upp för att var och en kan bidra till förbättringar. Förståelse och
samarbete mellan olika team och funktioner ska främjas av ett aktivt lyssnande och
dynamiskt utbyte av erfarenheter, idéer och perspektiv. Ledaren ska utföra
regelbunden kommunikation med sina medarbetare, särskilt i perioder under
förändring och svåra affärsförhållanden. Även personliga möten och gruppmöten ska
användas för att uppmuntra till en öppen dialog.
När det gäller feedback skriver Volvo att alla vill göra skillnad och verkligen tillföra
något samtidigt som arbetet ska kännas meningsfullt. De menar att alla behöver få ett
erkännande för sin personliga prestation, sina bidrag och initiativ - vare sig det gäller
till teamet, företaget eller kunderna. Genom att eftersträva uppriktig och konstruktiv
feedback ges möjligheten till att ta ansvar och förbinda sig till att uppfylla högt ställda
förväntningar. De jobbar mot att ledaren ska ge tydlig och användbar feedback vid
både rätt och regelbundna tillfällen. På så vis klargörs olika förväntningar samt att
beteenden som leder till förbättringar förstärks. När man som ledare ber om feedback
från kunder, kollegor och medarbetare föregår man med gott exempel för sitt team.
Genom att försöka ge positiv feedback och uppmuntra varandra förstärks viljan att
agera och lära och på så vis kan alla bidra till kollegornas förbättringsarbete.
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Ledaren i teamet ska ha både viljan och självförtroendet att ange en tydlig riktning för
framtiden. Ledaren ska skapa förutsättningar, kommunicera, verka för samarbete och
hantera konflikter inom och mellan team. De ska lyssna, motivera och förklara beslut.
Som ledare på Volvo förväntas man också uppmärksamma prestationer och ofta ge
uppriktig och konstruktiv feedback. De ska jobba inkluderande, säkerhetsställa att det
finns möjlighet för varje individ att anta nya utmaningar och stötta personlig utveckling
samt kompetensutveckling.
Volvo tror på att mångfald skapar förnyelse samtidigt som det är en källa till både
internationell konkurrenskraft och lönsamhet. För att bredda sin kunskapsbas, stärka
sin marknadsposition samt bli mer mottagliga för kundernas behov eftersträvar
koncernen högpresterande team som består av begåvade människor med olika
nationaliteter, åldrar, kön, etniska bakgrunder, kulturer, kunskaper och erfarenheter.
Affärsnyttan med att vara en så kallad mångfaldsarbetsgivare ger många fördelar och
enligt studier leder mångfald bland annat till bättre ekonomiska resultat, att
organisationen undviker grupptänkande och ett ökat medarbetarengagemang.
Dessutom leder det till att det blir enklare att knyta kontakter med olika gemenskaper
av människor.

Figur 2: Volvokoncernen arbetar
med mångfald samt olika visioner,
här är en som de jobbar med energi, passion och respekt för
individen.

2.2.3 Operational Development
För att förändra och förbättra verksamheten arbetar koncernens ledning och anställda
med en process som kallas för Operational Development, OD (www.volvo.com). Inom
OD finns olika verktyg som de använder för att bland annat sätta upp mål eller
definiera en handlingsplan. En av de grundläggande principerna är att värdera
individuella initiativ och ta vara på de anställdas idéer. Vid problem kan de anställda ta
hjälp av OD för att snabbt agera och flytta fokus inom verksamheten. Totalt arbetade
2012 cirka 19 000 ledare och medarbetare med OD runt om i världen
(www.volvo.com).

Dessutom arbetar de med någonting som kallas för verksamhetsutvecklingsmöten, så
kallade VU-möten. På dessa diskuterar de vilka förbättringar de kan göra för att
utveckla verksamheten.
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Personliga utvecklingssamtal
Utöver möten arbetar de med så kallade PBP-samtal (Personal Business Plan) som är
ett sorts personligt utvecklingssamtal. Samtalet ska ske 1 gång / år för dem som är
fastanställda på Volvo. Man diskuterar till exempel personens mål och utveckling inom
företaget och om det finns någonting som man vill ändra på.

2.2.4 Volvo Production System
Någonting annat som genomsyrar hela verksamheten är Volvo Production System
(VPS). Med The Volvo Way som stabil grund har de tagit fram ett koncept och olika
verktyg för hur de ska jobba inom organisationen. Några exempel på verktyg som
inkluderas i VPS är Just In Time (JIT), standardiserat arbete, 5S, ständiga förbättringar
samt PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA). På det här sättet arbetar de endast med dem
resurser som behövs, klargör så att alla förstår sin roll samt hur man kan påverka
kvaliteten i dem olika produkterna eller tjänsterna.

Figur 3: För att skapa värde för kund används Volvo Production System (VPS).

Standardiserat arbete innebär helt enkelt att man jobbar med att skapa standarder på
arbetsplatsen för processer, produktionsmoment, tillvägagångssätt för beslut, samtal
och andra vardagsrutiner. En metod för att uppnå standardiserade arbetsplatser är att
använda sig av 5S. De fem S:en står för att man ska sortera verktyg och material,
systematisera så att nödvändiga saker är lättillgängliga samt att saker och ting får
bestämda förvaringsplatser, städa regelbundet, standardisera de dagliga rutinerna i
arbetet och slutligen sköta om och se till att de föregående “S:en” bibehålls. Utifrån
det standardiserade arbetet så kan i sin tur arbetet med ständiga förbättringar
genomföras.
Just in Time (JIT) är ett begrepp och arbetssätt som syftar till att man planerar sin
produktion precis i den takt och volym som marknaden efterfrågar så att man kan
leverera det i precis rätt tidpunkt.
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PDCA är en förkortning för Plan, Do, Check och Act. Det är ett verktyg för att jobba
med ständiga förbättringar och problemlösning. För att genomföra förändringar,
åtgärder och utbildningar eller liknande är PDCA ett bra och effektivt
tillvägagångssätt för att tydliggöra hur man ska göra det, varför och om det gav det
resultat man önskade.

Figur 4: Verktyget PDCA används för bland annat problemlösning eller arbete med ständiga
förbättringar.

2.3 Verksamheter som omfattas av studien
Nedan följer en sammanfattning av vilka verksamheter som omfattas av studien.
Urvalet beskrivs mer ingående i avsnittet 4.4.5 Urval. De olika ledarrollerna som tas
upp för respektive verksamhet förtydligas senare under avsnitt 2.3.4.
Rollbeskrivningar.

2.3.1 Volvo Bussar
Volvo Bus Corporation (VBC) tillverkar, säljer och utvecklar kompletta bussar och
busschassier för intercity-, stads, och turisttrafik. Även dotterbolaget Prevost, ledande
tillverkare av bland annat förstklassiga turistbussar samt Nova Bus, ledande leverantör
av hållbara kollektivtrafiklösningar, ingår i Volvo Bussar. Verksamheten fokuserar på
bränsleeffektivitet, världsledande hybridteknik, effektiva underhållslösningar, högsta
säkerhet och bra tillgänglighet. Totalt har Volvo Bussar ungefär 7500 anställda,
produktion i 8 länder samt försäljning på 85 marknader. Bland annat sker tillverkning
av chassi eller hela produkter i Sverige, Polen, Mexico, Kina och Kanada. I Sverige
bedrivs det tillverknings- och/eller kontorsverksamhet i Borås, Göteborg och
Uddevalla.
Göteborg
Volvo Bussars huvudkontor finns på Hisingen i Göteborg och det är också där
handledare, kontorsplats samt material för hela studien har funnits.
Borås
I Borås (VBoF) tillverkas bussarnas olika chassin. De ansvarar för slutmontering av
busschassin och utvecklar globala helhetslösningar inom produktberedning och
logistik. Dessutom utför de packning och leverans av kompletta materialsatser som
skickas ut till monteringsfabriker runt om i världen. Antal anställda är totalt 259
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stycken, varav 68 tjänstemän och 191 arbetare. Boråsfabriken har inom området
Teknik samt Log/KD (Logistik/Complete Knocked Downed) totalt 5 stycken
gruppchefer. Inom Log/KD samt CBU (Complete Build Up) har de totalt 7 stycken
produktionsledare. De har sammanlagt 19 stycken teamledare i Boråsfabriken som inte
har något personal- eller arbetsmiljöansvar.
I Borås arbetar de med bemanningsföretag på ett vanligt traditionellt vis.

2.3.2 Volvo Construction Equipment
All tillverkning, utveckling och marknadsföring av anläggningsprodukter omfattas av
Volvo Construction Equipment (VCE). Flera av produkterna är idag ledande på många
av världens marknader och produktspektrat utgörs bland annat av asfaltsvältar,
hjullastare, grävmaskiner, fräsar, ramstyrda dumprar och grävlastare. I Sverige
tillverkas kompletta maskiner eller komponenter i Arvika, Braås, Eskilstuna och
Hallsberg. Förutom Sverige sker tillverkning bland annat i Brasilien, Indien, Kina, Korea,
Frankrike, Tyskland, USA och Mexico.
Braås
På VCE i Braås både tillverkas och monteras ramstyrda dumprar. Förutom
eftermarknaden, Customer Support, finns det även olika funktioner som jobbar med
bland annat inköp och produktutveckling. Produkterna säljs i två olika märken, Volvo
och SDLG, och inriktas mot kunder runt om i hela världen. Kunderna har inte bara höga
förväntningar vad gäller produktivitet utan även förarprestanda, livslängd och
säkerhet. Anläggningsmaskiner utgör cirka 30 % av marknaden där Volvo är störst med
sin försäljning runt om i hela världen. De har en distribution i cirka 150 länder där de
största marknaderna utgörs av Indonesien, Ryssland och Sydafrika. Sverige är däremot
en liten marknad och utgör endast ett par procent. Antal anställda i Braås är totalt 837
personer, varav 317 tjänstemän och 520 arbetare. I Braås finns det 13 stycken
produktionsledare samt 41 stycken gruppledare. På utvecklingsverkstaden finns det ett
par koordinatorer, dessa har dock inte samma roll som en gruppledare, varför dessa
inte ingår i rapporten.
I fabriken börjar de varje morgon med ett möte för att bland annat se över hur det ser
ut med personal ute på alla områden. Det är lagledarens ansvar att ta reda på om man
har tillräckligt med personal eller är underbemannade. Med hjälp av en egen
personalpool på cirka 15 personer skickar ledaren ut personal till respektive station där
det för tillfället saknas folk.
2.3.3 Volvo Group Trucks Operations
All produktion av koncernens motorer och växellådor samt lastbilar under
varumärkena Volvo, Renault, Mack och UD, omfattas av Group Trucks Operations
(GTO). Även reservdelar till koncernens kunder försörjs av GTO. Förutom i Sverige
bedrivs verksamhet i USA, Frankrike och Japan. I Sverige sker tillverkning i Skövde och
Köping medan utveckling sker i Göteborg. I Skövde arbetar man med följande
befattningar: Funktionschef, Avdelningschef, 1:a Linjens Chef och Lagledare.
Skövde
Powertrain Production i Skövde både tillverkar och levererar dieselmotorer samt
motorkomponenter till Volvos fabriker runt om i världen. Produktionen är uppdelad i
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tre processer; gjutning, bearbetning och montering samt tillhörande stödfunktioner,
bland annat logistik och underhåll. I fabriken bearbetas produkter som
cylinderhuvuden, vev- och kamaxlar, kugghjul samt transmissionsplåtar. I Skövde
jobbar man även med tre lokala ledord; stolthet, arv och förmåga. Dessa ord används
för att skapa den kultur och det engagemang som krävs för att prestera i världsklass.
Totalt arbetar cirka 2800 personer i fabriken, varav 600 på gjutning, den del av fabriken
som studien utfördes på. Fabriken i Skövde har totalt 3 st Funktionschefer för
avdelningarna gjutning, bearbetning samt montering. På dessa avdelningar finns 15 st
Avdelningschefer samt 50 st 1:a Linjens Chefer som i sin tur sammanlagt har 200 st
Lagledare.
Fabriken i Skövde driver tillsammans med ett externt företag ett arbete som erbjuder
optimal beläggning av personalstyrkan för produktionen, samt säkerställer upplärning
och utveckling av yrkesarbetare. För att inte behöva plocka in eller säga upp stora
mängder bemanningspersonal arbetar de även med en speciell tidsbank för att enklare
kunna justera personalbehovet.

2.3.4 Rollbeskrivningar
Inom organisationen Volvo Group finns olika sorters ledare som tidigare nämnts i
avsnittet 2.3 Verksamheter som omfattas av studien. Dessa benämns bland annat som
Front Line Team Leader (FLT), Funktionschef, 1:a Linjens Chef, Produktionsledare,
Lagledare, Teamledare och Driftledare. Oavsett benämning är ledaren en nyckelperson
som ser till att verksamheten flyter på problemfritt, att varje team fungerar som tänkt
samt att de når verksamhetens uppsatta mål. Fokus i studien ligger, som tidigare
nämnts i avsnittet 1.4 Avgränsningar, kring ledarna som befinner sig närmast teamet.
Nedan beskrivs varje ledares funktion mer ingående.
Funktionschef
Funktionschefens huvudprocess och ansvar kan till exempel vara för produktion,
tillverkning eller kvalitet. Omfattningen av ledarens uppgift innebär att hen ska leda
och styra affärsverksamheten inom ett visst område samt delta i ledningens arbete.
Ledaren rapporterar till platschefen och har som främsta arbetsuppgift att genom
lämplig ledning och styrning se till att verksamheten levererar enligt dem mål som är
uppsatta. Huvudmålet för ledaren är att fokusera på att Safety, Quality, Delivery, Cost,
Environment och People samt att leverera affärsresultat. Ledaren har befogenhet att
tillfördela och omfördela tillgängliga resurser för att nå dem uppsatta målen. En
funktionschef bör ha lämplig duglighet och erfarenhet för uppgiften samt en förståelse
för produktionen. Dessutom bör ledaren ha haft andra ledarroller inom produktion
kombinerat med en djup förståelse för kultur, strategi och struktur.
Produktionschef/Avdelningschef
Den här typen av ledare bär ett övergripande ansvar för huvudprocessen, det vill säga
kedjan från order till leverans. Ledaren är ytterst ansvarig för att avdelningen uppnår
utsedda mål och leveranser samt rapportera all sin information till funktionschefen.
Avdelningschefen ska även leda sitt ledningsteam inom avdelningen mot att producera
produkter som är efterfrågade mot avtalad kostnad, kvalitet, kvantitet samt
miljöpåverkan och leveranstid. Ledaren ska ha en tydlig förankring i Volvos
grundläggande värderingar vad gäller ledarskap, jobba aktivt med förbättrings- och
förändringsarbete samt driva arbete med förlusteliminering. Den här typen av ledare
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ska utbilda och coacha dem olika typer av ledare som hen har ansvar för, bryta ned
långsiktiga och övergripande mål till respektive avdelning med en arbetssikt från 3
månader till 2 år samt se till att kommunicera ut dessa mål. Ledaren ska också ansvara
för och säkerställa att det finns tillräckligt med kompetens för att nå uppsatta mål.
Befogenheter som ledaren har är bland annat att föreslå budget, prioritera och
omfördela resurser inom avdelningen samt stoppa och starta produktion när det
kommer till risker och kvalitet. En avdelningschefs kompetenskrav inkluderar 1 - 2 års
relevant högskoleutbildning samt minst 5 års arbetslivserfarenhet. Det är även
fördelaktigt om ledaren har erfarenhet av att jobba som 1:a Linjens Chef, har ett
systematiskt arbetsmiljö-tänk samt har bra processkunskap för avdelningen. Ledaren
bör dessutom ha gått en grundläggande ledarskapsutbildning samt ha en ledarskapsstil
som inkluderar förmågan att involvera och coacha medarbetare i arbetet mot dem
uppsatta målen. Det är även viktigt att ledaren tillämpar lämpliga arbetssätt och
metoder för verksamheten samt har ett omvärldsperspektiv som möjliggör lämpliga
strategier och analyser av den affärsmässiga utvecklingen. Ledaren ska även ha
kompetens om rollen som skiftledare.
Produktionsledare/1:a Linjens Chef/Skiftledare
Den här typen av ledare rapporterar till Avdelningschefen och är ytterst ansvarig för att
uppnå skiftets mål och leveranser.
Ledarens uppdrag är att leda skiftet i att producera efterfrågade produkter till avtalad
kostnad, kvalitet, kvantitet och miljöpåverkan. Dessutom ska ledaren säkerhetsställa
kontinuerligt förbättringsarbete och att produkterna levereras i rätt tid. Ledaren
förväntas utöva ett ledarskap med tydlig förankring i Volvos grundläggande
värderingar, The Volvo Way, samt ha en förmåga att leda ett strukturerat
förändringsarbete. Ledaren förväntas också utveckla, coacha samt utbilda teamet/sina
medarbetare i verksamheten. Utöver detta ska ledaren delta aktivt i avdelningens
ledningsarbete, säkerställa daglig leverans enligt plan samt leda, driva och följa upp
skiftets förlusteliminering. Dessutom ska ledaren säkerställa både tillräcklig kompetens
och effektiv kommunikation för skiftets personal, stödfunktioner, kunder och
leverantörer. Ledaren förväntas utöver detta även förebygga säkerhetsarbete på
skiftet genom arbetsmiljöronder eller 5S-ronder. Ledaren ansvarar bland annat för
skiftets egna mätetal och att olika lagar, avtal och policies efterföljs. Huvudmål är att
uppnå resultat vad gäller till exempel kvalitet, leverans, ekonomi samt att utveckla sina
medarbetare och sitt team. Kompetenskrav på den här typen av ledare är bland annat
teoretiska baskunskaper motsvarande 3 års gymnasium, minst 3 års relevant
arbetslivserfarenhet, erforderlig processkunskap och produktkännedom inom eget
område samt ha en förmåga att leda och utveckla människor för att driva
verksamheten mot uppsatta mål. Även personlig mognad, god människokännedom, väl
utvecklad kommunikativ förmåga liksom god självkänsla är krav som ska uppfyllas.
Ledaren ska också ha en god förmåga att tillämpa dem riktlinjer, principer, arbetssätt
och metoder enligt VPS. Även kunskap om de lagar, förordningar, avtal, policies och
rutiner som berör verksamhet krävs. Dessutom ska ledaren ha gått en grundläggande
ledarskapsutbildning och kunna agera i rollen som lagledare.
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Grupp-, lag- eller teamledare
Som Lagledare rapporterar du till Produktionsledaren, 1:a Linjens chef eller
Skiftledaren och arbetet i verksamheten omfattas av det egna skiftlaget, förutsatt att
man inte leder två skift. Huvuduppgift innebär att säkerställa att arbetssätt sker enligt
standard, leda och genomföra förbättringar på så väl akut och kort som på lång sikt
samt stödja laget genom att agera enligt The Volvo Way. Arbetet innebär också att
man som ledare ska säkerhetsställa att laget följer planen för skiftet, ha tid för
förbättringsarbete när alla är på plats samt delta i lagets gemensamma
produktionsuppgifter genom att rotera på operationer och växla mellan lagledarrollen
och ordinarie produktionsuppgift. Dessutom ska lagedaren delta vid skiftstartsmöten,
hålla i lagmöten samt avrapportera status till skiftledare eller nästkommande lagledare
vid skiftavslut. Lagledaren ska också säkerställa att laget beskriver och agerar på akuta
problem vad gäller till exempel säkerhet, kvalitet och miljö. Ledaren ska dessutom
instruera nyanställd personal samt vara lagets kontaktperson och representant
gentemot andra lag, ledare, kunder, leverantörer och stödfunktioner. Kompetenskrav
som ställs på ledaren är bland annat erforderlig erfarenhet inom eget område och av
problemlösningsverktyg, uppvisad förmåga i att delta eller leda förbättringsgrupper
samt kunna agera som den naturliga ledaren i laget. Dessutom bör lagledaren ha
instruktörsegenskaper samt vara en god lyssnare, kommunikatör och coach.
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2.4 Trepartsförhållande
För att hantera varierande orderingångar och därmed sitt personalbehov jobbar de tre
verksamheterna mer eller mindre med bemanning. Det varierar hur länge inhyrd
personal är kvar på Volvo, då det kan handla om alltifrån några dagar till flera år.
Bemanningsavtalet regleras på likvärdiga grunder som andra branscher på den svenska
arbetsmarknaden (Landsorganisationen). Många olika faktorer påverkar branschens
villkor och för att skapa goda förutsättningar för dem anställda finns ett gemensamt
avtal mellan parterna. Avtalet är tänkt att fylla en viktig funktion när det gäller att lösa
behovet på kort och lång sikt, så kallad flexibel bemanning. Parterna ska värna om
goda villkor med utveckling och trygghet i arbetet för dem anställda samt värna om
goda förutsättningar för hög konkurrenskraft för företagen. Parterna ska också vara
ense om att avtalet ska säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och
anställda vid kundföretagen. För att klara den allt hårdare internationella
konkurrensen krävs att kundföretagen gör en målmedveten satsning på att utveckla
kompetensen hos dem anställda. För den som verkar inom industrisektorn ställs, på
grund av snabb produktionsutveckling, höga krav på nya kompetenser. Cheferna har
en viktig uppgift att översätta företagets behov till den egna arbetsgruppen i avseende
att driva ett kontinuerligt förändringsarbete. De anställda bör ges möjlighet utveckla
den kompetens som behövs i nya eller förändrade uppgifter. Det är företagets ansvar
att genomföra utveckling av personal, organisation och teknik. Det är däremot den
anställdes ansvar att ta initiativ, engagera sig samt ansvar för sin egen
kompetensutveckling. En dialog mellan chef och medarbetare är en viktig grund för
utvecklingen av dem anställda och företagets kompetens. Dialogen kan skapas genom
till exempel löpande planerings- och utvecklingssamtal.

Figur 5: Förhållandet mellan parterna som ingår i ett så kallat “Trepartsförhållande”.
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3. Metod
3.1 Planering av arbetsgång
För att genomföra arbetet på bästa sätt gjordes i början en projektplanering utifrån
dem totalt tio veckor som studien utfördes under. Projektplanen, inklusive en tidsplan,
bearbetades tillsammans med handledare från Volvo Bussar samt ämnesgranskare vid
Uppsala universitet. Projektplanen innehöll bland annat bakgrund, aktiviteter,
tidsschema, hur kommunikationen var tänkt att ske samt syfte och
problemformulering med studien.

3.2 Litteraturstudie
Lämplig teori och litteratur, så som relevanta böcker och vetenskapliga artiklar
samlades in och redogörs i rapporten under avsnitt 5. Teori. Sökord som användes var
bland annat ledarskap, team, förutsättningar, feedback, motivation, kommunikation,
framgångsrika team och inhyrd personal. Även befintlig kunskap och information kring
ledarskap samt tidigare genomförda examensrapporter inom samma område, det vill
säga ledarskap och team, användes.
Mot utvald teori och litteratur samt befintligt material från Volvo jämfördes och
analyserades intervjuerna och enkätsvaren. Detta finns att läsa i avsnitt 7. Analys och
Diskussion.

3.3 Underlag för empirisk studie
Underlag för den empiriska studien, det vill säga intervju och enkätmall, togs fram
utifrån aktuell problemformulering, syfte och litteraturstudie. Därefter bearbetades
underlaget tillsammans med handledare och ämnesgranskare. För att en oberoende
part skulle kunna ge feedback och möjliggöra ytterligare förbättringar på det befintliga
materialet genomfördes en pilotintervju. Interjvun genomfördes med en anställd på
Volvo Bussar i Göteborg som inte var insatt i studien sedan tidigare. För att underlätta
framtagandet av diagram över resultaten samt att få en tydligare överblick över
enkätsvaren skapades ett formulär via en digital plattform.

3.4 Empirisk studie
3.4.1 Kvantitativ metod
Enligt Patel & Tebelius (1987, refererad i Nyberg & Tidström, 2012) är syftet med en
kvantitativ ansats enkelt beskrivet att mäta och förklara information. För att kunna
utföra statistiska analyser insamlas information som sedan formateras om till siffror
och mängder. (jfr Byrne, 2002; Holme & Solvang, 1997; Lantz, 2011; Wahlgren, 2005).
För att testa olika hypoteser eller påståenden används kvantitativa metoder som
baseras på existerande litteratur och teori, och genom att analysera det kvantitativa
materialet kan man ta reda på hur väl hypoteserna stämmer. Kvantitativa
forskningsansatser kan dessutom användas till att visa sannolikheter eller samband
mellan olika variabler. (jfr Djurfeldt m.fl, 2010; Ott & Longnecker, 2010).
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3.4.2 Kvalitativ metod
Enligt Patel & Tebelius (1987, refererad i Nyberg & Tidström, 2012) är avsikten med
kvalitativa ansatser att uttyda och förstå fenomen. Frågor, variabler och svar används
för att uttrycka undersökningens ansats där syftet kan vara att förstå uppfattningar,
upplevelser och avsikter (Nyberg & Tidström, 2012).
Pilotintervju
En förberedande undersökning kan utföras på samma vis som den egentliga
undersökningen men benämns då istället som en pilotundersökning (Nyberg &
Tidström, 2012). Enligt Holme & Solvang (1997, refererad i Nyberg & Tidström, 2012)
är enda skillnaden att den förberedande undersökningen utförs i mindre skala än den
egentliga undersökningen. Vidare beskrivs, förutom möjlighet till att prova
undersökningsmetod, frågor, intervjuteknik och annat, kan intervjupersonen bland
annat ta reda på om respondenten förstår frågorna på planerat sätt eller om någon
fråga upplevs som mångtydig (Nyberg & Tidström, 2012). Genom att utnyttja
erfarenheten kan frågor och teknik vid datainsamlingen förbättras. Det kan också te sig
som sådan att respondenten kommer med konstruktiva förslag på förbättringar vad
gäller till exempel metod för att samla in data.

3.4.3 Blandning av kvalitativ och kvantitativ
Nyberg och Tidström (2012) skriver att man vid en kvantitativ ansats får fram
kvantifierbara data, alltså siffror, och att man vid en kvalitativ ansats får fram data som
istället uttrycks med ord. Vidare beskrivs att det finns mellanformer av studier där
kombinationen av en kvalitativ och kvantitativ ansats kan användas. Till exempel kan
en kvalitativ förstudie användas för att utgöra grunden för en kvantitativ ansats.
Intervjuer och enkätundersökning
Intervjuerna och enkäten grundade sig på en strukturerad intervju kombinerad med en
semistrukturerad intervjuform (Stjernswärd, u.å.), som alltså gav både kvantitativ och
kvalitativ data. Detta innebar att öppna frågor ställdes, där följdfrågor innehöll
meningar som på vilket sätt och ord som hur, utveckla och beskriv. Varje intervju
anpassades också efter respondenten, vilket gjorde att personen hade möjlighet att
prata ganska fritt och utveckla som den själv ville. I enkätundersökningen kunde
deltagarna kryssa i olika alternativ och på vissa ställen lämna egna kommentarer.

3.4.4 Metodkritik
För att styrka resultatet ännu mer hade det varit bra att utföra studien på fler
personer. Det hade också varit positivt att intervjua lika många personer med samma
befattning i varje verksamhet för att få en jämnare jämförelse. Dessutom kan vissa
personer som deltog i enkätundersökningen ha upplevt att de inte var 100 % anonyma,
något som kan ha påverkat resultatet. Eftersom verksamheterna hade mycket att göra
samlades enkäterna in sporadiskt och skickades sedan på post. Detta innebar att
medarbetarna var tvungna att lämna in enkäten till sin ledare vilket kan ha påverkat i
vilken mån personen vågade vara helt ärlig. Det fanns heller ingen möjlighet för dem
personerna som svarade på enkäten att ställa frågor om man till exempel inte förstod
en viss fråga. Det kan i sin tur ha inneburit att många av misstag besvarade vissa frågor
felaktigt, till exempel kryssade i frågor om hur man uppfattade sin lagledare, fast man
själv var en lagledare. Det verkade också som att vissa helt och hållet missade att svara
på några frågor, varför det ibland är ett ganska stort bortfall. Det hade också varit
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smidigt om enkätundersökningen hade kunnat utföras på en dator. Dels för att
underlätta för respondenten, men också för att undvika att skriva ut så mycket papper
samt att behöva skriva in svaren manuellt i datorn då det var en tidskrävande process.
Om tid hade funnits hade det varit enklare om enkäterna utfördes innan intervjuerna
för att kunna ställa lite mer exakta och specifika frågor till respondenterna. Det hade
då varit lättare att ta fram mer specifika förslag på vilka förutsättningar som skulle
kunna förbättras i respektive verksamhet. På grund av tidsbrist gjordes intervjuerna på
tre dagar, med fyra till fem personer per dag. Rent pyksikt sett var det relativt tungt att
intervjua, så om möjlighet finns bör inte den processen med lika många personer på en
dag upprepas.

3.4.5 Urval
Anledningen till att olika orter och verksamheter valdes ut var för att studera och
jämföra skillnader inom Volvo Group och på ett lättare vis kunna identifiera vad som
fungerar bra respektive mindre bra. Platserna som besöktes var Bus Corporation i
Borås, Group Trucks Operations i Skövde och Counstruction Equipment i Braås, tidigare
mer ingående beskrivna under avsnitt 2.3 Verksamheter som omfattas av studien.
Verksamheterna vadels utifrån flera olika perspektiv. De sysslar alla med produktion i
olika former samt har olika typer av ledarroller och team i sina verksamheter.
Dessutom fanns det användbara kontakter i dem tre olika verksamheterna och de låg
geofrafiskt sett nära platsen där examensarbetet utfördes. I tidigt skede av studien
fanns även lastvagnar i Göteborg och bussar i Uddevalla som tänkta
undersökningsorter, men på grund av tidsbrist lades detta ned. Via mail skickades ett
önskemål till varje HR-kontakt i respektive verksamhet ut om att få intervjua 4-5 olika
sorters ledare på olika nivåer samt att få ge ut enkäten till cirka 45 stycken teammedlemmar. På grund av tidsbrist och mycket att göra i fabrikerna valde respektive ort
ut vilka olika ledare som skulle intervjuas. Slutligen fanns det 14 stycken tillgängliga
ledare som kunde ställa upp på varsin intervju. Av dessa personer var det 13 män och 1
kvinna med olika befattningar och olika ålder. Samtliga ledare arbetade på olika
avdelningar och av dessa hade 6 stycken personalansvar. Spridningen av ledarna kan
ses i Figur 6. På grund av knapp tid, relativt lång körväg till två av dem tre orterna samt
mycket att göra, beslutades att alla ledare från varje verksamhet skulle intervjuas på
en och samma dag. Samtliga intervjudagar, totalt tre stycken, pågick under en och en
halv vecka och genomfördes sex veckor in i studien.

15

Examensarbete: LEDARE & TEAM UTAN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN ALDRIG NÅ MAXIMAL FRAMGÅNG

Figur 6: Antal intervjuade personer uppdelade på stad och befattning.

Från början var tanken att totalt 90 stycken personer från dem olika verksamheterna
skulle besvara enkäten, och helst runt 45 stycken personer från varje. På grund av lite
tid och av andra orsaker blev det ett visst bortfall. I Braås och Skövde besvarade som
överenskommet 10 respektive 42 stycken personer enkäten och i Borås besvarade 19
av dem 40 stycken som var överenskommet.

3.4.6 Genomförande
Pilotuntervju
Pilotintervjun genomfördes med en helt oberoende anställd på Volvo Bussars
huvudkontor i Göteborg. Intervjun genomfördes som en semistrukturerad intervju
relativt tidigt i studien, varför intervjumaterialet endast var någorlunda genomarbetat.
Vid intervjutillfället ställde en person frågorna medan den andra personen antecknade
ned svaren i datorn. För att få så konstruktiv feedback som möjligt uppmuntrades
respondenten att vara fullständigt ärlig. Det gavs alltså inga svar på det egentliga
innehållet, utan istället på om frågan till exempel var tillräckligt tydligt ställt, för känslig
eller helt enkelt irrelevant för intervjun. Pilotintervjun tog cirka 1,5 timma att
genomföra och efteråt bearbetades materialet om till en slutgiltig version.
Intervjuer
Varje intervjutillfälle hade 1 timmas avsatt tid eftersom respondenten skulle ha
tillräckligt med tid på sig att fundera och berätta lite mer utförligt om den så ville. För
att skapa ett behagligt klimat ställdes till exempel blommor eller något annat fram på
bordet så att respondenten skulle känna sig lite mer trygg och avslappnad.
Intervjuerna tog cirka 0,5 - 1 timme/person att genomföra, spelades in med hjälp av en
telefon samt antecknades ned. Vid varje intervjutillfälle fanns det återigen två
intervjupersoner med, varav en ställde frågorna till respondenten och den andre
antecknade ned svaren direkt i datorn. Detta gjordes för att spara tid från kommande
transkribering eftersom många personer skulle intervjuas på relativt kort tid.
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Enkätundersökning
På grund av att medarbetarna inte hade tillgång till datorer delades enkäterna ut i
pappersform till respektive team utefter vad HR-kontakten på respektive fabrik ansåg
som lämpliga deltagare. I Braås och Skövde delades enkätena ut i samband med att
verksamheten besöktes och till Borås skickades dessa några dagar tidigare för att passa
in i ett kommande produktionsstopp. På grund av missuppfattningar och för mycket
att göra kunde inte alla enkäter samlas in samma dag som verksamheterna besöktes,
utan endast några få samlades in och resterande eftersändes på post. De sista
enkäterna kom fram två veckor senare än det sista intervjutillfället. Enkätsvaren fördes
därefter manuellt över till ett digitalt frågeformulär. De som svarade på enkäten var
team inklusive ledare utan personalansvar samt ledare med personalansvar.
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4. Teori
I takt med att arbetslivet förändras, med en minskad industriproduktion och en allt
mer ökande tjänsteproducerande sektor, stiger förväntningarna och kraven på att
medarbetarna ska vara motiverade samtidigt som de ska prestera (Lundberg, 2011). I
den allt mer kunskapsintensiva produktionen blir medarbetaren allt mer central, och
hens kompetens är ett företags största och viktigaste tillgång liksom investering.
Dessutom har arbetslivet blivit mer osäkert på många olika sätt, till exempel ställs det
idag högre krav på flexibilitet och ekonomisk effektivitet där bemanningsföretag och
projektanställningar har dykt upp som olika lösningar. Lundberg (2011) fortsätter att
beskriva slutet av 2000-talets första decennium med ordet innovation som ett av
modeorden inom organisationspsykologin. Frågan är hur man ska kunna öka
medarbetarnas pro-aktivitet och självständighet i arbetet med utvecklings- och
förbättringsprocesser? Idéer och tankeströmningar av den här typen hör ofta ihop med
förväntningar på medarbetarens motivation, där den anställdes drivkraft anses vara
intresse och vilja snarare än yttre styrmedel, så som belöningar eller bestraffningar.
Lundberg (2011) menar att det är en utmaning att skapa en miljö som med hjälp av
motivation ska locka till arbete, när vi samtidigt lever i en tid då organisationer i allt
högre utsträckning effektiviseras, rationaliseras och automatiseras. Jobben förändras
och kräver mer av vår fritid och identitet samtidigt som de ger mindre tillbaka i form av
stabilitet och trygghet. Kortare anställningsformer skapar inte lika starka band mellan
arbetsgivare och arbetstagare och kompetensutvecklingsansvaret förflyttas i gengäld
över på medarbetaren. För att hålla sig anställningsbar förväntas medarbetaren utbilda
sig och följa samhällets utveckling vad gäller till exempel teknik.
Maskinernas effektivitet och driftsäkerhet är hög, men vi gör lätt misstaget att även
betrakta den arbetande människan som en slags maskin (Lagergren, 2003). Människan
behöver, till skillnad från maskinerna, något som kallas för rekreation. Människan är
någon som har känslor och som ständigt påverkas av händelser i världen som gör att
välmåendet antingen minskar eller ökar. Lagergren fortsätter förklara att ett företag
måste se sig självt som ett biologiskt system bestående av enskilda människor, vars
medvetande och välmående är en förutsättning för att hjärnan och företaget ska
kunna utvecklas. Med detta menas teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt, men med
människan i centrum. Enligt Janke Wikhom, affärsområdeschef på STF
Ingenjörsutbildning AB (Lagergren, 2003), finns det idag stora problem inom den
svenska industrin vad gäller ingenjörer. Enligt henne har ingenjörer lärt sig att lösa
utmaningar med tekniska lösningar och istället lämnat över hanteringen av människan
till andra. Men eftersom de flesta ingenjörer blir chefer, vars främsta uppgift är att
skapa resultat genom andra människor, måste de redan i sin grundutbildning också få
nödvändiga kunskaper om hur den biologiska människan fungerar. Till exempel när
skadlig stress uppstår och hur den uppstår. Janke fortsätter förklara att alla som har
arbetat med industriellt underhåll vet vilken betydelse maskinsystemets verkningsgrad
har och hur man dimensionerar det förebyggande underhållet. Frågan är dock vilken
produktionschef eller verkställande direktör som lika exakt kan redovisa “människoparkens” kapacitet? Både gärna och utan tvekan utropar de flesta företag “personalen är vår viktigaste resurs”, men lika fullt saknar de tillräcklig kunskap och
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verktyg för att arbeta med mänskligt effektiviseringsarbete. Lagergren fortsätter på
Jankes spår, att man sedan tidigare vet att höga krav i kombination med små
möjligheter att påverka arbetssituationen skapar ohälsa hos sina medarbetare och till
exempel framkallar stress.
Det är varje enskild individ som själv är ansvarig för sin egen motivation (Lugn & Rexed,
2009). Däremot är det ledaren som är ansvarig för att det på arbetet finns nödvändiga
förutsättningar för att varje enskild individ ska kunna vara engagerad och motiverad i
sitt arbete.
Lugn och Rexed (2009) förklarar att en framgångsrik och uthållig organisation står på
ett fundament av mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och
accepterade, så kallade SMARTA mål. Ovanpå fundamentet står fyra stycken
hörnpelare; främjande ledarskap, främjande medarbetarskap, främjande
kommunikation och främjande delaktighet. Dessa fyra kommer att tillsammans med
några ytterligare faktorer att beskrivas i kommande teoriavsnitt.

4.1 Teoriområden
4.2.1 Arbete
I Medarbetare eller motarbetare (Schüldt, Lindén & Lindén, 2011) beskriver författarna
sin egen erfarenhet vad gäller det lågintensiva missnöjet som kan förekomma på alla
organisatoriska nivåer. Missnöje är särskilt vanligt på arbetsplatser där medarbetare
känner sig maktlösa, har relativt låg utbildningsnivå, låg status eller självkänsla samt
har vant sig vid att inte bli hörda. Det handlar oftast om personer som befinner sig
längst ner i hierarkin, till exempel 1:a Linjens Chefer eller personal som arbetar i
produktionen av varor eller tjänster. De fortsätter beskriva att missnöjesklimat kan
förekomma i såväl kvinnliga som manliga grupper och att ålder inte heller spelar någon
roll. Det kan också förekomma på stora företag där man tidigare har haft det relativt
bra, men har tvingats till att strama åt ekonomin. Det kan finnas bland människor som
har jobbat på samma företag i 30 år som har bra lön, generösa förmåner och skulle ha
svårt för att hitta ett nytt, likvärdigt arbete. Istället för att sluta och börja någon
annanstans, till exempel på grund av att de inte vågar eller vill, stannar de kvar, blir
bittra och börjar klaga.

4.2.2 Ledarskap
Goda förutsättningar är något som medarbetarna måste ha för att lyckas och nå sina
mål (Lugn & Rexed, 2009). Om dessa förutsättningar saknas är det ledaren som
ansvarar för att ordna dessa. Vidare beskriver Lugn och Rexed att den främjande
ledaren arbetar inom fem huvudområden, se Figur 1.
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Tabell 1: Enligt Lugn & Rexed krävs vissa förutsättningar för att teamet ska lyckas nå sina mål.

Ledarskapkompetens
För att kunna agera väl som ledare behöver man vissa förutsättningar. Hans Lindgren
(2012) beskriver definitionen av ledarskapskompetens som en helhet bestående av tre
viktiga punkter:
 Erfarenhet: personens yrkesmässiga erfarenhet samt livserfarenhet.
 Personlighet: personens mognad, beteende och känslomässiga behov.
 Kunskap: den samlade kunskapen om världen och kunskap man skaffat sig
genom utförda utbildningar och liknande. För att uppfylla denna punkt är det
viktigt att ledaren förses med anpassad utbildning för den aktuella ledarrollen.
De sex ledarskasstilarna
Daniel Goleman (2000) utvecklade de sex ledarskapstilarna, framtagna för att på ett
lättare sätt kunna identifiera olika stilar och på så vis skapa en resonans mellan ledare
och dem som blir ledda. Enligt Goleman bör man som ledare kunna känna in och
anpassa sitt ledarskap utefter varje medarbetare och situation. De sex
ledarskapsstilarna är följande:
Tabell 2: Daniel Golemans olika ledarskapsstilar och egenskaper som speglar dessa.
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Tid
Akademikerförbundet SSR (2011) skriver i rapporten Minska stressen i arbetslivet om
vikten av att ge arbetarna möjligheten att påverka när, var och hur arbetsuppgiften ska
utföras. Att få påverka skapar en känsla av kontroll och bidrar till motivation, samtidigt
som man i större utsträckning undviker att sätta sig i stressande situationer. Det är
arbetsgivaren och ledarnas uppgift att ge sina medarbetare tillräckliga resurser och
tillräcklig tid.
Förtroende och delaktighet
I Mänskligt Ledarskap (Lagergren, 2003) framgår det i en intervju med den flitigt
anlitade föreläsaren och rådgivaren Göran Carstedt att förtroende är en slags
färskvara. Enligt Göran måste förtroendekapitalet återvinnas varje vecka, månad och
år och att det aldrig är givet att man med automatik kan behålla ett högt
förtroendekapital. Under sina trettio år i näringslivet har han kommit till insikten att
förtroende är det som skapar den kraft och energi som behövs för att skapa
framgångsrika som team, ledare och organisationer, men att det också är en färskvara.
Vidare beskriver Carstedt att i ett företag där det till exempel saknas förtroende för
ledarna går det åt oerhört mycket tid till saker som inte handlar om det man
egentligen vill skapa, oavsett hur välgjorda planerna är. Du kan säkert genomdriva
vissa av dina planer, men har man inte förtroende inom den egna organisationen
kommer motståndet och kostnaderna bli alldeles för stora när du saknar den energi
som förtroendet saknar. Han fortsätter berätta att det betyder väldigt mycket att ha en
bra ledare, som till exempel PG Gyllenhammar var på Volvo, men att det framförallt
handlar om att skapa utrymme så att många andra kan skapa sitt eget i det dagliga
arbetet. Han menar att har man inte förmågan att visa intresse och engagera sig i de
frågor som är viktiga för människor och de anställda medarbetarna blir man ingen bra
ledare. Göran berättar att när han på 70-talet började på Volvo fanns det en slags anda
där ledaren var med ute i organisationen och lyssnade och samtalade, det vill säga
förde en dialog där alla var delaktiga. Att många i produktionen kände stolthet för
högste chefen och hade ett stort förtroende för ledningen. Samtidigt måste man ha
klart för sig att sådana människor hela tiden vill ha mer, eftersom de har vant sig vid
den livsstilen. Göran menar att det krävs ständig förnyelse i den interna dialogen för
att förtroendet ska behållas. Du måste vara bra på att lyssna och förstå vilka som är de
mest angelägna problemen för dagen.
Även Lugn och Rexed (2009) talar om vikten av delaktighet och att skapa delaktighet.
De skriver att medarbetare som känner sig delaktiga och har förtroende är motiverade
medan att brist på delaktighet i sin tur leder till brist på motivation.

4.2.3 Team
Skillnad mellan grupp och team
Enligt Hogedal och Lycken (2007) ställs det andra krav på ett team jämfört med en
grupp, och att en grupp egentligen kan vara vilken samling människor som helst. Ett
team ska däremot lösa en uppgift, utföra ett arbete eller till exempel utveckla ett
handlingsprogram. Skillnaden mellan en grupp och ett team är att teamet på ett annat
sätt har ett samarbete, gemensamt mål och förhållningssätt samt ett ömsesidigt
ansvar och en relation till varandra.
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DISC - profilen
Team Communication är ett av många företag som använder sig av Thomas
Hendricksons DISC-profil (www.teamcommunication.se), se Figur 7. DISC-profilen
(Dominance, Influence, Steadiness och Compliance) är en av världens mest användbara
metoder som enkelt förklarat beskriver fyra huvudtyper av personer. Med hjälp
avverktyget kan personer välja ord som beskriver hur de ska agera i yrkesmässiga
situationer samt ta reda på hur man ska bemöta personer med andra egenskaper.

Figur 7: DISC-profilen används för att beskriva olika personers beteende i yrkeslivet och hur
man ska bemöta dessa.

Belbinprofil
Enligt Belbin (1981, refererad i Skärvad & Rudenstam, 2009) bygger balanserade
framgångsrika team på att nio stycken team-roller finns representerade i gruppen.
Dessa roller behöver inte nödvändigtvis representeras av nio olika personer, utan en
person kan bära flera roller. Rollerna förklaras i Tabell 3.
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Tabell 3: Belbins profil över vilka 9 roller som bör finnas med för att skapa ett balanserat och
framgångsrikt team.

Alla dessa nio roller måste alltså finnas med i teamet för att uppnå en bra balans.
Syftet är att rollerna kompletterar varandra genom att vissa är mer uppgiftsinriktade
och andra mer relationsinriktade. Genom dessa roller och deras egenskaper skapar
teamet tillsammans resultat som inte är möjliga att nå på individuell nivå.
Konflikter och uppbyggnad av teamet
För att kunna lösa konflikter som uppstår och för att kunna nå varandra i en grupp
måsten man ha en slags gemensam referensram (Jonsson, 2001). Ramen måste bland
annat innehålla att teamet är medvetna om i vilken grad skillnaderna i en grupp
orsaker konflikter och att man ska ta sig tid till att förstå den andre personens tolkning.
Överlag måste man acceptera att andra människor kan ha andra uppfattningar om en
situation än en själv, och att man ska försöka mötas och enas om hur man ska gå
vidare.
Jonsson (2001) fortsätter berätta att organisationer än idag har svårt att ta tillvara på
den kreativa kraft som olikheter mellan kön innebär. Ju större skillnader det är mellan
medlemmarna i en grupp desto större utmaning att hantera gruppens olika åsikter och
frågor. Organisationer kräver att man ser dessa olikheter som en positiv kraft som
bidrar till olika samt värdefulla infallsvinklar och åsikter.
Larson (2010) berättar att det i en organisation är viktigt att kartlägga dem olika
rollerna som finns, så kallad rolldifferentiering. Det är viktigt för att identifiera vilka
roller som finns och vilka som saknas i syfte att uppnå en bra gruppbalans. En persons
roll innebär personens plats i gruppen eller teamet samt förväntningarna som finns på
hen. Vidare fortsätter Larson (2010) att gruppmedlemmar har tendens att utveckla två
parallella roller, en som är uppgiftsorienterad och en som är relationsorienterad.
Gruppens sammansättning påverkas av rollerna som finns representerade och kan
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även orsaka problem. Problemen som uppstår beror oftast på tre saker. Den första
orsaken handlar om rollkonflikter som innebär motstridiga förväntningar på
rollinnehavaren. Den andra är roll-oklarhet, alltså oklarhet om vad rollen innebär eller
hur något ska utföras. Den tredje orsaken handlar om roll-överbelastning, när krav och
förväntningar överstiger den egna kapaciteten.
Även Schüldt et al. (2011) tar upp vikten av gruppens sammansättning. En blandning av
bakgrunder, personligheter, kön, och åldrar ger gruppen en större förmåga att möta
olika typer av utmaningar samt att gemensamt lösa problem. Dessutom ger en blandad
grupp ett visst skydd mot missnöjesklimat då sannolikheten ökar att det finns någon
som säger emot och vågar stå för ett annorlunda synsätt. Det blir mer syre i
organisationen och inte lika instängt, som det lätt kan bli i homogena grupper.
Ett teams storlek påverkar hur mycket varje individ bidrar till uppgiften. Ju större team
som arbetar med en uppgift desto större är risken att det individuella bidraget minskar
(Larson, 2010). Detta fenomen kallas “social medåkning” och innebär att man som
teammedlem glider med och låter andra genomföra arbetet. Detta kan orsaka
frustration och en känsla av orättvisa för alla medlemmar som i sin tur kan resultera i
bristande motivation till att genomföra sitt arbete. Det är viktigt att ledaren har ett
team i rätt storlek så att hen klarar av att tydliggöra medarbetares individuella bidrag
separat genom att till exempel lyfta fram eller ge feedback och på så vis bekräfta en
insats. Dock får denna uppvaktning av prestationer inte gå för långt då den istället kan
leda till frustration, just för att personen istället känner sig bevakad.

4.2.4 Motivation
Motivation är en drivkraft och anledningen till varför människan överhuvudtaget
genomför handlingar (Kaufmann, 2010). Motivation visar antingen sig i sin frånvaro
eller intensitet gällande olika saker. En stark motivation bidrar till att skapa riktning, en
vilja och ork till att bibehålla denna och motsatsen visar sig genom “obryddhet”,
avtrubbning eller som bristande engagemang. Motivation hänger ihop med vad
personen har för mål med handlingen, alltså vad den bakomliggande tanken är. Det är
egentligen målet som får människan att först och främst skapa känslan av motivation,
som i sin tur ger upphov till en handling. Det går att dela in motivation i tre områden:
de biologiska, de psykologiska och de sociala faktorerna.
Inom ämnet motivation så finns det många teorier med syftet att försöka klarlägga vad
man som människa motiveras av och varför. Kaufmann (2010) beskriver fyra olika
områden i Tabell 4.
Tabell 4: Sociala teorier delas enligt Kaufmann in i fyra olika områden.
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Inre och yttre motivation
Angelöw (2013) skriver om förmågan att motivera sina medarbetare. Han talar om inre
och yttre belöningar, där exempel på inre kan vara känslomässiga belöningar där man
får uppleva glädje, njutning och avslappning. Man får ta till sig nya kunskaper,
överträffa sig själv och känna positiva sinnesupplevelser. Exempel på yttre motivation
är istället sociala och materiella belöningar, så som att uppnå ära, få beröm eller pris.
Angelöw (2013) fortsätter och delger att man ganska snabbt kan konstatera om
medarbetarna drivs av yttre eller inre motivation.

Figur 8: Inre och yttre motivation beskrivet av Angelöw (2013).

Maslows behovstrappa
Abraham Maslow (1943, refererad i Kaufmann, 2010) presenterade sin modell och
teori kring människans motivationsfaktorer som en behovstrappa. Maslow menade att
människan motiveras av antingen bristmotiv eller växtmotiv. Kaufmann (2010)
beskriver det som att individen antingen motiveras av att ha brist på något eller ha
behov av att växa och kunna utvecklas. Maslows trappa är hierarkiskt uppdelad vilket
betyder att man går från botten till toppen i fem steg. Individen måste först uppnå det
första steget, fysiologiska behov. Det har att göra med individens biologiska
grunddrifter, till exempel att äta, sova och gå på toaletten. Därefter kan hen klättra
vidare till steg nummer två i trappan, trygghetsbehov. Det handlar om trygghet i sin
omgivning, både mot psykisk och fysisk skada. Steg nummer tre handlar om individens
sociala behov, till exempel att ha kontakt och knyta an till andra individer. Steg
nummer fyra handlar om att få uppskattning, känna självrespekt och viljan av
framgång i livet. Det sista och femte steget handlar om självförverkligande genom att
till exempel uppnå personliga mål och liknande.
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Figur 9: I Maslows behovstrappa presenteras människans motivationsfaktorer.

4.2.5 Kommunikation
Enligt Lugn och Rexed (2009) måste kommunikationen mellan ledaren och
medarbetaren fungera för att ett framgångsrikt samarbete ska kunna ske. Dessutom
måste ledaren tydliggöra mål och syftet med dessa. Medarbetaren och ledaren måste
vara tydliga mot varandra och till exempel tala om vilka nödvändiga förutsättningar
som behövs för att man ska kunna vara engagerad och motiverad på jobbet.
Feedback
Trossing (2010) skriver att det är lika viktigt att få andra omkring sig att växa som man
själv växer. Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja jobba med och vilka
ens styrkor och svagheter är, men genom att vara lyhörd på den feedback du får från
din omgivning kan du få en känsla för vad de skulle uppskatta att du blev bättre på. Att
bli mer lyhörd kan också öka din effektivitet och minska risken att du lägger tid på
sådant som omgivningen ändå inte tycker behövs.
Bekräftelse och uppmuntran
För att lyckas upprätthålla en god självkänsla och ett gott självförtroende behöver
varje människa bli sedd för den man är och vill vara (Schüldt et al., 2011). Människan
behöver få uppleva känslan av framgång och få en känsla av att bidra, vara nyttig och
duga samtidigt som hen känner tillhörighet till en grupp eller ett annat meningsfullt
sammanhang. Om behoven inte tillgodoses eller individen uppfattar att självkänslan
eller värderingarna hotas kan det leda till att hen går in i konflikt för att kunna
återvända till den goda, positiva känslan av att vara värdefull. Även Angelöw (2013)
pratar om att ledaren bör uppmärksamma det positiva. Mestadels blir medarbetare
med så kallad dold motivation ofta bekräftade när de sprider sin negativism, och deras
negativa uttalanden får då ännu mer uppmärksamhet vid till exempel argumentation.
Istället vore det bättre att ge medarbetarna uppskattning för deras positiva
beteenden.
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4.2.6 Utveckling
Medarbetarutveckling
Angelöw (2013) beskriver hur fler och fler organisationer börjar utveckla
medarbetarskapet och lyfter fram den egentliga vikten av att utveckla teamet. Idag
jobbar redan många organisationer med ledarutveckling, något som Angelöw menar
inte är fullt tillräckligt. Han anser att det inte räcker med att enbart satsa på ledarna,
utan det är minst lika viktigt att även medarbetarna får kunskap och träning i hur de
kan stärka och utveckla sitt medarbetarskap. Redan idag finns det en hel del
organisationer som har insett att medarbetarna är minst lika betydelsefulla som
ledarna och har börjat investerat i olika utvecklingsprogram för sina medarbetare.
Även Schüldt et al. (2011) skriver om arbetslagsutveckling, att det kan hjälpa gruppen
att få insikt i att olikheter behövs för att göra den mer effektiv och professionell och på
så vis minska risken för konflikter eller missnöje. Träning i arbetslag och grupper inom
arbetslivet är inte alltid lika självklar som i till exempel ett fotbollslag. Det är många
chefer som helt och hållet struntar i att samtrimma sin personal, samtidigt som man
hoppas på att samarbetet ska bli bra av sig självt. Det är inte bara ledaren som ska
komma fram med färdiga lösningar på allt, utan alla måste vara engagerade i arbetet
med lagutveckling, Ledaren anger riktningen och ska helt enkelt inte acceptera att
vissa medarbetare skjuter ifrån det ifrån sig, utan istället kräva att medarbetarna
engagerar sig och hjälper till. Som ledare ska man bistå med stöd och
kompetensutveckling men inte backa på kravet att de själva ska vara med och skapa
lösningarna.
Utvecklingssamtal
Schüldt et al. (2011) berättar om en nyanställd chef som inte förstod varför
medarbetarna i gruppen var så missnöjda med allting. Tidigare hade de haft en chef
som hade varit både kritisk och nedvärderande och som inte heller hade tagit minsta
notis om dem. Efter att den nyanställda chefen hade fått tips från sina medarbetare
om att synas mer förändrades klimatet. Genom att tillbringa mer tid, lyssna på sina
medarbetare och ta deras förslag på allvar, samtidigt som han ställde krav på
engagemang och utveckling, förändrades stämningen. Enskilda samtal är ett viktigt
verktyg som chefen kan använda, och som speciellt bör användas flitigt vid
missnöjesklimat. Samtalen bör handla om osäkerhet, rädslor, behov av utbildning eller
vilka resultat som ska uppnås och vad detta kräver av medarbetaren. Samtalen bidrar
dessutom till att stärka bandet mellan chefen och medarbetaren.
Kompetens
Att som medarbetare känna att den egna kompetensen inte räcker för att genomföra
sitt arbete innebär en förlust för både företaget och arbetaren i längden. Till exempel
kan det vara ohälsosamt och starkt framkallande av stress. Akademikerförbundet SSR
(2011) skriver om vikten av att ha tillgång till rätt kompetens för att genomföra sina
arbetsuppgifter och för att kunna utvecklas på arbetsplatsen. Det är viktigt att man
som medarbetare vågar uttrycka sin önskan om att utvecklas och lika viktigt är det att
ledaren finns där och ger uppmuntran. För att säkerställa introduktionen och se till att
kontinuerlig utveckling sker kan till exempel en mentor eller handledare vara ett bra
hjälpmedel.
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Stöd
Larson (2010) berättar om så kallade stressoarer i arbetsmiljön. Stress är något som tas
upp i avsnitt 5.3.7 Stress, och i det här avsnittet förklaras stödfunktionernas betydelse
för att undvika just stress. Det finns olika stressorer i arbetet och de vanligaste
exemplen är miljön, karriärutveckling, sociala relationer och organisationsklimat.
Stressoarer påverkar människan på olika sätt och vis och i olika beroende på person.
Larson (2010) berättar att stöd i olika situationer kan man motverka den negativa
stressen som till exempel kan leda till försämrat hälsotillstånd, både psykiskt och
fysiskt. Främst är det socialt stöd som motverkar stress och delas upp i fyra olika typer.
Den första typen är känslomässigt stöd som handlar om att ge uppmärksamhet och
bekräftelse och den andra typen är uppgiftsstöd som handlar om att tydliggöra
arbetsuppgifter och hjälpa till att prioritera. Den tredje typen handlar om
informationsstöd, där man ska förmedla information både tydligt och ofta. Den fjärde
och sista typen är så kallat praktiskt stöd och kan innebära tid, kompetens, pengar och
råd. Anledningen till att socialt stöd kan motverka stress är för att de tillgodoser
grundläggande behov, så som trygghet, omsorg, kontakt och uppskattning. Socialt stöd
är dessutom ännu viktigare i mer stressande situationer, exempelvis vid risk för
uppsägning.
Uppföljning och återkoppling
Schüldt et al. (2011) skriver att uppföljning många gånger är en underskattad och
underdimensionerad del i verksamheter. En av förklaringarna till detta skulle kunna
vara att organisationer ofta utser starkt målinriktade och drivande chefer, som är
ointresserade av att skapa rutiner och göra uppföljningar. Medarbetarna som gång på
gång förväntas engagera sig i nya projekt märker däremot bristerna. Projekten dör ut,
innan de har hunnit leda till något resultat eller blivit tydligt avslutade. Medarbetarna
drar då slutatsen att det inte blir något resultat och att det då ändå inte är någon idé
att engagera sig. Apati och missnöjesklimat kan i sämsta fall bli resultatet, samtidigt
som chefen i nästa projekt undrar varför de är så ovilliga att engagera sig.
Mätning
Lugn och Rexed 2(009) menar att det man mäter, det händer. Om det är rätt saker
man mäter vill säga. För att ta reda på om någonting faktiskt har hänt, till exempel om
en organisation har nått de mål som de har kommit överens om, så måste de mäta.
Det enklaste sättet är att svara ja eller nej på frågan “Har det hänt eller har det inte
hänt?”. Författarna skriver att man kan mäta hårda eller mjuka värden, till exempel
effektivitet respektive motivation i organisationen. Det vanligaste sättet att mäta
mjuka värden är till exempel att fråga “Hur du tycker att…?”. Frågan ställs då utifrån
ett historiskt perspektiv där frågorna alltid är riktade bakåt. Lugn och Rexed (2009)
beskriver detta som ett endimensionellt sätt att mäta, och att de istället arbetar på ett
främjande sätt. De är intresserade av hur det är nu, men också hur det ska vara i
framtiden, när det är som bäst. Ett verktyg som funnits på marknaden länge, SLOT
(Sandberg Lindell Organisations Test), mäter istället på ett tvådimensionellt sätt.
Respondenten får då svara på en fråga två gånger, hur nuläget är och hur det ser ut när
det är som bäst. Nuläget är en färskvara, och frågor som berör detta kan förändras
väldigt snabbt beroende på hur veckan tidigare har varit. Ett högt eller lågt värde
beskriver nödvändigvis inte om medarbetaren är nöjd eller missnöjd. Det som är
intressant är istället gapet mellan nuläge och önskat läge, då det anger hur stor skillnad
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det är mellan hur man har det idag och hur man egentligen skulle vilja ha det. Ett stort
gap innebär ett stort missnöje, och vice versa. Exempel på detta är att medarbetaren
svarar på absolut nivå på påståendet “Hos oss känner chefen till medarbetarnas åsikter
och uppfattningar i olika frågor”, men att det önskade läget ändå ligger nära. Det
innebär att medarbetaren inte vill att chefen ska känna till allas åsikter och
uppfattningar, att de vill ha sin integritet. Lugn och Rexed (2009) fortsätter beskriva
SLOT-verktygets andra fördel - ledarens svar. Genom att ställa samma frågor till
ledaren, men istället för att svara på hur situationen är idag och det önskade läget,
besvarar ledaren frågorna hur man förmodar och tror att gruppen har svarat samt hur
man önskar att gruppen skulle ha svarat. På så vis får man fram om ledarens
uppfattning ligger i linje med gruppens

4.3.7 Stress
Lagergren (2003) beskriver Karasek och Theorells mycket användbara krav- och
kontrollmodell för en psykosocial arbetsmiljö. Spända arbeten med höga psykologiska
krav och små påverkansmöjligheter medför enligt modellen den största risken för
negativ stress och sjukskrivning. En motverkande faktor som minskar risken är till
exempel socialt stöd från arbetskamrater eller ledning. Enligt CG Sandberg, medicinsk
expert på Svenska Arbetsgivareföreningen (numera Svenskt Näringsliv), citerad av
Lagergren (2003), är brist på gensvar och belöning klart stressframkallande. Sandberg
anser att nyckelorden för att förhindra stress i arbetslivet är delaktighet, kontroll och
inflytande samt en balans mellan makt och ansvar.
Organisationen kan även jobba med andra åtgärder mot stress, till exempel i
kombination med det sociala stödet (Larson, 2010). Stress kan till exempel motverkas
genom att kommunikationsvägarna blir ännu tydligare, att utveckling av arbetsgrupper
och team sker samt genom upplärning och användning av utvecklingsprogram. Även
förändring i arbetet och arbetsrotation, företagshälsovård, tillgång till personlig
handledare och fysisk träning kan hjälpa.
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5. Empiri
Följande avsnitt behandlar det sammanställda resultatet utifrån samtliga intervjuer
och enkätsvar. Avsnittet är uppdelat efter ungefär samma struktur som både intervjun
och enkäten var utformade, alltså med olika rubriker som rör olika områden. I varje
område ingår bilder med diagram som innehåller svaren på enkätundersökningen. För
att det inte ska vara möjligt att koppla ihop en viss stad med ett särskilt svar används
procent (%) som enhet samt ett påhittat namn för vardera ort. Bilderna visar fyra
stycken cirkeldiagram i en enda bild och vartdera diagram speglar varje orts svar utom
ett diagram som istället speglar totalen. Orterna benämns enligt “Stad A”, “Stad B” och
“Stad C” och sammanslagningen av orterna benämns “Totalt”. För att inte hänga ut
någon person benämns inte heller dessa med sina riktiga namn. Istället för att använda
ledarens exakta befattning används endast två olika beskrivningar. Respondenter som i
verkliga livet har en befattning som Funktionschef, Avdelningschef, 1:a Linjens Chef
eller Produktionsledare kommer i följande avsnitt att beskrivas som “En ledare med
personalansvar” medan respondenter som i verkliga livet har en befattning som
Driftledare, Lagledare eller Teamledare beskrivs som “En ledare utan personalansvar”.
I vissa fall blev det några bortfall vilket kan bero på flera anledningar. Det skulle kunna
bero på att man råkade missa en fråga eller en hel sida med frågor, att man inte
förstod vart och hur man skulle kryssa eller att man helt enkelt inte visste vad man ville
svara.
Det bör också tilläggas att resultatet är begränsat och att alla svar inte är med. På
grund av ett stort område och många frågor har det mest intressanta valts ut.

5.1 Bakgrund
Figur 10 visar att den totala fördelningen av antal anställda totalt sett var 78 %
tillsvidareanställda och 18 % inhyrda via bemanning.

Figur 10: Fördelningen mellan tillsvidareanställda, inhyrda och andra anställningar.
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Totalt sett utgjorde 82 % män och 14 % kvinnor svaren på enkätundersökningen.
Resterande 4 % kryssade i “Vet ej/vill inte svara”, se Figur 11. I två av dem tre städerna,
Stad A och Stad C, hade majoriteten av personalen en ålder på 41-60 år. I Stad B var 70
% av dem anställda i åldern 21-30 år, se Figur 12. Vad gäller personal inom olika
åldersspann stod Stad C för störst spridning.

Figur 11 (till vänster) och Figur 12 (till höger): Visar fördelningen av kön respektive åldern på de
tre olika orterna tillsammans samt var och en för sig.

5.2 Ledarskap
Deltagarna i enkätundersökningen fick besvara ett påstående som handlade om
förtroendet för sin produktions- respektive lagledare, se Figur 13 och Figur 14.

Figur 13 (till vänster) och Figur 14 (till höger): Enkätdeltagarnas svar på hur förtroendet var för
sin produktions- respektive lagledare.
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De fick också ett påstående om de ansåg att produktions- respektive lagledaren gjorde
ett bra jobb, se Figur 15 och Figur 16. Totalt höll 59 % med helt och hållet om att
produktionsledaren gjorde ett bra jobb och 42 % helt och hållet om att lagledaren
gjorde ett bra jobb. Den stad som utmärkte sig var Stad C där 16 % delvis tog avstånd
från att produktionsledaren gjorde ett bra jobb och Stad B där 20 % delvis tog avstånd
från att lagledaren gjorde ett bra jobb.

Figur 15 (till vänster) och Figur 16 (till höger): Personalen hade möjlighet att besvara ett
påstående om man ansåg att sin produktions- respektive lagledare gjorde ett bra jobb.

Svaren på påståendet om produktions- respektive lagledaren behandlade deltagarna i
teamet lika kan utläsas i Figur 17 och Figur 18.

Figur 17 (till vänster) och Figur 18 (till höger): Personalen hade möjlighet att besvara ett
påstående om man ansåg att sin produktions- respektive lagledare behandlade teamet lika.

32

Kapitel 5. Empiri

Tabell 5: Kommentarer från enkätundersökningen på påståendet: “Detta kan min
produktionsledare** försöka förbättra eller tänka på.”

Tabell 6: Kommentarer från enkätundersökningen på påståendet: “Detta kan min lagledare*
försöka förbättra eller tänka på”. Observera att både Stad A och Stad B har två kolumner. Stad
C saknade kommentarer, där av utebliven kolumn.

5.3 Arbete
Inom området ställdes frågor kring arbetsuppgifter, arbetstid, viktiga förutsättningar
samt mål och visioner.
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Figur 19 (till vänster) och Figur 20 (till höger): Medarbetarnas trivsel med sina arbetskollegor
respektive sina arbetsuppgifter.

En av frågorna som ställdes i både intervju och enkät var om respondenten kände till
och jobbade med dem tre arbetsuppgifterna. En ledare utan personalansvar i Stad A
svarade att det pratas om men att det borde tydliggöras och visas ännu mer. Flera
respondenter gav svaret att de inte var helt bekanta med dem tre uppgifterna. En
ledare med personalansvar i Stad C svarade att uppgifterna var bekanta men att det
inte var någonting som man jobbade aktivt. Dessutom fanns det vissa svårigheter
eftersom det var många äldre i hens team som inte var så starkt motiverade till punkt
tre, att utveckla sig själv. Hen trodde även att en blandning av ålder i teamen skulle
kunna bidra till högre motivation. En annan ledare utan personalansvar från Stad C
svarade följande:
“Nej jag känner inte igen detta. Vi försöker se till att alla ska kunna sitt
arbete, det är vår målsättning. Sedan är det ju inte alltid möjligt då vi har
många som kommer och går och vi inte vet hur länge
bemanningspersonalen får stanna.”

Därefter ställdes en följdfråg om hur man jobbar med dessa punkter och främst med
punkt två och tre. En ledare med personalansvar i Stad A svarade att de sprängde in tid
så att de kunde jobba med punkterna och att det annars blir som en tandlös tiger, bara
tomma ord.
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Figur 21 (till vänster) och Figur 22 (till höger): Visar i vilken utsträckning enkätdeltagarna
jobbar aktivt med att förbättra sitt arbete respektive med att utveckla sig själv.

På frågan hur man jobbade med den tredje punkten, det vill säga att utveckla sig själv,
svarade en ledare med personalansvar i Stad A att de i hens fabrik tittade mycket på
mjuka värden och hur man är som lag. Till exempel vilka grundvärderingar som
existerar och hur mångfalden ser ut. En ledare med personalansvar i Stad C svarade:
“Utveckling är väl upp till en själv, vad man själv söker och vill testa.”

Två respondenter, båda ledare utan personalansvar i Stad B, gav konkreta exempel på
vad det innebar att utveckla sig själv i deras team. Båda berättade att man jobbade
med att rotera teamet på olika stationer. Genom att arbeta med ett rotationsschema
som de själva kom överens om i gruppen hade de anställda önska vilken station de
helst ville lära sig och sedan görs en prioriteringsordning för detta. Ledarna uppfattade
att det var någonting som fungerade bra. En annan ledare utan personalansvar i Stad B
berättade att de har ändrat lite i lönesystemet så att man blir fullbetald först då man
kan tre stationer. Ledaren förklarade att man då uppmuntras till att lära sig mer och
att detta underlättar gruppens arbete.
I intervjuerna en ställdes fråga som handlade om vilka förutsättningar respondenterna
ansåg var viktiga för att de skulle kunna genomföra sitt arbete. Här mottogs olika
förutsättningar som behövdes och dessa redovisas i Tabell 7.
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Tabell 7: Respondenterna i intervjuerna fick delge vilka förutsättningar som behövdes för att de
skulle kunna utföra sina jobb. Dessa exempel listas upp längst till vänster i tabellen. Vidare kan
man se vilken stad som kom med respektive förslag och hur många. Längst till höger visas den
totala mängden av samtliga tre städers svar.

Respondenterna besvarade en fråga om de ansåg att dessa förutsättningar fanns
tillgängliga. Några av ledarna ansåg att dessa förutsättningar dessvärre inte alltid
gjorde det. En ledare utan personalansvar i Stad B tyckte att hen hade det men att det
fanns andra som hade problem, till exempel att de fick stå på station i flera veckor på
grund av att de var underbemannade. Ledaren menade att mer personal på det sättet
skulle underlätta. En annan ledare utan personalansvar i Stad A tyckte att hen hade
förutsättningarna för att utföra sitt jobb men att hen var osäker på om teamet hade
rätt förutsättningar. En ledare med personalansvar i onämnd stad ansåg inte att hen
hade förutsättningarna och var inte helt nöjd med hur det fungerade idag. Ledaren
förklarade att verksamheten kämpade med att sätta sin organisationsform och
försökte få kompetensbitarna på plats, någonting som syntes väl.
Deltagarna i enkätundersökningen hade även möjlighet att ge lite mer konkreta svar
på vad möjliga problem på arbetsplatsen kunde bero på. De kunde välja mellan att
kryssa i inget alternativ eller upp till fyra olika alternativ från sig själv, sina
medarbetare, sin produktionsledare eller sin lagledare. Problem orsakades bland annat
av bristande kommunikation, bristande tid och bristande stöd. Dessutom verkade
konflikter, stress och otydliga mål påverka en hel del.
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Figur 23: (Stad A) Problem beror oftast på.
Tabell 8: (Stad A) Problem beror oftast på.

Figur 24: (Stad B) Problem beror oftast på.
Tabell 9: (Stad B) Problem beror oftast på.
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Figur 25: (Stad C) Problem beror oftast på.
Tabell 10: (Stad C) Problem beror oftast på.

Tabell 11: Kommentarer från enkätundersökningen på påståendet: “Jag upplever att följande
förutsättningar saknas för att jag ska kunna utföra ovanstående tre arbetsuppgifter.”
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I intervjun ställdes en fråga till responenderna om de ansåg att de hann med sitt
arbete på arbetstid. Flera av respondenterna ansåg att de dessvärre inte gjorde detta
helt och hållet. Brist på personal och för många uppgifter att prioritera mellan verkade
vara grundläggande orsaker. Bland annat mottogs följande svar från en ledare i en av
städerna som inte uppges med bokstav med risk för att röja ledarens identitet:
“Inte till 100 %. Det är många moment och många arbetsuppgifter. Förut
hade vi en annan ledare som var på samma position som jag är nu och hen
kände sig jättestressad. Hen klarade inte av det och hoppade av den
positionen. Hen flaggade för det rätt länge men det kom ingen respons från
ledningen.”

En ledare utan personalansvar i Stad B upplevde en viss mån av ont om tid och att
stödfunktionerna inte gjorde vad de borde:
“Ibland trycks det på lite för mycket på produktion. Organisationerna som
ska stödja oss bantar och trycker till viss del istället ut sina jobbdelar på oss i
produktion. Det tycker jag är helt fel.”

Figur 26: Av de som deltog i
enkätundersökningen ansåg strax
över hälften att de vid behov till
viss del hade tillgång till
stödfunktioner.

Tabell 12: Kommentarer från enkätundersökningen gällande området “Arbete”.
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5.4 Team
En fråga som ställdes var om respondenten ansåg att deras team hade behov av mer
utbildning inom kommunikation, personlighetstyper och gruppdynamik. Generellt
ansåg respondenterna att det fanns mycket att vinna. Vissa team hade idag problem
med attityder och att detta skulle kunna vara en åtgärd. En ledare utan personalansvar
i Stad A berättade att det nog skulle gynna alla att hela tiden repetera sådant, oavsett
om man har en grundutbildning eller inte. På så vis skulle man få ett bättre klimat och
en bättre kommunikation. En annan ledare utan personalansvar i Stad B berättade om
ett initiativ som bedrivits i den fabriken:
“Några var här och bedrev utbildning i höstas. Först sa min grupp nej
och att det var kaos och värdelöst. Men jag tyckte att det var
jättebra, och det tycker jag också se i min grupp, trots att de tyckte
att det var dåligt från början. Idag pratar man exempelvis sakligt
istället för att kasta skit.
I intervjun ställdes en fråga om vilka faktorer som är viktiga och definierar ett
framgångsrikt team. Majoriteten pratade om att samarbete, kompetens,
målmedvetenhet, flexibilitet och bra gruppkänsla var viktiga faktorer. Se Tabell 13.
Tabell 13: Respondenterna fick nämna vilka faktorer de tyckte definierar ett framgångsrikt
team. I den vänstra kolumnen syns förslagen och längst till höger visas totalen. I Stad A angav
till exempel 0 personer att samarbete är viktigt medan 5 stycken i Stad B angav att det var det.

En följdfråga gällande framgångsrika team var om respondenterna ansåg att deras
team var så framgångsrika som de önskade. De flesta respondenter ansåg att de var
men det fanns också vissa undantag där vissa ledare ansåg att de inte var helt
fulländade utan alltid kunde förbättra sig. En ledare med personalansvar i Stad A ansåg
att de inte hade tillräckligt med högt i tak för att vara så framgångsrika som hen
önskade och att det berodde på ledarskapet. En annan ledare med personalansvar i
Stad A svarade:
“Många lutar sig åt sitt håll och tycker att man ligger bra till istället för att
erbjuda sin hjälp till andra. Man har svårt att offra något för någon annans
skull och ofta är det för att man är rädd för att själv hamna i en sämre
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situation. Jag försöker att uppmuntra till hjälpsamhet men de vill inte hjälpa
varandra. Samarbete är något vi kan bli bättre på.”

Ytterligare en ledare utan personalansvar i Stad B berättade att teamet inte var så
framgångsrikt som hen önskade. Dessutom verkade inte stämningen vara helt bra,
vilket hen antog hade att göra med brist på mångfald i teamet. Personen delgav
följande information:
“Det beror på att vi har rätt kraftiga splittringar mellan olika individer. Folk
bråkar inte, alla arbetar med alla och tolerera alla, men det är skillnad på
att tolerera och att gilla att arbeta med någon. Man pinkar in revir och
försöker markera att “detta ska inte du ha och göra med”. Om man skulle
blanda könsfördelningen mer skulle det nog bidra till en bättre stämning.”

En ledare med personalansvar i Stad C svarade att nivån var godkänd men att de
fortfarande hade lite problem med kommunikationen i teamet. Ledaren berättade att
om hen sa något kunde det glömmas bort. Personalen tog inte ansvar för att själva
anteckna och att det fortfarande fanns brister gällande att lyssna till 100 %.
I Figur 27 visas resultatet från hur motiverade enkätdeltagarna ansåg sig vara när det
gällde att utföra sina tre arbetsuppgifter. Av dem som deltog i enkätundersökningen
höll 56 % med om att de helt och hållet, respektive 37 % till viss del var, motiverade till
att utföra sina tre arbetsuppgifter.

Figur 27: Samtliga orter visade
höga siffror vad gäller hur väl
motiverade de kände sig i att
utföra sina tre arbetsuppgifter.
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De som deltog i enkätundersökningen hade möjlighet att specificera lite mer vad
bristande motivation oftast berodde på. De hade möjlighet att kryssa i inget alternativ
eller upp till fyra alternativ från sig själv, sina medarbetare, sin lagledare och sin
produktionsledare. När det gällde från sig själv kunde de dock endast välja alternativen
bristande kompetens, otydliga mål, stress och annat/kommentar. Brist på motivation
berodde bland annat på bristande kommunikation, bristande eller ej komplett
information om varför saker skulle göras och otydliga mål. Dessutom hade brist på
stöd och brist på tid också mycket att göra med bristande motivation.

Figur 28: (Stad A) Orsaker till varför medarbetarna inte känner mig motiverade.
Tabell 14: (Stad A) Samma orsaker till bristande motivation i Stad A, men i tabell.

Figur 29: (Stad B) Orsaker till varför medarbetarna inte känner mig motiverade.
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Tabell 15: (Stad B) Samma orsaker till bristande motivation i Stad B, men i tabell.

Figur 30: (Stad C) Orsaker till varför medarbetarna inte känner mig motiverade.
Tabell 16: (Stad C) Samma orsaker till bristande motivation i Stad C, men i tabell.

5.5 Förbättringsarbete
Intervjufrågor ställdes främst kring förbättringsförslag, återkoppling och uppmuntran.
En av frågorna som ställdes i intervjun var om respondenten upplevde att alla
medarbetarna ville komma med förbättringsförslag. De flesta respondenter uppgav att
inte alla ville bidra och att de förslag som levereras inte upplevdes komma självmant.
För att ta del av medarbetarnas åsikt fick de i enkätundersökningen möjlighet att svara
hurvida de upplevde att deras förbättringsförslag välkomnades. Totalt höll 86 % med
helt och hållet eller till viss del och 11 % tog delvis avstånd. Flest personer som delvis
tog avstånd fanns i Stad A, som hade en siffra på 14 %, följd av Stad B med en siffra på
10 %. Se Figur 31 för att ta del av hela resultatet.
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Figur 31: Deltagarna i enkätundersökningen hade möjlighet att
tycka till om hur mycket de höll med
om att deras förbättringsförslag
välkomnades.

Respondenterna fick i intervjun svara på om de upplevde att alla överhuvudtaget ville
komma med förbättringsförslag. Följande svar mottogs av en ledare utan
personalansvar i Stad A:
“Nej. Som ledare måste jag efterfråga förbättringsförslag veckovis och sissa
områden har större förbättringspotential än andra. Förbättringsarbetet
skulle dö ut om inte jag drev på det. Det kommer inte självmant. Jag har
försökt att få det så men det fungerar inte. Engagemanget finns inte,
kanske på grund av att man inte får vara med och slutföra och se vart ett
förslag tar vägen utan att de bara försvinner iväg. Det beror inte på dålig
återkoppling.”

På samma intervjufråga resonerade andra respondenter varför alla inte ville komma
med förbättringsförslag. De svarade även på frågan om de trodde det var skillnad
mellan fast och inhyrd personal vad gäller viljan att bidra med förbättringsförslag. En
ledare med personalansvar i Stad A svarade:
“Människor är olika och man måste sända på rätt frekvens för att tilltala
alla. Vissa får man dra ut förslag medan andra bara sprutar. Men alla vill
nog egentligen bidra.”

En ledare utan personalansvar i Stad B berättade att de fastanställda hade lite lättare
för att ta för sig och visste hur det gick till medan de inhyrda inte riktigt var inne i
förbättringsarbetesprocessen. En ledare med personalansvar i Stad B berättade att alla
varken vill eller kan komma med förbättringsförslag. Ledaren berättade:
“Det är skillnad mellan fast och inhyrd personal men det beror på
erfarenhetsskillnaden. Sedan finns det ju folk som kommer in och är väldigt
skärpta. De har varit med på andra platser och ser saker som kan göras och
bidrar snabbt. Men ofta är det stor skillnad. Förr när folk var här längre via
bemanning kom de mer med förbättringsförslag än de gör idag.”

En ledare med personalansvar i Stad C svarade likt föregående respondent att viljan
och engagemanget i förbättringsarbetet bland annat kunde påverkas av hur många år
man hade varit i verksamheten. Dessutom trodde ledaren att det hade att göra med
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hur tidigare förslag hade tagits emot. De kanske hade blivit brända och hade fått en
negativ bild av förbättringar och därför struntde i att engagera sig.
Till en av respondenterna som ansåg att motivationen inte var så hög gällande
förbättringar ställdes en följdfråga om vad respondenten trodde var orsaken till detta.
Följande svar mottogs av en ledare med personalansvar i Stad C:
“Det beror på personligheterna. Vissa är negativa och vissa är passiva. Det
kan också bero på för stora grupper eller att det blir pressade lägen: “nu ska
vi vara kreativa!”. Det fungerar inte för alla och kreativiteten flödar inte. En
anledning till att man inte är så aktiv längre är för att man är rädd för att bli
av med jobbet eller att ens kollegor riskerar att blir det. Allt går ut på att
man ska sänka kostnader som och det i sin tur leder till att man riskerar att
bli uppsagd eftersom man inte behövs längre.”

I enkätundersökningen var den totala andelen procent ungefär lika fördelad vad gäller
återkoppling på förbättringsförslag från produktions- respektive lagledaren. Stad A
utmärkte sig mest och hade lägst procent på alternativet “Håller med helt och hållet”,
både för produktions- respektive lagledaren.

Figur 32 (till vänster) och Figur 33 (till höger): Deltagarna i undersökningen fick svara på hur
väl de höll med om att deras produktions- respektive lagledare gav dem återkoppling på deras
förbättringsförslag.

I intervjun ställdes frågor om det bedrevs någon form av uppmuntran av framgångsrika
förbättringsförslag och hur detta i sådana fall gick till. Det framkom att samtliga städer
arbetade på olika vis med förbättringsförslag och uppmuntran kring detta. I en av
städerna bedrevs ett strukturerat arbete där framgångsrika och välarbetade
förbättringsförslag tydligt uppmuntrades medan det i en annan stad inte bedrevs
något sådant arbete alls. En ledare med personalansvar i Stad A uppgav att man kan
primera på olika sätt, till exempel genom fika. Ledaren berättade att bekräfelse är
jätteviktigt men att det kan se olika ut och att man inte får glömma bort individerna i
teamet. Ledaren förklarade att man inte heller får glömma bort individerna i teamet
och att man antingen kan surfa på gruppens framgång eller försvinna i den. Ledaren
tyckte dessutom att lönebonusar var fel fokus.
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En ledare utan personalansvar i Stad C berättade att man förr kunde få någon krona
men att det idag inte längre var möjligt. Moroten ansågs nu istället vara att
förbättringsförslag i sig ska skapa motivation. Andra respondenter visste inte om det
ens var möjligt att få någonting för förslag eller vad man i så fall kunde få. En ledare
utan personalansvar från stad B berättade att hen själv tidigare inte hade haft någon
koll på hur det uppmuntrades och trodde inte att så många andra visste det heller.
Enligt ledaren verkade det inte heller som att teamet jobbade för att ta fram förslag
tillsammans, utan att det fanns ett mer individuellt fokus. På frågan om hur förslagen
uppmuntrades berättade ledaren att det oftast sker med en klapp på axeln och med
muntlig respons. Ledaren förklarade att det behövs mer information kring hur förslag
idag uppmuntras eller primeras.
En ledare med personalansvar i Stad C började prata om kulturskillnader, människans
vilja att bidra samt hur människor idag har blivit mindre aktiva. Ledaren har varit med
under flera år och förklarade hur det har förändrats i just deras verksamhet:
“Det uppmuntras inte. Förr kunde man få lite pengar men inte idag. De som
var med på den tiden är idag passiva, kanske på grund av det. Det var en
bra grej i grund och botten. I Japan är kulturen att man vill vara aktiv på
intellektuella plan. Här är det mer fokus på det jobb man utför fysiskt. Man
känner nog inte att det är en del av ens jobb att bidra på det viset.”

För att ta reda på vad bristande motivation i förbättringsarbetet kunde bero på ställdes
det en följdfråga till vardera respondent. Följande svar mottogs av en ledare utan
personalansvar i Stad B:
“När man vill förändra något vad gäller en konstruktion eller någon enkel
lösning så är det en enormt seg process att gå igenom som tar enormt med
energi och tid. Man måste skriva case om varenda skruv och motivera och i
dagsläget är det en tid- och resurskrävande process som gör folk irriterade.
Vi borde för genomföra förändringar närmare.”

En annan ledare utan personalansvar, också från Stad B, var inne på samma spår om
att det idag var en långsam process och att det skulle kunna vara en anledning till
varför motivationen hade dött ut. Ledaren berättade att det tar för lång tid att få svar
på frågor och att svaren ofta fastnar på olika ställen i processen. Ledaren önskade att
det skulle gå snabbare att genomföra förbättringar då det i dagsläget bara skapade
frustration.
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Tabell 17: Kommentarer från enkätundersökningen gällande området “Förbättringsarbete”.

5.6 Utveckling
På frågan om respondenten tagit del av någon ledarskapsutbildning svarade bland
annat en ledare utan personalansvar i Stad B:
“Vi har efterfrågat och blivit lovade en utbildning, men den har inte kommit
än. Vi efterfrågade den direkt efter gruppledarutbildningen för 3 år sedan.
Antingen finns det inte tid eller så finns det inte pengar. “

I intervjun ställdes också en följdfråga angående om det genomfördes någon typ av
uppföljning eller återkoppling på genomförda ledarskapsutbildningar. Majoriteten
svarade att det inte var någonting som gjorde medan vissa inte hade en aning. I princip
alla tyckte däremot att det var någonting som borde göras.
Frågor kring den personliga utvecklingsplanen, Personal Business Plan (PBP), och hur
man jobbade med den togs upp i intervjun. En fråga som ställdes var om respondenten
anser att hen gav sitt team tid till att jobba med förbättring av sitt arbete samt tid till
utveckling av sig själv. En av ledarna med personalansvar i Stad A svarade att för att få
det att fungera måste ledarna ha förståelse för varför man bedriver det här arbetet.
Dessutom måste man förstå hur det hänger ihop med verksamheten och vad
målbilden är. På samma fråga svarade tre ledare med personalansvar i Stad C:
“Tiden finns men sen är det viljan och intresse av att vilja något. Den brister
i varje grupp och smittar av sig om någon är negativ. Det är bristande
motivation i teamet.“
“Vi nämner hur viktigt det är. För dem själva, deras avdelning och i den
stora helheten för Volvo. Vi sparar in pengar och vi blir konkurrenskraftiga.
Men det hjälper ju inte utan det går in och ut”.
“För dem som är intresserade finns det ju möjlighet. Nu bygger det mest på
att man har ett eget intresse i saker och ting och att utveckla sig själv.”
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En ledare utan personalansvar i Stad B upplevde ett ojämnt intresse från ledningen och
berättade att det blir mer sådant abete på hösten. Detta eftersom det upplevdes som
att det fanns mer tid till det samt att ledningen var mer uppmanande då.
Deltagarna i enkätundersökningen hade även möjlighet att besvara vad de ansåg att de
hade för förutsättningar att arbeta att utveckla sig själv. Svaren, se Figur 34, skiljde sig
inte bara mot vad respondenterna i intervjuerna hade svarat, utan också en hel del
mellan de olika städerna. Framförallt skiljde sig svaren angående tiden, där
respondenterna i intervjuerna ansåg att medarbetarna i teamet hade tid till att
utveckla sig själva, något de i enkätundersökningen inte helt och hållet höll med om.
Totalt ansåg 52 % att de hade motivation till att utveckla sig själva medan 28 % ansåg
att de hade tillräcklig tid. Deltagarna ansåg att de fick minst stöd från sin lagledare, 30
%, och något mer stöd från sin produktionsledare, 46 %. Totalt ansåg 44 % att de hade
tillräcklig kompetens till att utveckla sig själva.

Figur 34: Deltagarna i enkäten svarade på vilka förutsättningar de ansåg att de hade för att
jobba med arbetspunkt 3) att utveckla sig själv.

Hur väl PBP-samtalen sköttes varierade beroende på vem som svarade. En ledare utan
personalansvar i Stad A berättade till exempel att dessa tyvärr inte sköttes särskilt bra.
En ledare med personalansvar i samma stad svarade däremot att alla har sitt samtal en
gång om året och att det inte var någonting som man slarvade med.

48

Kapitel 5. Empiri

Figur 35: Varje tillsvidareanställd på Volvo ska ha ett personligt utvecklingssamtal 1 gång/år.
Totalt hade 77 % av de tillsvidareanställda sitt årliga utvecklingssamtal.

Personerna som svarade på enkätundersökningen hade möjlighet att uttrycka sin åsikt
vad gäller kompetensutveckling och om det var någon skillnad beroende på om man
var fastanställd eller inhyrd. Se Figur 36 för att ta del av svaren.

Figur 36: Det rådde delade
meningar om hur väl fast och
inhyrd personal hade samma
möjlighet till att utveckla sin
kompetens.

En av frågorna som ställdes i intervjun var om även inhyrd personal borde ha en
personlig utvecklingslpan eller inte. Bland svaren som mottogs var det delade
meningar kring om inhyrd personal borde ha en eller inte. Vissa ansåg att det bara
skulle innebära onödig administration eller att det inte var nödvändigt eftersom inhyrd
personal egentligen inte ska vara inne särskilt länge och då inte har behov av det.
Andra respondenter ansåg att det fanns mycket att vinna i att ha en förenklad variant
av den personliga utvecklingsplanen även för bemanning, men inte nödvändigtvis med
exakt samma upplägg. En av respondenterna tydliggjorde vikten av att inte
överanvända inhyrd personal bara för att de är pigga och alerta. En ledare med
personalansvar i Stad C tyckte inte att inhyrd personal borde en förenklad variant,
däremot visste inte hen varför hen tyckte så. Följande svar gällande personliga
utvecklingsplaner och inhyrd personal mottogs av en en ledare utan personalansvar i
Stad A:
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“Inhyrd har det inte och de bör inte heller ha det i samma utsträckning som
fastanställda. Anledningen är att vi har varit med om att vi har lagt ned
mycket tid och engagemang på personal som sen bara har försvunnit.”

En ledare med personalansvar i Stad C berättade om sitt team och vilka svårigheter
hen upplevde kring att motivera utveckling till i samband med utvecklingssamtalen:
“Många är äldre och inte så intresserade av att utveckla sig själva. Vad ska
man då prata om? Men det är bra att få sitta ned och prata och på det viset
bekräfta personen som sitter där. Det är ett bra tillfälle att kunna ge och få
feedback. Jag tycker att det är bra att inte inhyrda har PBP-samtal för att
markera att de inte är Volvo-anställda. Man kan ju visa uppskattning på
andra sätt.”

Personalen som deltog i enkätundersökningen besvarade ett påstående angående om
de önskade att lära sig mer om kommunikation, samarbete och gruppdynamik. Totalt
höll 83 % med helt och hållet eller till viss del om att de ville lära sig mer om detta,
medan 10 % delvis tog avstånd. I intervjuerna framkom att Stad B nyligen hade
genomfört utbildning inom just det här området, vilket skulle kunna förklara varför
40 % delvis tog avstånd från att lära sig mer.

Figur 37: Majoriteten av personalen
som deltog i enkätundersökningen
önskade att lära sig mer om
kommunikation, samarbete och
gruppdynamik.

En fråga som ställdes i intervjun var vad respondenten ansåg om att fabriken skulle
försöka satsa på att utbilda sina anställda vid minskade produktionsvolymer istället för
att säga upp dem. Generellt ansåg respondenterna att det var en bra idé och
någonting att sträva efter. En ledare utan personalansvar i Stad B berättade om den
grupputveckling som genomfördes i höstas och som bland annat hade bidragit till en
bättre stämning. Följande svar mottogs av en ledare utan personalansvar i Stad C:
“Det är ju ett gyllene tillfälle att göra någonting bra av det istället för att
varsla. Här har vi idag bemanning och de faller då istället bort. Det skulle
vara positivt om man hade fler fastanställda och istället hade utbildning.
Det skulle ge en positiv inverkan på produktionen.”
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Tabell 18: Kommentarer från enkätundersökningen gällande området “Personlig utveckling”.

5.7 Kommunikation
Inom området kommunikation ställdes intervjufrågor kring feedback, närvaro och om
det fanns problem med att framföra sina åsikter. En av frågorna som ställdes var hur
stor del av sin tid respondenten var närvarande hos sitt team. En ledare utan
personalansvar i Stad A berättade att hen hade varit mer närvarande förut och att det
idag bara blev några timmar i veckan tillsammans med teamet. Bland annat då hen gick
till någon som hen behövde prata med. Två ledare med personalansvar i Stad B ansåg
båda att det är viktigt att ibland bara gå en runda och prata med folk och att de gör
några rundor om dagen för att gå till sitt team. En annan ledare utan personalansvar i
Stad B berättade följande:
“Jag försöker lägga lite tid på att prata med var och en varje dag, rent
socialt. Om inte jag gör det gör ingen det. Det är något jag inte gjorde förut
men ändrat på. Alla vill synas och det har vi varit dåliga på i hela
ledarskapsdelen, att just se alla individer, därför jag nämnde det med de här
personliga mötena tidigare. Jag vill se att alla mår bra.”

Figur 38 (till vänster) och Figur 39 (till höger): Deltagarnas svar på påståendet gällande
produktions- respektive lagledarens närvaro hos teamet.
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Figur 40 (till vänster) och Figur 41 (till höger): Personalens åsikter kring om de upplevde några
problem med att framföra sin åsikt till sin produktions- respektive lagledare.

I intervjun ställdes en fråga om respondenten och teamet jobbade med feedback och i
sådana fall hur. Många av respondenterna berättade att feedback var någonting som
de måste jobba mer med. En ledare utan personalansvar i Stad A berättade att de inte
jobbade så mycket med feedback som hen ville och önskade att mer feedback skulle
komma från teamets sida. Ledaren förklarade att både bra och dåliga prestationer eller
händelser bara seglade förbi i dagsläget och tyckte att det skulle vara bra med mer
erkännande från teamets sida. En ledare utan personalansvar i Stad B berättade att de
jobbade med gruppfeedback på fredagar då de får uppdatering kring hur det har gått
med till exempel mål. På samma fråga gällande feedback mottogs följande svar som
från en ledare med personalansvar i Stad B:
“Egentligen är det mest jag som jobbar med det och om jag inte har skött
mina uppgifter så får jag höra det. Feedbacken kommer inte så konstruktivt
och den är inte heller särskilt konstruktiv mellan medarbetarna.”

På samma fråga berättade en ledare med personalansvar i Stad C att hen tyckte att det
var svårt att hålla en bra balans mellan att delge positiv och negativ feedback, både i
grupp och individuellt. En annan ledare med personalansvar i Stad C berättade att hen
inte gick runt och berömde eller gav kritik till alla varje dag. Ytterligare en ledare utan
personalansvar i Stad C berättade att feedback var något som skedde under
morgonmötet och att man endast fick feedback om man hade presterat bra. Samma
ledare önskade dock möjlighet för mer samtal som inte bara handlade om resultat.
Ytterligare en ledare utan personalansvar i Stad B delgav att feedback var någonting
som han gav sitt team om något gick fel, till exempel om de hade skickat iväg fel saker.
Svaren från enkätundersökningen speglade respondenternas svar vad gäller feedback.
Totalt höll 34 % med helt och hållet om att de fick feedback från sin produktionsledare,
medan motsvarande siffra för lagledaren hamnade på 27 %.
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Figur 42 (till vänster) och Figur 43 (till höger):
Enkätdeltagarnas svar på hur väl de höll med om att de fick feedback från sin produktions- samt
lagledare.

Personerna som svarade på enkäten hade även möjlighet till att lämna egna
kommentarer vad gäller kommunikation.
Tabell 19: Kommentarer från enkätundersökningen gällande området “Kommunikation”.

5.8 Fast och inhyrd personal
En av frågorna handlade hurvida respondenten kunde påverka kompetensen på den
personal som hyrdes in och i sådana fall hur. Följande svar mottogs från en ledare med
personalansvar i Stad A som ansåg att man borde titta på andra saker än endast
kompetensen:
“Ibland snubblar vi dock på oss själva när vi sätter upp för höga mål att
personen ska ha ditten och datten. Kravbilden gör att vi går miste om bra
människor som egentligen skulle göra ett jättebra jobb. Många kvinnor
faller nog bort på grund av våra kravspecifikationer och istället kanske vi
ska titta mer på vilja, inställning och attityd. Kompetensen kan vi tillföra och
vi kan forma både attityd och beteende men inställningen är det viktigaste.
Detta har förändrats om man ser tillbaka och man måste inte ha en teknisk
utbildning på samma sätt idag”.
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Två ledare med personalansvar i Stad C svarade på samma fråga om kompetens, varav
den ena var inne på samma spår som ledaren i Stad A och efterfrågade mer mångfald
vad gäller kön och personlighet. En av ledarna ifrån Stad C efterfrågade dels
kompetens i form av till exempel truckkort men även personlighetstyper samt försökte
plocka in mer kvinnor för att blanda upp gruppen lite mer. Den andra ledaren i Stad C
svarade:
“Jag försöker i den mån jag kan och säger vad jag vill ha, till exempel det
och det truckkortet. Det händer att man får byta ut en del och byta ut dem
som inte passar. Men en del är klockrena. Jag pratar med
Bemanningsföretag X då vi har en kommunikation. Jag brukar ge en chans
på 2 veckor, sen säger jag att den här personen inte klarar av arbetet och då
tar de bort den.”

Två ledare utan med personalansvar i Stad C svarade på samma fråga om hurvida de
kunde påverka kompetensen. Den ena ansåg att det idag var svårt att få tag på tjejer
då hen ansåg att det inte var möjligt för tjejer att arbeta natt på grund av familjesituationen. Den andra ansåg att det var svårt på grund av att det är för fysiskt tungt.
En ledare med personalansvar i Stad C uttryckte sig följande gällande könsfördelningen
i gruppen:
“Fördelningen är ju mestadels män. Men den senaste tiden så har jag
faktiskt tagit in fler. Vi hade väldigt ont om tjejer och jag ville ha lite fler
tjejer. Det ger en bra miljö runt omkring, det blir lite lugnare och ett annat
snack ute i grupperna om man säger så. Så just nu har jag väl, väldigt få
ändå, men det är i alla fall tre stycken som är utplacerade på tre olika
avdelningar.”

En fråga som ställdes i intervjun var hur respondenten upplevede att det är att leda ett
team som är en blandning av fast och inhyrd personal samt om respondenten såg
några specifika effekter av detta. En ledare utan personalansvar i Stad B svarade att
hen kunde uppleva vissa skillnader men att det berodde på den inhyrda personalens
personlighet kombinerat med att de var medvetena om att de bara var där för en
kortare tid. Respondenten trodde att det kunde påverka inställningen hos den inhyrda
personalen och resultera i att de eventuellt gav upp och inte gjorde sitt bästa. Speciellt
om det blev tal om varsel då detta skapade stor oro och stress. En annan ledare utan
personalansvar i Stad B trodde att man skulle märka skillnad på kvaliteten i
produktionen om man hyrde in mer bemanning i ännu kortare perioder. En av ledarna
med personalansvar berättade om systemet de har för att hantera sitt varierande
personalbehov. Ledaren förklarade att det bidrog till en stabilare och tryggare
verksamhet, just eftersom de kunde skicka hem folk istället för att säga upp dem.
I intervjun ställdes en fråga om respondenten trodde att det finns en rädsla i att våga
ifrågasätta som inhyrd personal. De flesta respondenter trodde att fallet mycket väl
kunde vara så, att man till exempel var rädd om sin eventuella framtida anställning
eller att inte få vara kvar som inhyrd. En ledare med personalansvar i Stad A hoppades
att det var ett öppet klimat men kunde ändå förstå att man tänkte så som inhyrd
personal, att man var dryg om man ifrågasätta. En av respondenterna, en ledare med
personalansvar i Stad A, pratade om sin syn på bemanning rent generellt och
förklarade att det inte var en hållbar lösning:
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“Jag tror inte att det är en framkomlig väg. Den är död. Vi skjuter sönder
våra grundläggande värderingar genom att kasta in och ut folk.”

5.9 Övrigt
En av intervjufrågorna handlade om hur respondenten upplevde högsta ledningens
engagemang i just den fabriken. Följande svar mottogs av en ledare utan
personalansvar i Stad A:
“Vi får inte så mycket information från ledningen, flödet är inte så frekvent.
Min chef borde vidarebefordra informationen som hen får mer, det kan hen
verkligen förbättra. Jag tänker inte lägga ned tid på att söka den
informationen utan det anser jag att min chef ska förse mig med.”

En ledare utan personalansvar i Stad B ansåg att högsta ledingen inte visade tillräckligt
intresse och svarade att ledningen ibland var synlig men inte särskilt ofta. Hen trodde
att medarbetare skulle uppskatta om ledningen visade sig mer ute i produktion. En
annan ledare utan personalansvar i Stad B berättade om att verksamheten hade blivit
mer låst och att det idag är en svårare process och att det var mer fritt innan. Det
gjorde det svårt att åtgärda fel själv eftersom allt måste registreras samt återkopplas.
Ledaren förklarade att det segade ned processen och påverkade motivationen
negativt.
I intervjun ställdes en fråga hurvida de bedrev någon form av teambuildning i
verksamheten eller på avdelningen. Följande svar mottogs av en ledare med
personalansvar i Stad C:
“Teamandan har blivit förändrat till det sämre och Volvoandan har
försvunnit. Förr fanns det företagsfester och så vidare och det kan låta
löjligt men det är viktigt!”

En ledare med personalansvar i Stad B berättade generellt om verksamheten och hur
det hade försämrats vad gäller hur man tog hand om de äldre. Förr kunde äldre och
arbetsskadade omplaceras och på så vis finnas kvar i verksamheten men idag fanns det
inte utrymme för dem vilken hen tyckte var en försämring.
En ledare utan personalansvar i Stad C berättade i slutet av intervjun vad hen ansåg
generellt kunde förbättras i verksamheten och framhävde då vikten av att se till att ha
tillräcklig bemanning kombinerat med rätt kompetens.
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Precis som Lugn och Rexed (2009) skriver är goda förutsättningar något som
medarbetarna måste ha för att lyckas, och att det är ledaren som ansvarar för att
ordna dessa. Överlag trivdes ledarna och teamen på sina arbetsplatser och kom själva
med förslag på områden som skulle kunna förbättras. Områden som det finns
förbättringspotential handlar om ledarskap, feedback, motivation, utveckling och olika
resurser, till exempel mer tid eller personal. Genom att försöka förbättra dessa
grundläggande faktorer ger man både ledaren och teamet bättre förutsättningar i att
utföra dem tre arbetsuppgifterna. Nedan följer en analys och diskussion av det
empiriska materialet.

6.1 Ledarskap
I enkäten ställdes en fråga om teammedlemmarna ansåg att de hade förtroende för
sina ledare. Det gemensamma resultatet visade att 65 % helt och hållet hade
förtroende för sin produktionsledare och att 51 % helt och hållet hade det för sin
lagledare. Enligt som Göran Carstedt (Lagergren, 2003) är förtroende en färskvara och
en väldigt viktig del i hur bra man lyckas nå framgång som ledare och team. Utan fullt
förtroende går mycket energi åt till icke värdeskapande aktivitete. En stor anledning till
varför förtroendet inte är 100 % idag skulle kunna ha att göra med ledarnas närvaro
hos teamen. Dessutom är det möjligt att det beror på bristande feedback från
produktions- samt lagledaren. Exempelvis anser endast 40 % i Stad B att de helt och
hållet har förtroende för sina lagledare. Ledarna i Stad B upplevde i sin tur att de inte
hade tillräcklig tid till att vara ute hos sina team, vilket bland annat bereodde på
mycket administrativt arbete samt mycket tid som gick åt till “brandsläckning”. De
hade haft stora problem med sjukfrånvaro och fick därför hoppa in för att täcka upp
där det behövdes personal.
Medarbetarna anser i stort sett att de blir lika behandlade av sin ledare vilket skulle
kunna hänga ihop med hur stort förtroende de har för sina ledare. Som ledare bör man
vara lyhörd och insatt i dagens problem för att skapa delaktighet och förtroende i
teamet. Det skulle man kunna spegla i Kaufmanns (2010) fyra motivationsområden,
där sociala teorier som bland annat bygger på vikten av att bli lika behandlad som sina
medarbetare. Det har i sin tur en stark koppling till individens motivation som annars
riskerar att påverkas.

6.2 Ledarskapsutbildning
Vissa av dem som var grupp,- lag-, eller teamledare verkade helt sakna utbildning, trots
att de hade efterfrågat detta i flera år. Att ha en ledarskapsutbildning som ger kunskap
om såväl verksamheten som kunskap i hur man att leder andra människor innebär att
ledaren rustas med rätt förutsättningar redan från början. Lagledaren är den som är
närmast teamet och närmast dem förändringar som sker, varför kunskap om olika
situationer och team skulle skapa bättre förutsättningar.
Det bör även utvecklas en speciell ledarskapsutbildning för ledarna som är närmast
teamen. Flera upplevde det som väldigt svårt att veta vad man skulle ta med sig från
den första introduktionsutbildningen. De hade precis blivit tillsatta på sin position och
hade knappt någon kunskap om själva verksamheten och vad som krävdes för att leda.
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De delgav att de gärna skulle gå fler utbildningar eftersom de idag känner att de kan
verksamheten mycket bättre än i början. De känner sig mer mogna att börja fokusera
på att förbättra och utveckla sitt ledarskap. Överlag kände de flesta att det mest
handlade om hur verksamheten rent tekniskt skulle styras, och önskade därför mer
utbildning om team och ledarskap. Efter 3 månader till ½ år skulle en ny utbildning som
bygger på introduktionsutbildningen kunna infalla. Först skulle en återkoppling kunna
ske, hur det har gått med att implementera tidigare lärda kunskaper i arbetet, för att
sedan lägga mer fokus på mjuka delar. På så vis har ledarna möjlighet att skaffa sig mer
erfarenhet inom just sin verksamhet, och det blir lättare för dem att veta vad de kan ta
till sig och applicera på just sitt team. Dessutom kan de diskutera och utbyta
erfarenheter med andra ledare.
Alla ledarskapsutbildningar borde också ha någon typ av uppföljning eller återkoppling.
Ledarna som intervjuas berättar att det idag inte genomförs någon form av utvärdering
eller återkoppling på genomförda utbildningar. Även Schüldt et al. (2011) är inne på att
uppföljning många gånger en underskattad och underdimensionerad del i
verksamheter. Uppföljning och återkoppling är viktigt, dels för att ta reda på om
ledaren har lyckats åstadkomma och nå de mål som hen ville med sitt team, men också
för att verksamheten och teamen förändras med tiden. Tanken är att det ska ställas lite
mer krav på ledarna, varför man vill gå och vart man vill nå, och att uppföljning ska vara
mer än bara ett samtal med sin ledare om kursen var bra eller dålig.
Lugn och Rexed (2009) talar om att det man mäter, det händer, om det är rätt saker
man mäter vill säga. Ett exempel på metod för mätning är att använda sig av SLOT
(Sandberg Lindell Organisations Test). Det innebär att man ställer en fråga om hur
dagsläget ser ut och hur bästa möjliga situation ser se ut för att därefter utvärdera
avståndet mellan dem två situationerna. I dagsläget verkar ledarskapsutbildningar
hoppa över två steg i Plan-Do-Check-Act-cirkeln. Volvo verkar idag hoppa över steg
Plan och Check, för att endast genomföra steg Do och Act. De borde göra en förändring
och införa Check, alltså återkoppling och utvärdering, samt Plan, som kan innebära att
man till exempel ifrågasätter mer vad man behöver lära sig och vad man har för mål
med både sig själv men också med sitt team. Som människa utvecklas man hela tiden
samtidigt som man lär sig att se saker ur andra infallsvinklar. På bara ett år lär man sig
mycket nytt - både om sig själv och andra. Det är därför värdefullt att både innan och
efter ledarskapsutbildningen ställa olika tankar till sig själv. Har jag som ledare överlag
lyckats med att inrikta mig mer mot teamet istället för att lägga allt fokus på min egen
utveckling? Vad är nästa steg och hur kan jag arbeta med att teamet ska få en ännu
bättre stämning i gruppen och utöva mer samarbete?

57

Examensarbete: LEDARE & TEAM UTAN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN ALDRIG NÅ MAXIMAL FRAMGÅNG

Figur 45 (vänster): Volvos sätt att jobba med ledarskapsutbildningar idag där endast Do och
Act i PDCA-cirkeln genomförs.
Figur 4 (höger): Genom att lägga till Plan och Check utnyttjas hela PDCA-cirkeln för
ledarskapsutbildningar och återkopplingar av dessa bättre.

I Ledarskapets mörka sidor, skriven av professorn Einhorn (2015, 20 mars), debatteras
mängden resurser som läggs ned (Bersin 2014) på ledarskapsutbildningar. Einhorn
belyser problemet med att ledarskapsutbildningars effekter är oklara, trots att man
investerar mer än 370 miljarder kronor i världen i detta per år. Han menar att
undersökningarna talar för att den fokusering som sker på att stärka chefens positiva
sidor åstadkommer mindre än om man identifierar dem negativa egenskaperna. Han
fortsätter beskriva att det inte är någon enkel uppgift att få organisationer som består
av människor med olika styrkor och svagheter att fungera optimalt. Vad säger till
exempel forskningen om dem olika metoder vi använder för att organisationer ska
ledas av kompetenta ledare? För nog är det väl så att vi har kvalitetssäkrat dem
utbildningar som ska utveckla våra chefer?” Han menar att svaret nästan är
genomgående nej, och att ytterst få utbildningar har utvärderats vetenskapligt. Han
syftar inte på så kallade självskattningsformulär där deltagarna i kursen får skriva ned
hur kursen har påverkat dem och vad de tycker. En sådan typ av utvärdering säger
väldigt lite om en förändring överhuvudtaget har kommit tillstånd och om den är
positiv, negativ eller gett några som helst långtidseffekter. Einhorn menar att man dels
måste mäta över en lång tid, men också utvärdera effekterna på medarbetarna. Han
menar däremot inte att ledarskapsutbildningar är slöseri med kraft och tid, utan att
problemet istället ligger i att många utbildningar inte ger någon mätbar data i
långsiktiga effekter. Kurser som syftar till att ge en bättre ledarskapsförmåga kan till
och med ha rakt motsatt effekt. Det kan ha att göra med att chefens självsäkerhet blir
artificiellt uppblåst eller att fokus istället hamnar på den egna utvecklingen och inte i
relation till sina medarbetare. Att chefen själv kan uppleva sig ha blivit en bättre
ledare, men att det inte stämmer överens med medarbetarnas upplevelse. Detta kan
speglas mot att alla ledare i studien inte verkade ha ett intresse av att utveckla sitt
team, utan mer fokuserade på sig själva och sina resor. Enligt Einhorn (2015, 20 mars)
medför utbildningar hypotetiskt två positiva saker. En fördel är att fokus förflyttas över
från ledaren till medarbetarna, att ledaren tar steget från att tänka i termer av jag till
termer av vi. Istället för att fokusera på sin egen utveckling börjar ledaren reflektera
över hur medarbetarna påverkas av handlingarna som hen utför. I sin tur skapas
motivation till att rannsaka sig själv och ställa sig frågan: “Hur kan jag bli en bättre
ledare, arbetskamrat och människa?” Den andra fördelen är att det kan vara viktigare
för människan att minska sina negativa beteenden snarare än att lyfta fram de
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positiva, att många ledarskapsutbildningar fokuserar för mycket på att förstärka
individens goda egenskaper. Einhorn menar att det är ledarskapets negativa sidor som
är avgörande för hur väl en arbetsplats fungerar och att det finns data som visar att
människan påverkas starkare av negativa upplevelser än positiva. Det har sannolikt en
evolutionär förklaring, eftersom människan har en större överlevnadschans om
koncentrationen ligger på risker och faror. Einhorn förklarar att vissa
ledarskapsutbildningar ger positiva effekter medan andra inte. För att utbilda i något
så komplext som ledarskap krävs stora kunskaper och goda utvärderingsmodeller samt
att ställa minimikrav på att utbildningarna är kvalitetssäkrade. Enligt honom undviker
man då risken att chefer inte bara går meningslösa kurser utan också förvandlas till
sämre ledare.
Även Ståhl (2010, 19 oktober) anser att det är bortkastade pengar att varje år träna
och utbilda chefer, just eftersom de nästan aldrig utvärderas. Hon menar att
problemet ligger i att få leverantörer har en utvecklad metodik för att mäta
effektiviteten av sin utbildning. Anledningen till att ingen vill mäta effekten av
ledarskapsutbildningar beror på feghet eftersom det kommer att synas om de
uppsatta målen är nådda eller inte och om kursen verkligen har gett resultat. Hon
tipsar om att man nästa gång ska fråga potentiella leverantörer om de kan mäta och
redovisa konkreta resultat som de har uppnått och att de sedan ska kunna redovisas
på både individ-, grupp-, och företagsnivå.

6.3 Team
6.3.1 Mångfald
Resultatet visade att verksamheterna var relativt begränsade vad gäller spridning av
kön, ålder och hur länge man hade arbetat på arbetsplatsen. Totalt var 82 % män varav
48 % mellan 41 och 60 år. Fördelningen mellan kvinnor och män låg relativt lika för de
olika städerna med en siffra på 10-16 % kvinnor. För att skapa framgångsrika team har
mångfald visat sig vara nödvändigt, någonting som Volvo själva nämner vikten av i The
Volvo Way. Koncernen arbetar idag både med dem hårda och mjuka delarna, men det
finns goda förutsättningar för att jobba mycket mer med dem mjuka. En respondent i
Stad A var inne på samma spår, och pratade om att de snubblar på sig själva när de
sätter upp för höga krav. Respondenten från Stad A menar att de går miste om många
kvinnor å grund av tekniska kravspecifikationerna. Istället borde de titta mer på vilja,
inställning och attityd. Jonsson (2001) nämner samma sak, att en bidragande faktor till
att vissa team inte känner sig motiverade kan bero på allt för homogena strukturer vad
gäller till exempel åldersfördelning och personlighetstyper. Än idag har organisationer
svårt att ta tillvara på den kreativa kraft som exempelvis en ökad mångfald bidrar till.
Ledningen måste anpassa ledarskapet utefter att se olikheterna i ett team som en
positiv kraft för olika idéer och infallsvinklar.
Det finns flera olika modeller och teorier om olika personlighetstyper som Volvo skulle
kunna ta hjälp av för att skapa mer mångfald i teamen. Till exempel skulle de kunna
använda sig av Belbinprofilen (1981, refererad i Skärvad & Rudenstam, 2009) som är
ett verktyg för att uppnå balans genom att se till att de nio olika rollerna finns
representerade i teamet.
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En annan ledare från Stad B var inne på samma spår om problemet med kvinnor. Hen
berättade att de hade kraftiga splittringar inom teamet och att det nog skulle bidra till
en bättre stämning om man blandade könsfördelningen mer. Två ledare från Stad C
sade till exempel att de efterfrågade fler kvinnor, men att det var svårt på grund av att
det är för fysiskt tungt och att de inte kan jobba kvällspass eftersom de har barn.
Även Schüldt et al. (2011) tar upp vikten av gruppens sammansättning, att det blir mer
syre i organisationen och inte lika instängt, som det annars lätt kan bli i homogena
grupper. I intervjuerna fick respondenterna ange hur de skulle definiera ett
framgångsrikt team. Intressant är att Stad A var den enda staden som överhuvudtaget
nämnde mångfald som en bidragande faktor, där 4 av 5 ledare talade om vikten av
detta. I Stad C menade en ledare att hen senaste tiden hade tagit in fler kvinnor,
eftersom det ger en bra miljö runt omkring med ett annat snack ute i grupperna, och
idag har tre stycken kvinnor utplacerade på tre olika avdelningar. Stad A verkade, trots
hög procentandel män, vara den enda staden som försökte sänka dem tekniska kraven
för att beblanda sina team mer och menade att de istället kunde tillföra kompetensen
själva. Frågan är om detta tankesätt skulle kunna implementeras vid val av ledare? Att
sänka dem tekniska kraven och titta mer på personlighetstyper, till exempel intresse i
att leda och utveckla andra människor.
Trots att det i The Volvo Way står klart och tydligt om vikten av mångfald finns det
fortfarande många förbättringsmöjligheter. Kan det vara så att den sneda fördelningen
av kön i teamen är en av förklaringarna till varför teamen inte är så framgångsrika som
de önskar? Att konflikter och brist på motivation eller dålig kommunikation skulle
kunna se bättre ut med en mindre homogen grupp? Enligt ledarna var det svårt att få
tag på kvinnor på grund av att de har barn, inte har tillräcklig teknisk kompetens eller
helt enkelt är för svaga. Enligt Wreder (2013, 24 oktober) har kvinnor inom industrin
oftast mer enformiga arbetsuppgifter än män vilket är orsaken till varför de oftare blir
sjukskrivna. Samtidigt menar hon att det är en myt att kvinnor är svagare än män. Män
är tyngre men de har också en större variation i sina arbetsuppgifter och de flesta
stationer är anpassade efter en genomsnittlig man. Hon menar att det är en billig
förklaring att säga att lyften är så tunga att kvinnor inte skulle orka vissa jobb. Och om
det nu skulle vara så att vissa inte orkar får man göra någonting åt det eller använda sig
av hjälpmedel och att det snarare handlar det om attityd i arbetslivet.
Frågan är om det verkligen är så svårt att få tag på kvinnor som Volvo upplever eller
om det egentligen beror på någonting annat? Hur mycket är de egentligen villiga att
satsa för att nå sina framgångsrika team? Och hur mycket vill de själva leva upp till sina
egna visioner om mångfald? Ett förslag är att åtminstone undersöka på vilka sätt man
kan öka mångfalden på arbetsplatsen. Det kanske finns åtminstone några fler stationer
där kvinnor har möjlighet att arbeta. På så vis skulle de öka sina chanser i sin strävan
efter att uppnå mångfald och framgång i teamen.

6.3.2 Framgångsrika team
Volvo har all möjlighet att skapa framgångsrika team. De har lång erfarenhet av vad
som fungerar och inte, de har kompetens och de är starka på marknaden. Däremot
lägger de krokben på sig själva, eftersom de till fullo inte lever efter sina egna riktlinjer
och kärnvärden.
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Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad på en grupp och ett team och att det
påverkar teamkänslan (Hogedal & Lycken, 2007). Team har gemensamma mål och ett
gemensamt förhållningssätt som kombineras med relationer, samarbete och
ömsesidigt ansvar. Tillsammans skapar detta teamkänslan. För att underlätta för
teamet i att samarbeta kan till exempel olika aktiviteter inom team-buildning gynna
teamkänslan och relationerna, som i sin tur skulle förbättra arbetet mot de uppsatta
målen. Om man inte jobbar aktivt med att skapa en bra teamkänsla kan både
samarbete och effektivitet bli lidande.
Resultatet visade att en del av respondenterna var så framgångrika som de önskade
medan andra inte var det. Vissa menade att man alltid kunde förbättra sig och en
ledare i Stad A förklarade att de till exempel inte hade tillräckligt högt i tak och att det
berodde på ledarskapet. Det skulle kunna kopplas till olika ledarskapsstilar och brist på
kunskap att hantera olika team eller situationer. För att ett team ska vara
framgångsrikt krävs det bland annat att en ledare använder sig av olika stilar beroende
på vilken situation hen befinner sig i. För att få hjälp med sitt ledarskap kan man till
exempel ta hjälp av Golemans (2000) sex ledarskapsstilar.
En ledare i Stad C beskrev att många i teamet lutade sig åt sitt håll, för att man låg bra
bra till, istället för att hjälpa sina medarbetare. Hen förklarade att de hade svårt att
offra något förr någon annans skulle och att hen själv inte lyckades uppmuntra till
hjälpsamhet. Detta speglar McGregors (1960, refererad i Kaufmann, 2010) syn på
människan som ansåg att individen fungerar enligt två olika teorier. Teori X som anser
att människan i grund och botten är lat, arbetsskygg och behöver övervakas medan
Teori Y anser att människan i grunden är arbetsvillig, ansvarsfull och ambitiös.
En annan ledare som upplevde problem att nå framgång i teamet trodde att det skulle
bidra om teamet blandades upp lite eftersom de hade kraftiga splittringar. Ledaren
hade till exempel problem med att folk markerade revir. Detta kan förklaras med att
människor har olika inställning och attityd till saker och ting, och för att inte riskera att
skapa en allt för homogen och likatänkande grupp bör man säkerställa att olika
personlighetstyper finns representerade i ett team. Genom att använda sig av Thomas
Hendricksons DISC-profil kan man till exempel identifiera fyra olika typer av
huvudpersonligheter. Med hjälp av verktyget kan ledaren få hjälp med hur olika typer
av människor fungerar, vad de har för egenskaper och hur de kan lära sig att
samarbeta.

6.4 Tid
De flesta verkade uppleva brist på tid som ett återkommande problem och som i sin
tur verkade påverka dem anställda genom till exempel stress och bristande motivation.
Respondenterna och enkätdeltagarna verkade ha skilda meningar det egentligen fanns
tillräcklig tid avsatt för att utföra dem tre arbetsuppgifterna. Enkätdeltagarna ansåg att
tid var en bristvara och att det i sin tur påverkade deras motivation till att arbeta med
dem tre arbetspunkterna. Vissa av intervjupersonerna ansåg däremot att tid visst
fanns avsatt.
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I försök att skapa så kallade resurssnåla organisationer ligger fokuseringen på tid
(Ekberg, Eklund, Ellström och Johansson, 2006). Det handlar om att sträva efter
eliminering av tid, eller så kallade icke värdeskapande aktiviteter och redan här finns
det skilda åsikter om vad som egentligen menas med värdeskapande aktiviteter. Enligt
Pfeffer och Sutton (2000), refererad av Ekberg et al. (2006), finns det en risk med att
ha ett för starkt fokus på att uppnå resultat på kort sikt, då det eliminerar satsningar
på utveckling som istället skulle ge resultat på längre sikt. Ekberg et al. (2006) ställer
sig dessutom frågan om det verkligen är så att det är tiden som är boven i dramat. Är
det verkligen så att det är tiden som hindrar arbetet med lärande, kreativitet och
utvecklingsfrågor? Tillgång på tid leder dessutom inte till att människor automatiskt
engagerar sig i utvecklingsarbetet. Ekberg et al. (2006) menar att det finns behov av ett
ökat fokus på ledning och organisering av verksamheter och hur tid både används och
struktureras. De menar att det krävs mer medvetenhet om hur verksamheter borde
ledas och organiseras ur ett tidsperspektiv. Samtidigt är det viktigt att ledningen
genom ett pedagogiskt ledarskap skapar förutsättningar för att leda ett arbete med
frågor kring tid och hur denna bör används.
Även Akademikerförbundet SSR (2011) skriver att det ligger i ledningens ansvar vad
gäller tid och arbete. De bör se över arbetsmängden samt anpassa denna utefter
tillgänglig tid så att det är möjligt för teamet att kunna påverka när, var och hur arbetet
ska genomföras. Tid är en grundförutsättning för att skapa en hållbar arbetsplats och
det bidrar även till att medarbetarna kan skapa en känsla av kontroll.
Vid jämförelse av det empiriska resultatet med teorin skulle man kunna dra slutsatsen
att människor har olika uppfattningar om tid. Det som är stressigt för vissa kan
innebära mycket att göra för någon annan medan en tredje känner sig helt lugn. Om
det nu är så att tid är en bristvara bör ledarna och teamen få hjälp med att prioritera
det som är viktigast. Kan till exempel ledarna få hjälp med avlastning av det
administrativa arbetet för att öka sin tid hos teamet? Genom en närvarande ledare
ökar förutsättningarna för att teamet ska få hjälp med olika saker. Finns det till
exempel några stödfunktioner som skulle kunna hjälpa till mer? Precis som Pfeffer och
Sutton (2000), refererad av Eklund et al. (2006) skriver - glöm inte bort vad som ger
resultat på lång sikt. Det kanske är så att man behöver se över personalstyrkan och om
den möjligen ligger på gränsen till för få eftersom flera medarbetare kände stress samt
brist på tid och personal. Genom att bli någon mer i teamet skulle tid kunna frigöras
för att jobba med förbättring av sitt arbete samt utveckling av sig själv. Dessutom
skulle de anställda kunna utbildas i proaktiv planering, så att eventuella frigjorda
resurser kan användas på ett klokt sätt i verksamheten.
Eklund et al. (2006) framför dessutom kritik mot moderna produktionsmetoder och
menar att arbetet som utförs har korta cykler och är monotona. De föklarar att
moderna produtkionsmetoder ä styrda samt har ett begränsat innehåll för lärande och
som inte innebär så mycket mer än krav på uthållighet. De menar att de anställda är
stressade eftersom arbetstakten samt mentala och fysiska krav är hård uppdrivna.
Enligt Berggren, Björkman & Hollander (1993), Fuchini & Fuchini (1990) samt Stewart &
Garrahan (1995), citerade i Eklund et al. (2006), är belastningskraven höga och att
alldeles för höga krav på upprepad övertid ställs.
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6.5 Motivation
Motivationen till att utföra sitt arbete verkade enligt enkätundersökningen och
intervjuerna inte ligga på 100 %. För att ta reda på varför och vad det kunde bero på
ställdes frågor vad bristande motivation och problem orsakades av.
För att känna sig motiverad så måste man som individ tillgodoses med vissa
förutsättningar. Maslows behovstrappa är till exempel ett bra sätt att tydliggöra hur
motivation skapas, se Figur 9.
Genom att alla steg är uppfyllda, allt från det lägsta trappsteget till det högsta där man
vågar utforska och testa nya tankebanor, kan motivation skapas. Det är då motivation
och vilja till att både prestera och bidra skapas. Om medarbetaren ständigt upplever
att något fattas i något av dem grundläggande stegen, exempelvis tid eller kompetens,
så kan stress och oro skapas. Om så är fallet rubbas de tre grundläggande trappstegen i
behovstrappan vilket leder till utebliven motivation.
Intressant är att i Stad B upplever 70 % att man till viss del är motiverad att utföra sina
arbetsuppgifter, medan de andra städerna, 62 % (Stad A) respektive 58 % (Stad C),
känner sig helt och hållet motiverade till att utföra sina arbetsuppgifter. Detta påverkar
i sin tur kompetensen eftersom man kanske inte har en vilja i att utvecklas.
Arbetsgivaren och ledaren bör även ta hänsyn till inre samt yttre motivation som
Angelöw (2013) pratar om i avsnitt 5.2.4 Motivation. Just motivation kan knytas an till
förbättringsarbete och hur det idag uppmuntras i dem olika städerna. I Stad A lyfts
förslag fram på ett tydligt sätt och skapar då både inre och yttre motivation. I Stad C
bedrivs det inte något speciellt arbete alls kring att uppmuntra och lyfta fram förslag.
Det skulle kunna bidra till bristande inre samt yttre motivation. Det var även så att
flera respondenter i intervjuerna inte själva visste om förbättringsförslag
överhuvudtaget uppmuntrades eller i sådana fall hur det gjordes.
I svaren från enkätundersökningen syns tydligt att Stad B har den högsta motivationen
till att just utveckla sig själv medan motivation till utveckling av sig själv är lägst i Stad
C. En förklaring till att Stad B verkar vara motiverade skulle kunna vara deras sätt att
rotera på arbetsstationer. De får full Iön först när man kan tre stycken stationer och på
det viset utvecklar de sin kompetens samtidigt som de får lite extra belöning.
Anledningen till lägre motivation i Stad C skulle kunna bero på att de varken driver
någon tydlig uppmuntran av förbättringsförslag eller har en tydlig struktur för vad
utveckling av sig själv lite mer konkret innebär. Även respondenterna i Stad C verkade
anse att motivationen var låg. De tror att det kan ha att göra med att de förr om åren
arbetade med bonus i form av pengar, men att det inte längre görs idag. En av ledarna i
Stad C förklarade att de på grund av att det borttogs antagligen har blivit lite passiva.
En annan ledare från samma stad menade att utveckling av sig själv samt
förbättringsförslag bör komma självmant eftersom man då bidrar till organisationens
bästa.
Det är dessutom intressant att respondenterna upplevde att inte alla ville komma med
förbättringsförslag samtidigt som flera av dem som svarade på enkäten upplevde att
inte alla förbättringsförslag välkomnades. En ledare menade att de anställda var rädda
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för att komma med förslag eftersom de då kunde bli av med arbetet. Man skulle kunna
säga att det har blivit en slags ond cirkel. Förbättringsförslag upplevs inte komma
samtidigt som man inte vill komma med förslag i rädsla att bli av med sitt jobb.
Ledarna måste bli medvetna om det här problemet och tydliggöra syftet med
förbättringsarbetet så att fler vågar och vill komma med förslag. Volvo bör satsa på att
teamen förstår innebörden av varför saker ska göras, vad som i så fall kommer att
hända och hur det påverkar en själv.
Brist på motivation går även att knyta an till McGregors (1960), refererad i Kaufmann
(2010), Teori X respektive Teori Y. Vissa ledare talade om sina anställda och deras vilja i
att hjälpa andra. Det verkade som att man på vissa avdelningar tog en kaffe när man
var klar med sina arbetsuppgifter istället för att hjälpa sina kollegor, något som
påminner om en arbetsskygg individ. Flera av de som deltog i enkätundersökningen
uppgav att motivationsbrist ofta berodde på bristande kommunikation, inte tillräckligt
tydlig information om varför saker skulle göras och bristande stöd. Dessutom fanns en
önskan om att ledarna skulle vara mer synliga. Kan det vara brist på uppmärksamhet
och bekräftelse från ledaren som i sin tur gör att de anställda tenderar att uppträda
som en Teori X-person? Eller kan det vara så att brist på tillit, eget ansvar och
inflytande leder till att individen tar ett steg tillbaka och istället uppfattas som lata? De
flesta uppger att de vill fortsätta att utvecklas i sitt arbete, något som ändå måste vara
ett tydligt tecken på att viljan finns där men att det är någonting som hämnar den.
Intressant är att Stad B hade flest anställda, hela 60 %, som ansåg att de hade både
kompetens och motivation till att utveckla sig själva. I Stad B berodde dålig motivation
inte någonting alls på bristande kompetens från sig själv, medan det i Stad C var den
näst största faktorn, hela 37 %. Även i Stad A kunde man se att bristande kompetens
från sig själv till stor del påverkade motivationen. För att öka kompetensen hos dem
anställda skulle Stad A och Stad C kunna utvärdera om de på något vis kan
implementera samma arbetssät som Stad B använder. Det kanske kan skapas en
enklare variant eftersom det verkar påverka både kompetens och motivation positivt.
Sättet Stad B har arbetat med arbetsrotation på verkar också spegla sig i att ingen av
dem anställda upplever att problem i arbetet beror på bristande kompetens från sig
själv, medan Stad A och Stad B uppvisade siffror på 19 % respektive 11 %.
Detta styrker vad Schüldt et al. (2011) samt Angelöw (2013) säger om att satsa på
kompetensutveckling hos medarbetarna och inte bara ledarutveckling. Enligt Angelöw
(2013) jobbar idag fler och fler organisationer med medarbetarutveckling där de får
kunskap i hur de kan utveckla och stärka sitt medarbetarskap.
Genom att satsa på att utveckla även teamet blir de mer mottagliga för att till exempel
kunna bli ledda av ledaren. En ledare kan vara hur bra som helst och ha de bästa
förustättningarna, men man får inte glömma bort att även ge teamet de bästa
förutsättningarna. I ett team arbetar de ju med varandra dagligen och genom
kommunikation och samarbete utför de ofta arbetsuppgifterna tillsammans. Det är
egentligen konstigt att inte de som är mitt i teamet får kunskap om hur man
samarbetar, lär sig kommunicera eller ger konstruktiv feedback. Det skulle antagligen
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göra stor skillnad och underlätta för ledaren i att både nå fram och få kontakt med sitt
team.
Respondenterna i intervjun tyckte att det verkade vara ett gyllene tillfälle att satsa på
just utbildning istället för att säga upp personal vid minskad produktionsvolym. I Stad B
gjorde man på det viset i höstas, vilket visade sig ha haft en positiv inverkan på
produktionen. Istället för att säga upp anställda drog de nytta av dem lägre nivåerna
genom att satsa på grupputveckling istället. Det var till en början blandade känslor om
hur väl det togs emot, men enligt ledarna hade det gett resultat.
Av dem som svarade på enkätundersökningen höll 83 % med helt och hållet eller till
viss del om att de ville lära sig mer om till exempel kommunikation och feedback. I
Stad B svarade 40 % att de delvis tog avstånd, vilket kan förklaras med att de i höstas
bedrev egen grupputveckling.
I Stad B höll 40 % med helt och hållet om att de trivdes med sina arbetskollegor,
medan Stad A och Stad C hade motsvarande siffror på 69 % respektive 74 %. Frågan är
om trivsel med arbetskollegorna i Stad B kan ha att göra med arbetsrotationen? En
orsak skulle kunna vara att de anställda inte hinner lära känna sina medarbetare
tillräckligt väl för att känna trivsel helt och hållet.
Ett problem hos samtliga städer var att man upplevde kompetensbrist från
medarbetarna, något som har varit svårt att hitta en orsak till. Att de anställda
upplevede bristande kompetens från sina medarbetare skulle kunna bero på flera olika
faktorer, så som att intehyrda inte får tillräckligt stöd eller tid till utveckling och lära sig
fler uppgifter.

6.6 Kommunikation
Trots dagliga möten med återkopplingar finns det stor potential för Volvo att jobba
vidare med hur kommunikation. Det är viktigt att tänka på skillnaden mellan
information och kommunikation, där kommunikation används för att sprida
information, till exempel vilka mål och aktiviteter som ska genomföras. Flera av dem
som deltog i enkätundersökningen uppgav att de saknade fullständig information om
varför saker skulle göras och att de inte förstod uppsatta målen eller visioner helt och
hållet.
Detta speglar vad Larson (2010) skrev om så kallad rolldifferentiering och att brist på
identifiering skulle kunna orsaka problem, till exempel på grund av oklarhet om vad
eller hur någonting ska utföras.
Samtidigt måste medarbetarna själva vara tydliga med att berätta för sina ledare vilka
förutsättningar som är bristande för just dem (Lugn och Rexed, 2009). Om de inte gör
det riskerar engagemanget och motivationen att bli lidande. Det stärker i sin tur
förslaget att samtliga medarbetare bör utbildas i kommunikation och feedback
eftersom det var två förutsättningar som hade stor förbättringspotential.
I Mänskligt Ledarskap (Lagergren, 2003) citeras Charlotte Simonsson, forskare vid
Lunds universitet, som under 2002 studerade hur chefer och medarbetare
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kommunicerade på en av Volvos avdelningar. I en intervju ska hon ha sagt att det idag
är många som är fasta i rollen som informationsspridare, men inte tar på sig rollen att
tolka och förklara informationen för sina medarbetare. Det kan handla om att man
säger att man ska jobba mer kundorienterat, men att man inte sätter sig ned och
pratar om vad det innebär eller betyder för det dagliga arbetet. Hon menar att chefers
kommunikation inte finns med på företagens agendor i särskilt stor utsträckning. Alla
är överens om att det är viktigt men diskuterar inte vad informations- och
kommunikationsansvar egentligen innebär.
Flera av ledarna uppgav att de i princip inte arbetade med någon form av feedback.
Anledningen till varför verkade variera och något tydligt svar var svårt att få fram. I
intervjuerna uttryckte några av ledarna att den lilla feedback som levererades inte
framfördes på ett särskilt konstruktivt sätt. De flesta ledarna pratade endast om hur
resultat förmedlades, alltså hårda värden, när frågan om feedback ställdes. Det
behöver inte bara handla om att återkoppla på hur många enheter man producerade
under gårdagen, utan kan också handla om hur man som människa i övrigt presterar.
Framförallt bör man inte bara lämna feedback när någonting har gått lite mindre bra.
Människan behöver bekräftelse och känna sig behövd, engagerad och värdefull i sitt
arbete. Ett vardagligt hej eller en fråga om hur frugan mår skulle alltså inte skada.
Detta speglar enkätundersökningens resultat, där ingen av städerna ansåg att någon av
ledarnas närvaro var 100 %. Man kan däremot ställa sig frågan hur stor närvaro de
egentligen önskar? Det kan vara så att de är nöjda eller relativt nöjda, trots att inte
siffran ligger på 100 %. Flera upplevde även vissa problem med att framföra sina
åsikter till sina ledare. Schüldt et al. (2011) tar upp vikten av människans starka
bekräftelsebehov och vad som kan hända om det inte tillgodoses. Man kan till exempel
riskera att bli konfliktbenägen eller uppleva bristande motivation och bli passiv. Detta
speglar svaren från enkätundersökningen, där flera uppgav att konflikter var ett
problem som bland annat påverkade motivationen.
Det kan också liknas mot vad Schüldt et al. (2011) berättade om den nyanställda
chefen som inte förstod varför medarbetarna i gruppen var så missnöjda med allting.
Genom att tillbringa mer tid hos teamet, lyssna och ta deras förslag på allvar samtidigt
som chefen ställde högre krav på engagemang och utveckling förändrades stämningen
till det positiva.
Av enkätdeltagarna ansåg endast 32 % att de helt och hållet fick återkoppling på sina
förbättringsförslag från sin produktionsledare respektive 31 % från sin lagledare. Som
tidigare nämnt är feedback och bekräftelse en viktig del för att bland annat skapa och
behålla motivation. Om återkoppling inte ges uteblir både feedback och bekräftelse
och därmed riskerar man att teamet tappar motivationen till att förbättra sitt arbete
samt utveckla sig själv.
För att kunna framföra åsikter och feedback åt båda hållen är en grundläggande faktor
att ledaren är närvarade och tillgänglig för sitt team. För att detta ska kunna ske är det
viktigt att se till att ledaren får hjälp med att prioritera, precis som det diskuterades i
avsnittet tid. Idag verkar det som att ledaren är närvarande hos sitt team 20 % av sin
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tid och cirka 80 % på andra ställen. Frågan är om det idag finns några
rekommendationer kring hur stor del av sin tid ledarna bör närvara hos teamet eller
om det kanske bode göra det? Flera av dem anställda önskade se mer av båda sina
ledare samt få mer feedback, oavsett om det hade gått bra eller dåligt i arbetet.
Genom att vara närvarande, samtala mer vardagligt och ge varandra konstruktiv
feedback kan bekräftelse skapas och på så vis motivation genom att medarbetarna
känner sig sedda.
Några av dem ledarna som intervjuades uttryckte ett visst missnöje kring närvaron av
högsta ledningen. För att belysa vikten av att ha en engagerad ledning kan det
jämföras mot Hawthorn-studierna (Larson, 2010). De genomfördes mellan 1927 och
1932 på en fabrik i Chicago och omfattade cirka 20 000 deltagare. Kortfattat handlade
studierna om att uppmärksamhet och närvaro från ledningen ökade medarbetarnas
produktivitet och motivation och att en frånvarande ledning gav motsatt effekt.
Det är av stor vikt att även ledaren får feedback för att kunna utvecklas, förbättras och
känna sig bekräftad i sitt arbete. Trossing (2010) skriver att genom lyhördhet har både
ledare och team en bra utgångspunkt för att kunna ge och ta emot feedback. Vissa
ledare uttryckte i intervjuerna att de hade för stora team för att kunna ge feedback
eller vara närvarande tillräckligt mycket. Förutom att hjälpa ledaren med prioriteringen
eller avlasta administrativt jobb är en åtgärd att minska antal medlemmar i teamet så
att ledaren får mer tid till varje individ. Om teamen inte får feedback och bekräftelse
av sina ledare kan risken för social medåkning att öka och till exempel skapa
frustration, irritation och konflikter i teamet (Larson, 2010).

6.7 Stöd
Bristande stöd från produktions- eller lagledare verkade vara gemensamt för problem
eller bristande motivation i verksamheterna. Stöd i olika former är något som Larson
(2010) berättar om i avsnitt 5.2.6. Stöd. Genom att ge stöd i olika situationer kan man
motverka den negativa stressen. Finns stöd tillgängligt för medarbetaren skapas bra
förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt och tillfredsställande
sätt. Ledaren bör även anpassa sitt ledarskap utefter vad medarbetare behöver för typ
av stöd, exempelvis genom att tillämpa den ”cochande” ledarskapsstilen från
Golemans (2000) ledarstilar.

6.8 Tydliga mål
Otydliga mål verkar vara en annan orsak till problem. På frågan om de anställda i
enkätundersökningen var insatta i mål och förväntningar gällande att utföra sina tre
arbetspunkter verkade de inte vara hundra procent medvetna om dessa. Det försvårar
såklart för alla och inte minst hela Volvos verksamhetsutveckling. Samtliga ledare
måste vara medvetna om dessa och på ett bra sätt kommunicera ut dessa till teamet.
Totalt svarade strax under 60 % att de helt och hållet jobbade med dem tre
arbetsuppgifterna varav Stad C uppvisade lägst siffra på 47 %. Kan det här kopplas ihop
med att motivationen i vissa fall är bristande samt att de inte bedriver någon form av
uppmuntran? Kan det ha att göra med att en av ledarna sa att “utveckling var upp till
en själv”, och att de som saknar motivation inte känner att de får det stöd och den
bekfräftelse som de behöver?
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Ett väl beprövat sätt att formulera och kommunicera ut mål är genom att göra dem
SMARTA (Lugn och Rexed, 2009). Om mål och visioner inte når ut till medarbetarna
eller är otydliga kan förvirring och frustration lätt skapas om varför saker och ting ska
genomföras. För att undvika missförstånd i så stor utsträckning som möjligt bör man
göra målen så tydliga som möjligt och för att nå ut med målen måste fullständig
kommunikation tillämäpas. Glöm inte hller att det är skillnad mellan information och
kommunikation.

6.9 Kompetens
Resultatet visade också att kompetens var en annan grundläggande förutsättning som
vissa av dem anställda saknade, något som Akademikerförbundet SSR (2011) även
nämner vikten av. De anställda ska ha tillgång till rätt kompetens för att kunna
genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra och tillfredsställande sätt. De menar att en
så grundläggande förutsättning som kompetens för att utföra sitt arbete är av största
vikt för att inte skapa ohälsa hos sina medarbetare. Brist på kompetens kan upplevas
som att man är otillräcklig och oduglig samtidigt som det skapar oro och stress.

6.10 Utveckling
För att möjliggöra utveckling av sig själv är den grundförutsättningen att man är
överhuvudtaget är medveten om att man förväntas arbeta med det. Den andra
förutsättningen är att man har kompetens och stöd för att arbeta med utveckling,
vilket inte riktigt verkade fungera till hundra procent idag. Det är därför av största vikt
att ledarna genomför samtliga personliga utvecklingssamtal för att handleda vad
utveckling av sig själv innebär rent konkret och hur man ska gå till väga. Samtalet är
också ett gyllene tillfälle för varje medarbetare att uttrycka sina åsikter utan att resten
av teamet är med. I Stad B genomfördes samtliga PBP-samtal och frågan är varför
dessa inte genomfördes till fullo i Stad A och Stad B? Ställs det idag några krav eller
finns det annars möjlighet att införa bättre uppföljning av att samtalen faktiskt sker?
Kan uteblivna samtal ha att göra med för lite tid hos ledaren eller att man helt enkelt
inte vet hur man ska ge tillräckligt stöd till sitt team och vart man vill ta det?
Som tidigare nämnt jobbade man i Stad B med en så kallad arbetsrotation där de
anställda själva fick önska vilken ny station de ville lära sig. Volvo borde fundera över
alternativet att försöka behålla mer personal och satsa på att utveckla kompetensen
hos sina medarbetare eftersom flera uppgav att de saknade kompetens, att det var
brist på tid och att de kände sig stressade. Vid nästa ordernedgång skulle de istället
kunna lära dem upp anställda på nya stationer eller utbilda dem inom någonting, till
exempel kommunikation. Det skulle vid nästa orderuppgång innebära att de har ett
större antal personer med mer kompetens och då har lättare att rotera och förflytta
personal till dem avdelningarna med mest behov. På så vis är de fortsatt flexibla,
samtidigt som de behåller den kompetenta personalen. Allt för ofta verkade tyvärr
upplärd personal försvinna och aldrig mer komma tillbaka.
Düsing (2009, 22 september) berättar om att fackförbunden inom industrin, bland
annat IF Metall och Sveriges Ingenjörer, redan 2009 krävde att företagen gemensamt
skulle satsa på utbildning istället för på utdelning.
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Ett annat sätt att jobba med personlig utveckling är att ta tillvara på dem äldres
kompetens samt ta fram en strategi för kunskapsåterföring. Flera av verksamheterna
har idag anställda som har jobbat i mer än trettio år på fabriken och snart är det dags
för dem att lämna över. Ledaren skulle kunna uppmuntra till att framhäva dem äldres
kompetens och det skulle i sin tur kunna bidra till att äldre känner sig viktiga och mer
motiverade på arbetet.

6.11 Inhyrd personal
Volvo är medvetna om att inhyrd personal försvårar för en ledare att skapa gemenskap
och effektivitet i teamen. Samtliga tre verksamheter arbetade med olika strategier
kring inhyrd personal och kanske kan de lära mer av varandra och tillsammans komma
fram till vad som är hållbart och fungerar för dem i längden.
Överlag verkade det vara blandade åsikter kring inhyrd personal. Är de en del av
teamet eller inte? Finns det en “vi mot dom”-känsla? Oavsett anställning behöver man
som människa känna bekräftelse och bli sedd. Volvo bör arbeta med att ge teamet
bättre förutsättningar i att ta emot, inkludera och välkomna de inhyrda. Genom att
även teamet får rätt verktyg och utbildning ökar chansen till att det blir en bättre
motivation och anda i teamet. Dessutom ökar chansen till att inhyda utvecklar sin
kompetens och kan bidra med fler förbättringsförslag. I det stora hela underlättar allt
detta att arbeta med dem tre arbetsuppgifterna.
De flesta ledarna svarade att inhyrd personal är som vilka som helst, men några ville
ändå markera att det skulle finnas en viss skillnad. Exempel på detta är att en ledare
från Stad C ansåg att det var bra att visa att inhyrda till exempel inte skulle ha någon
PBP-plan för att markera att de inte var Volvo-anställda. Samtliga städer hade också
olika system för hur de arbetade med inhyrda. Två av städerna tyckte dessutom att
inhyrd personal skulle bära Volvo-kläder medan den tredje staden tyckte att man
skulle markera en skillnad.
Flera av ledarna svarade också ja på frågan om de trodde att det var så att inhyrda inte
vågade ifrågasätta lika mycket som fast personal. Skulle detta kunna vara något som
hämnar personlig utveckling och egna initiativ för att istället skapa rädsla och oro?
Vissa ledare menade att det är skillnad på förbättringsförslag från inhyrda. Antingen är
de mycket mer hungriga eftersom de jagar en fastanställning, eller så är de inte
tillräckligt kompetenta för att se vad som kan förbättras. Intressant är om de ges
möjlighet och tid till att lära sig verksamheten innan de byts ut? En av ledarna i Stad C
brukar ge dem inhyrda en chans på två veckor och klarar personen inte av arbetet
pratar hen med bemanningsföretaget så att personen byts ut. En annan ledare i Stad C
förklarade att förr, när inhyrd personal var inne längre, kom de med mer
förbättringsförslag än de gör idag. Flera av ledarna var inne på samma spår och
upplever problem med att många av dem inhyrda plötsligt försvinner. De hade lagt ner
tid på att lära ut och sedan försvann de bort. En ledare i Stad A menar att det inte är en
framkomlig väg och att den vägen är död då de skjuter sönder sina grundläggande
värderingar. Det verkar alltså vara olika uppfattningar om synen på bemanning.
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De flesta ledarna höll också med om att de inhyrda borde ha någon form av personligt
utvecklingssamtal eftersom att inhyrd personal ibland kan vara kvar i flera månader
eller flera år. Genom att använda en förenklad variant av ett PBP-samtal får även
inhyrd personal hjälp med sin utveckling. Det leder i sin tur till att de till exempel kan
bidra med att förbättra verksamheten på Volvo. Flera av de inhyrda upplevde också att
de inte är helt insatta i verksamhetens mål och visioner vilket givetvis påverkar
organisationen.
Olofsdotter och Augustsson (2008) menar att det finns en maktskillnad mellan
konsulter och ordinarie personal. Konsulter anses vara mindre kompetenta och
utesluts från att delta i beslut om hur arbetet ska genomföras eller utvecklas. Orsak till
maktlöshet kan vara att konsulter ofta arbetar under otydliga villkor som gör att de,
trots att de är både behövda och efterfrågade, får ett begränsat eller inget förtroende
alls. Skillnaden i arbetsvillkor kan också understrykas med att konsulternas
prestationskrav är högre än den ordinarie personalens. Team som styrs på ett sätt som
innebär att medlemmarna upplever en avsaknad vad gäller inflytande och kontroll
över deras arbete har visat sig vara en stor riskgrupp för negativa hälsoeffekter, bland
annat stress.
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7. Slutsats
Syftet med studien var att ta reda på hur förutsättningarna för ledaren och teamet
kunde förbättras så att de lättare kunde jobba med att förbättra sitt arbete samtidigt
som man utvecklade sig själv. Slutsatsen är att det finns flera möjligheter för Volvo att
förbättra både ledarens och teamens förutsättningar och på så vis främja företagets
verksamhetsutveckling.
Många av dem anställda verkade sakna både tid och motivation på arbetet och trots
att företaget idag arbetar med bemanningsföretag upplevde de flesta brist på personal.
Flera uppgav att för många arbetsuppgifter skulle göras på för kort tid och för att
minska stressen skulle man kunna se över om det finns möjlighet till att öka
personalstyrkan. Det skulle inte bara frigöra tid så att fler kan jobba mer med att
utveckla sig själva, som flera upplevde att de hade tid till, utan också minska
omsättningen på inhyrd personal. Flexibilitet är positivt i många aspekter, men det
försvårar också för ledaren att skapa framgångsrika team med en fungerande
gemenskap, kommunikation och anda. För att stärka gemenskapen bör Volvo även
ställa sig frågan hur de vill förhålla sig till inhyrd personal? Hur kan ledarna och teamen
bemöta, inkludera och stödja så att alla känner sig välkomna och att de vågar
ifrågasätta oavsett anställning? Hur kan de skapa en gemenskap istället för en “vi mot
dom”-känsla?
Mer tid skulle i sin tur kunna bidra till fler förbättringsförslag, något som ledarna idag
anser att det är brist på. Bristen på förslag kan ha att göra med att inhyrd personal inte
är lika insatta i verksamheten, men också att många av dem anställda uppelever att
inte alla förbättringsförslag välkomnas. Dessutom verkade flera tro att förbättringar
kunde ta bort jobben.
Många gånger verkade det även saknas komplett information om varför saker skulle
göras i arbetet. Ett förslag är att tydliggöra ännu mer, särskilt att förbättringsförslag
inte förs in för att ta bort jobb. Ledarna måste dessutom förstå innebörden och vikten
av arbetet med dem tre punkterna och på ett bra sätt kommunicera ut dessa till
teamet.
För att öka mängden förbättringsförslag ytterligare bör också själva processen ses över
och förenklas, då flera ansåg att den idag var krånglig och tog död på många förslag.
Dessutom verkade brist på förbättringsförslag bero på för liten mängd feedback och
återkoppling från ledarna. Feedback handlar inte bara om hårda värden och hur många
enheter man har producerat, utan också om dem mer mjuka delarna. Som sagt, det är
skillnad på information och kommunikation och i The Volvo Way finns tydlig vägledning
kring hur man som anställd bör jobba med detta.
Mer bekräftelse från ledaren var överlag var önskvärt från teamen, till exempel i form
av ett enkelt hej och att de ska närvara mer hos teamet. De anställda vill bli sedda,
känna sig behövda och värdefulla i sitt arbete, och inte bara se sin ledare när det är
någonting som inte fungerar. Det är lätt att ta sådant för givet och det är också typiska
71

Examensarbete: LEDARE & TEAM UTAN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN ALDRIG NÅ MAXIMAL FRAMGÅNG

saker som hanmnar mellan stolarna och prioriteras eller glöms bort. Flera ledare
upplevde att de inte hade tid till sitt team och var inte så närvarande som de önskade.
Det kan förklara varför feedback sällan kommer mer än när det absolut är nödvändigt,
exempelvis när något har utförts på fel sätt.
Återigen verkade tid vara ett återkommande problem för flera av ledarna. Slutsatser
från tidigare studier har visat att tid inte bara måste avsättas, som det i viss mån gör för
utveckling av arbete och dem anställda idag, utan också att tid måste utnyttjas på rätt
sätt. Ge ledarna mer hjälp i att prioritera sin tid och avlasta dem så att de kan öka sin
hos sitt team. Man borde även se över om mer hjälp finns att hämta hos
stödfunktioner, både vad gäller ledarens uppgifter samt gällande förbättringsförslag
som ofta upplevedes dö ut på grund av en krånglig och lång process.
Brist på tid skulle också kunna vara förklaringen till att flera fastanställda idag inte har
sina årliga personliga utvecklingssamtal. Detta borde ske med syfte att främja
utveckling och bekräfta personalen till fullo. Flera av ledarna höll med om att även
inhyrd personal skulle ha någon form av samtal, dock i en förenklad variant.
En annan anledning till att ledaren inte är ute i teamet skulle kunna vara att teamen är
för stora och att de behöver bli fördelade på fler ledare. Volvo har lång erfarenhet av
teamarbete och har överlag god kompetens om hur de bör styras, och det finns goda
förutsättningar för att bli ännu bättre. Till exempel bör de se över hur de arbetar med
homogena team. I The Volvo Way finns riktlinjer kring hur man bör arbeta med
mångfald och i samtliga tre verksamheter skulle såväl kön som ålder kunna spridas ut
ännu mer. Dessutom finns det stora möjligheter att titta på andra faktorer än
kompetens för att skapa så framgångsrika team som de önskar, till exempel på
personlighet. Volvo har kompetensen att lära ut och med mer mångfald ökar chansen
till engagemang och motivation för så väl ledare som team.
För att lättare nå fram till ett icke homogent team bör Volvo även skapa eller
implementera en särskild utbildning i flera steg för grupp-, lag-, och teamledarna. Det
är ledaren som är närmast teamet och behöver ha kunskap inom flera olika områden,
så väl hårda som mjuka delar. Genom rätt kunskap i hur människor fungerar, hur man
anpassar sitt ledarskap beroende på situation och hur man sätter upp mot vilket mål
man vill leda teamet får ledaren goda grundförutsättningar. För att undvika för mycket
information från start när ledaren inte är särskilt insatt i verksamheten och vet vad som
är lämpligt att ta med sig, bör kompetens byggas på efter hand, till exempel med några
månader till ett halvt års mellanrum. Följ även upp övriga utbildningar inom ledarskap.
Har ledaren lyckats med sitt mål att leda teamet i rätt riktning? Vad är nästa steg? Våga
sätt lite press och utmana samt ta till vara på den kunskap som ni investerar i.
Uppföljning innebär också att kunskapen repeteras och inte glöms bort. För att ta till
vara på dem många års erfarenhet och den kunskap som överhuvudtaget finns i Volvo
idag bör de ta fram eller implementera en strategi för hur de på bästa sätt kan jobba
med kunskapsåterföring. Förhoppningsvis kan det även bidra till att flera av dem som
har tappat motivationen återigen känner sig viktiga och blir mer engagerade.
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Ett annat sätt att skapa engagemang är genom variation, till exempel arbetsrotation.
En av städerna har ett bra sätt att arbeta med detta, nämligen genom att de själva fick
önska vilken station de vill lära sig och på så vis bli mer delaktiga och känna att de har
mer inflytande. Det finns särskilt goda förutsättningar för arbetsrotation, till exempel
vid perioder med lägre orderingång. På det viset behåller man personal som man har
lagt ned både tid och kompetens på att lära upp.
Ta också till vara på minskad orderingång och utnyttja tiden som blir över, till exempel
genom att utbilda ledare och team i att ta tillvara på tid. Behåll personalen och precis
som teamet själva önskade, lär dem mer om kommunikation och feedback och jobba
med att förbättra även deras förutsättningar. På så vis hamnar inte allt ansvar på
ledarens axlar utan ledaren och teamet möts istället på mitten. Varje människa vill i
grund och botten utvecklas och det är ett utmärkt tillfälle att ge varje individ tillfälle till
detta.
Slutligen - teamet borde stå mer i centrum. Satsa på att de ska få mer utbildning för att
kunna utvecklas. En ledare kan bli hur bra som helst, men om ett team inte har
kunskap i att bli ledda blir det svårare att nå dit man vill. Fokus har i flera år legat på
ledaren och nu är det även dags att släppa in teamet.
Volvo har kommit långt i sin verksamhet och det finns goda chanser att förbättra
förutsättningarna ännu mer för att varje anställd ska kunna utföra sina tre
arbetsuppgifter. Precis som Volvo själva säger – alla delar ansvaret för att leva upp till
kulturen och gå från ord till handling.

7.2 Rekommendationer
För att underlätta och förenkla både ledarens och teamens jobb i att utföra de tre
arbetspunkterna finns ett antal rekommendationer sammanställda.
Ledarutveckling
● Alla ledare måste förstå vikten av dem tre arbetsuppgifterna och i sin tur
förmedla dessa till teamet
● Ledarskapsutbildning bör vara en grundförutsättning för alla som ska bli ledare
(ska ske inom 3 månader)
● Utveckla en specifik utbildning för teamledare samt dela upp i olika områden
(arbete, prioritering, feedback, motivation, personligheter, konflikter och
stress)
● Avlasta ledaren så att mer tid hos teamet kan avsättas
(till exempel minska administrativt arbete, hjälpa till med prioritering och
utvärdera vad stödfunktionerna kan hjälpa till med)
● Ställ mer krav och utveckla en rutin som bygger på PDCA för uppföljning och
återkoppling av genomförda utbildningar
Teamutveckling
● Se över och satsa mer på mångfald vad gäller kön och ålder i verksamheterna
● Satsa mer på personlig utveckling (till exempel genom rotationsschema)
73

Examensarbete: LEDARE & TEAM UTAN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR KAN ALDRIG NÅ MAXIMAL FRAMGÅNG

● Utbilda ledare och team tillsammans i kommunikation, gruppdynamik och
feedback
● Minska gränserna mellan inhyrd personal och tillsvidareanställda genom att
skapa en strategi samt informera teamet om hur ny och inhyrd personal ska
bemötas, stödjas och utvecklas
● Utveckla en strategi för kunskapsöverföring genom att lyfta fram och ta till vara
på värdefull kompetens hos medarbetare som arbetat på Volvo många år
Utvecklingssamtal
● Följ upp att alla PBP-samtal sker
● Skapa en enklare variant av PBP-samtal för inhyrd personal
● Alla ledare oavsett befattning bör få handledning för att utveckla sin
ledarskapsvision (till exempel i hur man vill leda andra)
Förbättringsarbete
● Planera in tid till att jobba vidare med förbättringsförslag som tagits fram på
VU-möten
● Möjliggör mer samarbete mellan team och stödfunktioner för
förbättringsarbetet (t.ex. kan vissa stödfunktioner ha förbättringsarbete som
“Prio 1” i sin beskrivning)
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8. Vidare forskning
Förslag på fortsatt fortskning är att göra studien med ett större antal deltagare. Det
hade också varit intressant att ta del av fler verksamheter inom eller utanför Volvo
Group för att jämföra skillnader och likheter samt hur dessa står sig i relation till vilka
förutsättningar som ledaren och teamen anser sig ha. Dessutom hade det varit
intressant att ta med kulturella faktorer och jämföra olika verksamheter inom Volvo i
till exempel Mexico, Polen och Kina.
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1. Intervjumall
Introduktion
Presentera oss själva och syftet med vår studie.
Informera om praktiska detaljer kring intervjun.
Bakgrund
● När är du född?
● Vad har du för utbildning?
● Hur länge har du varit på Volvo?
● Vad har du för befattning?
● Hur länge har du haft denna befattning?
● Har du något personalansvar?
● Hur många personer leder du?
Ledarskap
● Kan du delge vad du tycker är viktiga egenskaper hos en ledare?
● Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
○ Karaktärsdrag?
● Om dina team-medlemmar skulle beskriva dig som ledare, vad tror du att de
skulle säga?
● Har du tagit någon eller några ledarskapsutbildningar här på Volvo?
● Vilka/Vilken?
● Någon som ingår i Leadership Pipeline?
● Vad har den/dessa gett dig?
● Hur fungerar det att applicera kunskapen i ditt arbete? Hur jobbar du
med det? Svårigheter?
● Hur följer ni upp genomförda utbildningar?
● Ex. utvärderingar och återkopplingar?
● Hur fungerar det tycker du?
Arbete
● Kan du i stora drag berätta vad som ingår i dina arbetsuppgifter?
● Hinner du med att göra ditt arbete på arbetstid?
● Skulle du säga att du jobbar mycket övertid?
● Hur hanterar du detta?
● Vilka förutsättningar anser du är viktiga för att du ska kunna utföra ditt arbete?
● Vid tystnad ge exempel på tid, stöd, motivation, verktyg, utrustning,
rum, utbildning, för mycket administration etc.
● Skulle du säga att du har dessa förutsättningar?
● Hur engagerar du dig för att nå dessa? Vad saknas?
● Är du insatt i Volvos (bussar/GTO/VCE) visioner och mål?
● På vilket sätt?
● Hur bryter ni ned dessa till just den här fabriken?
● Hur följer ni upp målen? Om inte, varför?
● Hur jobbar ni här med att involvera er personal vad gäller målen och
visionerna?
● Hur fungerar detta tycker du? Involveras fast och inhyrd personal lika
mycket i mål och visioner?
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Utveckling/Utbildning
● Vi har tagit del av att man på Volvo Bussar i Göteborg jobbar med tre
arbetspunkter:
1) att utföra sitt arbete,
2) att utveckla sitt arbete,
3) att utveckla sig själv,
Jobbar ni också på detta vis?
● (Ev hoppa över om PBP tas upp) Hur arbetar du och ditt team med punkt 3) att
utveckla sig själv?
○ Kan du ge konkreta exempel på vad att utveckla sig själv kan innebära
för ditt team?
● Vi vet att många Volvo-anställda arbetar fram personliga utvecklingsplaner
(PBP) tillsammans med deras ledare, gör ni det även här?
○ Vilka är det som har dessa?
○ Hur följer ni upp dessa?
○ Anser du att även inhyrd personal bör ha en egen PBP för Volvo?
○ För- / nackdelar med att inhyrd bör ha / inte ha PBP?
● Hur ger du tid till ditt team att arbeta med punkt 2 och 3?
● Hur motiverar du ditt team med att arbeta med punkt 2 och 3?
● Upplever du att alla vill komma med förbättringsförslag?
● Både inhyrd och fast personal?
● Om inte, varför?
● Hur arbetar ni för att uppmuntra och motverka detta?
● Hur uppmuntrar ni framgångsrika förbättringsförslag?
● Belöningar? Sker belöningen individuellt eller i grupp?
Team
● Hur du definierar du ett framgångsrikt team?
● Upplever du att du och ditt team är så framgångsrika som du önskar att
ni ska vara?
○ Om inte, vad tror du att det beror på?
○ Vad saknas?
● Hur stor del av din tid är du närvarande hos teamet?
● Hur jobbar ni med feedback?
● Åt båda hållen?
● Hur? T.ex. möten?
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Fast och inhyrd personal
● Kan du på något vis påverka kompetensen personalen som hyrs in?
● Hur?
● Om inte, skulle du vilja ha möjlighet till detta? Hur skulle du vilja göra
detta?
● Hur är det att leda ett team som är en balandning av inhyrd och fast personal?
● Kan du beskriva vad som är positivt / negativt?
● Effekter? (kvalitet, effektivitet, team-anda osv)
● Tror du att det finns en rädsla i att ifrågasätta som inhyrd personal?
Övrigt
● Hur upplever du engagemanget ifrån högsta ledningen här i..... (Borås, Braås,
Skövde) ?
● Har det förändrats under dina år på Volvo?
Om tid finns
● Vi har tagit del av information där ytterligare två punkter finns med, punkt 4)
att vara med och utveckla teamet samt punkt 5) att vara med och utveckla
ledaren.
● Arbetar du och dina medarbetare med det här?
● Hur fungerar detta?
● Om inte, är det något du önskar att ni gjorde? Utveckla?
● Tror du att ditt team behöver mer utbildning inom kommunikation,
personlighetstyper och gruppdynamik?
● Tror du att detta kan bidra med något positivt till er verksamhet? Vad?
● Det finns företag som satsar på att utbilda sina anställda istället för att säga
upp dem, vad anser du om detta?
● Vad anser du om delat ledarskap? T.ex. två produktionsledare för att avlasta
varandra?
_______________________________________________________________________
Det var sista frågan. Tack för din medverkan och för att du tog dig tid för oss. Har du
några andra funderingar eller frågor till oss?
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2. Enkätmall
Enkätstudie – Volvo Group
Hej! Vi är två tjejer från Uppsala universitet som studererar till högskoleingenjörer i
Maskinteknik. Vi gör nu ett examensarbete på Volvo Bussar i Göteborg som handlar
om att undersöka vilka förutsättningar ledaren och teamen inom logistik och
produktion har. Vi genomför undersökningen genom att intervjua
Produktionsledare/1:a Linjens Chef och lagledare samt lämna ut en enkät till teammedlemmarna. Detta sker på tre Volvo-fabriker runt om i Sverige (Borås, Braås och
Skövde).
Syftet med den här enkäten är att samla in information från olika avdelningar inom
Volvo Group för att identifiera och analysera möjliga förbättringar vad gäller tid,
kommunikation, kompetens och stöd. Resultaten som intervjuerna och enkäterna ger
kommer att sammanställas i en skriftlig examensrapport.
Dina svar är värdefulla för oss och vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid att svara
på följande frågor för att ge oss en djupare inblick i Volvos verksamhet. Du är anonym
och dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt. Enkäten tar cirka 10-20
minuter att besvara och det finns även möjlighet till att lämna egna kommentarer.
Vi frågor och funderingar får du gärna höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar
Karin Arnholm & Emma Westergren
FÖRTYDLIGANDE INFORMATION
*Lagledare = gruppledare :tillhör gruppen, kan rycka in i produktion, inget
personalansvar.
Om du är lag-/gruppledare, borste från frågorna ställda
kring ”din lagledare”.
**Produktionsledare

Bakgrund
1.

:tjänsteman, även kallad 1:linjens chef, närmaste chef för
avdelningen
_______

Kön
❏ Kvinna
❏ Man
❏ Vill ej svara

2.

Ålder
❏
❏
❏
❏
❏

< 20 år
21-30 år
31-40 år
41-60 år
> 60 år
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3.

Högsta utbildning
❏ Grundskola
❏ Gymnasieutbildning
❏ Eftergymnasial utbildning

4. I framtiden har jag planer på att studera vidare
❏ Ja
❏ Nej
❏ Vet ej / vill ej svara
5. Jag är
❏ Tillsvidareanställd
❏ Inhyrd via bemanningsföretag
❏ Annat: ___________
6. Arbetsavdelning
❏ Montering
❏ Tillverkning
❏ Logistik
❏ Övrig avdelning
7. Jag har
❏ Inte en ledarbefattning
❏ En ledarbefattning med personalansvar för _____ st personer
❏ En ledarbefattning utan personalansvar t.ex. lagledare*
8. Jag har arbetat på den här fabriken i antal år:
❏ <1 år
❏ 2-5 år
❏ 6-10 år
❏ 11-30 år
❏ >31 år
9. Antal år på nuvarande position på den här arbetsplatsen:
❏ <1 år
❏ 2-5 år
❏ 6-10 år
❏ 11-30 år
❏ >31 år
10. Övrig kommentar gällande området ”Bakgrund”: __________________________________
_______________________________________________________________________________

Arbete

______________________

11. Jag trivs med mina arbetsuppgifter
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
12. Jag trivs med mina arbetskollegor
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
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13. Jag trivs med min produktionledare**
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
14. Jag trivs med min lagledare*
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
15. Min produktionsledare** behandlar mig och mina medarbetare lika
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
16. Min lagledare* behandlar mig och mina medarbetare lika
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
17. Verksamheten har under min tid på på den här arbetsplatsen
❏ Förbättrats
❏ Försämrats
❏ Varken eller
❏ Vet ej / vill inte svara
18. Jag är insatt i den här avdelnings mål och visioner
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
19. Jag är insatt i den här fabrikens mål och visioner
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
20. Jag når de mål som jag och min produktionsledare** har kommit överens om
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
21. Jag och mitt team inklusive min lagledare* samarbetar för att nå de mål som vi har kommit överens om
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
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22. Jag är medveten om att jag på den här arbetsplatsen förväntas jobba med följande tre arbetsuppgifter:
a) att utföra mitt arbete
b) att förbättra mitt arbete
c) att utveckla mig själv
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
23. Jag jobbar aktivt med:
(Kryssa i ett alternativ i varje kolumn)
a) att utföra mitt
arbete

b) att förbättra mitt
arbete

c) att utveckla mig själv

Tar helt och hållet avstånd
Tar delvis avstånd
Håller med till viss del
Håller med helt och hållet

24. Jag har:
(Kryssa i inget, ett eller flera alternativ i varje rad)
a) att utföra mitt
arbete

b) att förbättra mitt
arbete

c) att utveckla mig själv

Kompetens (vet hur jag ska göra)
Stöd från min produktionsledare** för
Stöd från min lagledare* för
Tillräcklig tid för
Motivation för

25. Kommentar: Jag upplever att följande förutsättningar saknas för att jag ska kunna utföra ovanstående tre
arbetsuppgifter:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
26. Jag är motiverad till att utföra mina tre arbetsuppgifter, enligt fråga 22
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
27. När jag inte känner mig motiverad beror detta till största del på:
(Kryssa i inget eller upp till 4 alternativ i varje kolumn)
Från/med
produktionsledare**
Kryssa i max 4 alternativ

Bristande
kommunikation

Från/med
Lagledare*
Kryssa i max 4 alternativ

Från/med
medarbetare
Kryssa i max 4 alternativ

Från/med
mig själv
Kryssa i max 4 alternativ

Ej valbar
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Bristande stöd

Ej valbar

Bristande
kompetens
Tidsbrist

Ej valbar

Otydliga mål
Stress
Konflikter
Bristande/Ej
komplett info om
varför saker ska
göras

Ej valbar

Ej valbar

Annat/Kommentar:
28. Det finns problem på min arbetsplats
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
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29. Problem beror oftast på:
(Kryssa i inget eller upp till 4 alternativ i varje kolumn)
Från/med
produktionsledare**
Kryssa i max 4
alternativ

Från/med
Lagledare*
Kryssa i max 4 alternativ

Från/med
medarbetare
Kryssa i max 4
alternativ

Från/med
mig själv
Kryssa i max 4 alternativ

Bristande
kommunikation

Ej valbar

Bristande stöd

Ej valbar

Bristande
kompetens
Tidsbrist

Ej valbar

Otydliga mål
Stress
Konflikter

Ej valbar

Annat
Kommentar:

30. Övrig kommentar gällande området ”Arbete”: _________________________________________
____________________________________________________________________________________

Förbättringsarbete

_________

31. Jag kommer med förbättringsförslag
❏ 0 gånger / år
❏ 1-10 gånger / år
❏ Fler än 10 gånger / år
32. Alla förbättringsförslag välkomnas
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet

33. Min produktionsledare** ger mig och mitt team återkoppling på våra förbättringsförslag
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
34. Min lagledare* ger mig och mitt team återkoppling på våra förbättringsförslag
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
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35. Vid behov har jag och mitt team tillgång till stödfunktioner (t.ex. produktutveckling, produktionsteknik, logistik,
ekonomi) gällande våra förbättringsförslag
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
36. Övrig kommentar gällande området ”Förbättringsarbete”: _______________________________
____________________________________________________________________________________

Personlig utveckling

_______________

37. Jag har utvecklingssamtal med min produktionsledare**
❏ 0 gånger / år
❏ 1 eller fler gånger / år
38. Jag vill utvecklas och växa mer inom mitt arbetesområde
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
39. Jag vill utvecklas och växa mer inom ett annat arbetsområde
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
40. Jag vill utvecklas och växa mer på en annan arbetsplats än den här fabriken
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet

41. Fast och inhyrd personal har samma möjlighet till kompetensutveckling
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet

42. Följande motiverar mig till utveckling av mig själv:
(Kryssa i ett alternativ i varje kolumn)
Nå personliga
mål

Få mer inflytande/
ansvar

Få mer intressanta
arbetsuppgifter

Få mer beröm/
uppskattning

Få en tryggare
anställning

Få högre
lön

Tar helt
och
hållet
avstånd
Tar
delvis
avstånd
Varken
eller
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Håller
med till
viss del
Håller
med
helt
och
hållet
43. Exempel på andra faktorer som motiverar mig till att utvecklas är:__________________________________
____________________________________________________________________________________________
44. Jag önskar att lära mig mer om kommunikation, samarbete, gruppdynamik osv.
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
45. Övrig kommentar gällande området ”Personlig utveckling”: ___________________________________
________________________________________________________________________________________

Ledarskap
46. Jag har förtroende för min produktionsledare**
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
47. Jag har förtroende för min lagledare*
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
48. Jag anser att min produktionsledare** gör ett bra jobb
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
49. Jag anser att min lagledare* gör ett bra jobb
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
50. Min produktionsledare** är närvarande hos mig och mina medarbetare
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet

51. Min lagledare* är närvarande hos mig och mina medarbetare
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
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52. Detta kan min produktionsledare** försöka förbättra eller tänka på:________________________________
________________________________________________________________________________________
53. Detta kan min lagledare* försöka förbättra eller tänka på:________________________________________
________________________________________________________________________________________
54. Övrig kommentar gällande området ”Ledarskap”: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________

Kommunikation
55. Jag får feedback från min produktionsledare** gällande mitt arbete
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
56. Jag får feedback från min lagledare* gällande mitt arbete
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet

57. När jag har en åsikt har jag inga problem med att framföra denna till min produktionsledare**
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
58. När jag har en åsikt har jag inga problem med att framföra denna till min lagledare*
❏ Tar helt och hållet avstånd
❏ Tar delvis avstånd
❏ Håller med till viss del
❏ Håller med helt och hållet
59. Övrig kommentar gällande området ”Kommunikation”: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
60. Övriga kommentarer eller synpunkter gällande denna undersökning: _______________________
______________________________________________________________________________________
Tack för din medverkan!
Emma & Karin
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