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Sammanfattning

Change management är ett område som fått allt större uppmärksamhet under
de senaste decennierna. Det finns ännu inga exakta svar för hur en förändring
bör genomföras då komplexa förhållanden omöjliggör ett definitivt svar. Istället
måste varje organisation hitta sitt egna framgångsrecept. Under arbetet inter-
vjuades ett antal personer med olika positioner från två olika industriföretag,
Atlas Copco och Seco Tools, som de senaste fyra åren genomgått betydande
förändringsprocesser med positiva resultat.

Kotter (2014); Lewin (1947) och Manktelow et al. (2016) har alla givit värdefulla
bidrag till forskningen inom Change management, och i arbetet finner vi att
de två industriföretagen valt olika riktning under respektive förändringsprocess.
Detta trots att målet med förändringarna varit detsamma och att båda företagen
arbetat med Lean production under förändringsprocessen.

Nyckelord: Change management; Organisationsförändring; Industriföretag; Pro-
duktivitet; Lean production; Välbefinnande
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1 Introduktion

Förändring och utveckling är två ord som förekommer allt oftare inom organi-
sationer runt om i världen. En anledning till detta anser Alves och Alves (2015)
vara den utvidgade marknaden som blivit alltmer globaliserad, vilket har lett till
ökad konkurrens på marknaden. De menar att en strävan efter ökad effektivitet
har blivit ett vitalt krav för att bibehålla sin position på marknaden. Utöver
detta menar Bharijoo (2005) att förändring är det enda som är självklart vad
gäller det moderna organisationslivet. Hon anser att förändring är oundvikligt
och att det är av yttersta relevans att ta hänsyn till. Om en organisation miss-
lyckas med sin förändring kommer den att bli utkonkurrerad från marknaden
där förändringar ständigt sker.

I och med att förändring blivit ett vitalt begrepp som kopplas till överlevnad
har allt större fokus lagts på att skaffa upplysningar över hur en lyckad föränd-
ringsprocess kan se ut. Termen Change management växte fram under mitten
av 1900-talet, och det finns ett flertal definitioner för vad det egentligen utgör
enligt Nickols (2016). Den simplaste definitionen enligt honom gäller hur en för-
ändringsprocess ska ledas. En mer övergripande definition enligt Nickols (2016)
är att Change management är utförandet av en förändringsprocess på ett pla-
nerat och systematiskt sätt och hanteringen av förändringsprocessens påverkan
på individer och organisation.

Ur termen Change management har det vuxit fram ett flertal metoder och te-
orier för hur en förändring kan uppfattas eller bör genomföras. Två modeller,
Kotters 8-step change model av Kotter (1996) samt Lewins 3-stage model of
change av Lewin (1947), beskriver mer övergripande hur en förändringsprocess
kan se ut inom en organisation. De två modellerna utgår från organisationen och
hur denna kan tänkas arbeta för att genomföra en förändringsprocess. Två andra
modeller, Change curve av Kübler-Ross (1969) samt The ADKAR model av Hi-
att (2006), fokuserar på individen inom en organisation. Här ges en beskrivning
av hur en individ upplever en förändringsprocess och hur en organisation kan
arbeta gentemot en individ när en förändringsprocess genomförs.

Den ökade medvetenheten kring Change management har utan framgång lett till
sökandet efter den ideala organisationen. I sin bok How We Compete av Berger
(2006), analyseras 500 internationella företag för att försöka hitta ett koncept
för succé. Slutsatsen av denna studie, som tog fem år att genomföra, var enligt
Berger att det inte fanns något “bästa sätt” att driva en organisation i den
globala marknad som vuxit fram. Det komplexa förhållandena som råder har
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enligt Berger (2006) lett till att organisationer måste finna specifika arbetssätt
som fungerar. Hennes resultat stärker därmed den modell som Fiedler (1967) tog
fram, vid namn Fiedler contingency model. Denna modell utgår från att det inte
finns någon bästa ledarskapsstil och har lett till skapandet av en teori vid namn
Contingency theory. Morgan (2006) beskriver denna teori utefter den tidigare
modellen och menar att det inte finns ett bästa sätt att leda en organisation.
Enligt Kazi (2005) beror detta främst på att ingen organisation är den andra
lik, vilket tyder på att det råder komplexa förhållanden.

Därmed är det förståeligt att det finns olika modeller för hur en organisation
ska arbeta då komplexa förhållandena ständigt förändrar förutsättningarna. En
modell som haft stor betydelse inom främst industriell produktion är Scientific
management av Taylor (1911). Här läggs ett stort fokus på styrning och kon-
troll där rationellt tänkande präglar denna teori. Rask och Johansson (2012)
menar att mer moderna filosofier som Lean production vuxit fram ur Scienti-
fic management. Denna modell syftar till att identifiera och eliminera faktorer
som inte skapar ett värde för slutkunden. Rask och Johansson (2012) påpekar
dock att Lean production snarare efterliknar ett sociotekniskt system (STS) där
interaktionen mellan människor och teknik på arbetsplatsen värderas.

Redan innan STS myntades hade den sociala aspekten legat till grund för en
annan organisationsmodell. Human relations theory of management bygger på
människan och hennes sociala behov, då detta påverkar hennes arbete. Detta
är en utveckling från Hawthorne studies av Elton Mayo, där resultaten senare
presenterades av Roethlisberger och Dickson (1939). Andra arbeten kring den
sociala aspekten har sedan vuxit fram där bland annat Maslows hierarchy of
needs av Maslow (1943) är en av de mest erkända modellerna.

Två anläggningar som genomfört varsin förändring är Atlas Copco i Tierp och
Seco Tools i Fagersta. På Atlas Copco i Tierp har monteringsavdelningen ge-
nomgått en betydande förändringsprocess. De har gått över till ett system där de
anställda arbetar enligt “löpandebandprincipen”. Monteringslinor har implemen-
terats då det traditionella arbetssättet, som var mindre styrt och kontrollerat,
inte längre ansågs lämpligt.

Seco Tools har också genomgått en kulturell förändring på deras avdelning
planslipen, då man under en längre tid haft problem med avdelningen. För-
ändringsprocessen lett till en högre grad av decentralisering och självstyre hos
de anställda vilket är ett trendbrott mot hur man traditionellt har fattat beslut
på fabriken.

2



Blücher, Wendin 4 juli 2016

1.1 Problemformulering

Pressen på organisationer att förändra och utveckla sig till att bli mer effektiva
har enligt Alves och Alves (2015) resulterat i att det idag råder tuffare förhål-
landen än någon gång tidigare. Det är därför intressant att ställa sig frågan hur
organisationer hanterar situationer där en förändringsprocess är nödvändig. Om
förhållandena är så komplexa att det inte går att utforma ett framgångsrecept,
vad är det då som avgör vilken riktning en organisation eller ett företag väljer?
Om bra resultat kan genereras där liknande organisationer följer olika ideologi-
er, vad är det i slutändan som fäller avgörandet? Hur har Atlas Copco och Seco
Tools respektive anläggningar tänkt i och med att deras förändringsprocesser
inte efterliknar varandras och vad har förändringarna lett till?

1.1.1 Frågeställning

Hur arbetar chefer i industriföretag med förändringsprocesser och hur upplever
de att dessa förändringar tagits emot bland de anställda?

1.2 Syfte

Genom att undersöka två oberoende förändringsprocesser ämnar vi analysera
hur dessa processer har motiverats och operationaliserats. Vetskapen om att
förändringsprocesserna sett annorlunda ut gör det intressant att analysera re-
spektive process för att se varför de genomfördes, vad som genomförts och hur de
genomfördes. Med hjälp av erkända teorier inom organisationslära och Change
management är syftet att lättare kategorisera respektive förändringsprocess för
att sedan jämföra dem med varandra.

1.2.1 Avgränsningar

I arbetet undersöktes två oberoende avdelningar, en vid Atlas Copco i Tierp
och den andra vid Seco Tools i Fagersta. Vi valde att begränsa respondenterna
till en nivå ovanför operativ chef då vi märkte att chefer på högre nivåer inte
besatt den avdelningsspecifika kunskap som vi behövde för att bättre besvara
frågeställningen.
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2 Bakgrund om fallföretagen

För att besvara frågeställningen valde vi att undersöka en monteringsavdelning
på Atlas Copco i Tierp och planslipen på Seco Tools i Fagersta. De två av-
delningarna valdes då vi, innan arbetet påbörjades, visste att de genomgått
betydande förändringar där de valt att jobba på olika sätt. Båda avdelningarna
kämpade tidigare med dåliga resultat där det i Atlas Copcos fall var så illa att
monteringen riskerade att bli flyttad utomlands.

Atlas Copco håller för närvarande på att förändra sitt arbetssätt på montering-
en mot linjeproduktion. Monteringen har aktivt arbetat med Lean production
vilket skapat en omgivning som är mer styrd och kontrollerad än tidigare. Vid
planslipen på Seco Tools har genomförda förändringar skapat en omgivning där
ansvar successivt flyttats ner till de anställda. I tabell 1 ses en sammanställning
av de olika avdelningarnas skiftgång och beslutsfattanden. I tabell 2 samman-
ställs finansiell information av företagen.

Tabell 1: Allmän information om skiftgång och beslutsfattandenivå på de olika
avdelningarna.

Avdelning Skiftgång Styrning
Montering, Atlas Copco Dagtid Centraliserat
Planslip, Seco Tools 5-skift Decentraliserad

Atlas Copco är en multinationell koncern med huvudkontor i Stockholm och
över 43 000 anställda i mer än 180 länder. Företaget är uppdelat i fyra underav-
delningar där vi undersöker en avdelning inom affärsområdet industriteknik.
Industriteknik är det till omsättning räknat minsta affärsområdet där omsätt-
ningen år 2015 låg på strax under 15 miljarder kr och vinsten på 3,35 miljarder
SEK. Atlas Copcos totala omsättning var 2015 på strax över 100 miljarder SEK
och rörelseresultatet för koncernen var 19,7 miljarder SEK. (Atlas Copco AB,
2016)

Tabell 2: Bakgrundsinformation om de två företagen och de affärsområden som
undersöks. (Atlas Copco AB, 2016; Sandvik AB, 2016)

Bolag Atlas Copco AB Sandvik AB
Antal länder [st] 180 150
Nivå Koncern Industriteknik Koncern SMS
Omsättning [mdkr] 102 15 90 32,4
Rörelseresultat [mdkr] 19,7 3,35 7,2 5,69
Antal anställda [st] 43 000 5 900 46 000 18 000
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I Sverige har Atlas Copco cirka 4000 anställda varav 450 jobbar på Tierpsverken
där den undersökta monteringsavdelningen ligger (Atlas Copco AB, 2016a). Av
de 450 personerna jobbar omkring 100 personer som montörer, dessa är alltså
direkt påverkade av den förändring som vi ämnar undersöka.

Seco Tools är sedan några år tillbaka ett dotterbolag till Sandvik AB vilka,
liksom Atlas Copco, har sitt huvudkontor i Stockholm. Sandvikkoncernen ha-
de under år 2015 omkring 46 000 anställda i 150 länder. Sandviks omsättning
uppgick år 2015 till cirka 90 miljarder SEK och ett rörelseresultat 7,2 miljarder
kr. Seco Tools är en del av Sandvik Machining Solutions (SMS) som år omsatte
2015 32,4 miljarder SEK. (Sandvik AB, 2016)

Planslipen som ämnas att undersökas i arbetet ligger vid Seco Tools huvudkon-
tor i Fagersta. Totalt är det 1 200 anställda vid anläggningen, varav omkring 85
personer jobbar på planslipen och är direkt påverkade av den den förändrings-
process som ägt rum. (Seco Tools, 2016a)

2.1 Tillverkade produkter på avdelningarna

Monteringsavdelningen på Atlas Copco tillverkar tryckluftsverktyg som ofta
säljs till andra industriföretag, det kan till exempel handla om slipmaskiner
och kraftfulla skruvdragare som till exempel verktyget i figur 1a. En stor del av
de produkter som används till monteringen produceras på fabriken i Tierp. Efter
den omställning som ägt rum jobbar de flesta grupperna med linjeproduktion
av verktygen där hela verktyget monteras under totalt 5–8 stationer.

(a) Ett verktyg som monteras på At-
las Copco i Tierp. (Atlas Copco AB,
2016b)

(b) Ett urval av de skär som ofta slipas
på planslipen det högra endast är slipat
på undersidan. (Seco Tools, 2016b)

Figur 1: Produkter som produceras på respektive fabrik.
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På Seco Tools tillverkas bland annat verktyg till svarvning och fräsning i me-
tall som typiskt ser ut som i figur 1b. Produkterna går igenom ett antal steg
på fabriken där planslipen ansvarar för att slipa in skärens korrekta tjocklek
och ytjämnhet. Noggrannheten i produkternas dimensioner ligger ofta på någon
hundradels millimeter så man är mycket noga med mätning och kvalitet. Arbe-
tet utförs av slipmaskiner där de anställda övervakar och underhåller maskinen
under slipningens gång.

3 Teori

I och med att arbetet är centrerat kring två förändringsprocesser förefaller det
naturligt att det teoretiska ramverket behandlar Change management. För att
lättare kunna kategorisera den insamlade empirin och utföra en analys lämpar
det sig att använda sig av erkända teorier och modeller som används för att
beskriva organisationer och allra helst produktionsenheter.

3.1 Change management

Change management är enligt Nickols (2016) ganska löst formulerad, och kan
tolkas olika beroende på perspektiv. Konsultföretaget Prosci, som arbetar myc-
ket med Change management, menar att det avser den process, verktyg och
tekniker som används för att hantera människor och den sociala aspekten vid
förändringar (Prosci, 2016). Oklarheten kring Change management till trots så
finns det ett antal modeller som anses falla in under begreppet. Konsultbolaget
Tata Consultancy Services (2013) har sammanställt ett arbete där de ger en
förklaring till fyra av de mest erkända metoderna inom Change management
som följer nedan.

3.1.1 Kotters 8-step model of change

En av modellerna som nämns är Kotters 8-step model of change, framarbetad
och benämnd av Kotter (1996) i hans bästsäljande bok Leading change. Här
presenterades en praktisk modell bestående av åtta steg, som ger en beskrivning
av hur en väl fungerande förändringsprocess kan genomföras. Denna modell har
sedan den presenterades 1996 modifierats och i boken Accelerate, också av Kotter
(2014), presenteras ett alternativ till den ursprungliga modellen. Anledningen
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till att den alternativa modellen togs fram var för att den ursprungliga modellen
inte passade in i alla sammanhang.

Den äldre modellen är mer styrd och en förändringsprocess är lättare att genom-
föra om organisationen består av en traditionell hierarki anser Kotter (1996).
Förändringsprocessen drivs då av en mindre kärngrupp som systematiskt imple-
menterar en ny sak i taget. De åtta stegen av den äldre modellen kan återses i
tabell 3, där de åtta stegen delas in i tre kategorier. Meningen med de tre första
stegen är enligt Kotter (1996) att skapa ett klimat och en miljö inom organisa-
tionen som är positiv till förändring. Meningen med steg fyra till sex är sedan
att engagera organisationen och möjliggöra för förändring. De återstående två
stegen är till för att implementera och upprätthålla förändringen.

Tabell 3: Kotters 8-stegsmodell för förändring

Åtta steg för att genomföra en förändringsprocess enligt Kotter (1996)
1. Skapa en känsla av akut behov
2. Skapa en grupp som kan leda förändringen
3. Skapa en vision
4. Kommunicera visionen
5. Ge människor möjligheten att realisera förändringen
6. Planera för och generera kortsiktiga vinster
7. Bibehåll momentum
8. Förankra förändringen i organisationen

I den nyare modellen av Kotter (2014) ser de flesta av stegen likadana ut. Den
punkt som skiljer sig främst är nummer fyra som i den nyare modellen syftar
till att värva ihop en större grupp av anställda som frivilligt vill engagera sig
i förändringen. Det är enligt Kotter (2014) den stora skillnaden med den ny-
are modellen där en så stor grupp som möjligt ska vara engagerad och driva
på förändringen istället för en mindre kärngrupp. Den nyare modellen uppma-
nar också till att kontinuerligt söka efter förbättringar i förändringen och att
identifiera initiativtagande. Detta skiljer sig från den tidigare modellen som
uppmanar till att genomföra en sak i taget och enbart fokusera på det under
förändringsprocessen.

3.1.2 Lewins 3-stage model of change

En av de tidigaste modellerna som togs fram inom Change management är
Lewins 3-stage model of change av Lewin (1947). Denna modell är väldigt över-
gripande och menar att en förändring utgörs av tre faser. Lewin (1947) visuali-
serar förändringsprocessen utefter ett isblock som symboliserar organisationen.
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Till en början är isblocket (dvs. organisationen) frusen, och för att möjliggöra
förändring måste isblocket tinas. När isblocket är tinat genomförs det andra
steget vilket utgör förändringen för att sedan gå in på det slutgiltiga steget där
isblocket ska återfrysas. Detta symboliserar det skeende där arbete krävs för att
den förändring som genomfördes kan förankras i organisationen. Lewin (1947)
anser att det är det första steget som är det mest komplicerade att genomföra,
då det kan bli väldigt kaotiskt och delade meningar. Detta grundar sig enligt
honom i det faktum att förändring är skrämmande och att ledningen därför
måste förmedla hur det status quo som råder hämmar organisationen.

3.1.3 The change curve

En annan populär modell är The change curve framtagen av Kübler-Ross (1969),
där individens upplevelse vid en plötslig förändring beskrivs. Denna modell an-
vänds i stor utsträckning inom psykologi och var till en början framtagen ef-
ter att Kübler-Ross (1969) genomfört en studie på människor som var döende.
Denna modell har dock blivit populär inom Change management då en för-
ändringsprocess inte kan anses fullständig fören de anställda anpassat sig till
förändringen och genomgått en individuell omställning. För att modellen ska
vara lättare att identifiera med organisationer som genomgår en förändrings-
process har modellen blivit modifierad och en typisk illustration återges i figur
2 nedan.

Figur 2: En modifiering av Kübler-Ross ursprungliga modell anpassad för
Change management gjord av Manktelow et al. (2016).
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Denna modell innehåller till viss del alla de fem stegen inom sorgebearbetning
som återges i den ursprungliga publiceringen av Kübler-Ross (1969). Stegen de-
pression och förhandling till exempel återkommer i de modifierade modellerna
inom Change management, dock i andra skeenden eller mindre utsträckning än
den ursprungliga modellen. Denna modell lämpar sig också bättre om en för-
ändringsprocess är stor eller påtvingad, vilket anställda kan uppleva det som
i och med att beslut oftast kommer högre instanser. Överlag så tar det enligt
Kübler-Ross (1969) olika lång tid för individer att genomgå de olika stegen för
att i slutändan acceptera och även engagera sig i en förändring. Hur de olika
stegen upplevs kan också variera beroende på vems perspektiv som återges. En
i ledningen till exempel kan uppleva chock och förnekelse över hur dysfunktio-
nell den rådande organisationen är medan en anställd blir chockerad av den
förändringsprocess som de blir påtvingade.

3.1.4 The ADKAR-model

Konsultföretaget Prosci har tagit fram en egen modell inom Change management
som kan appliceras på individer samt organisationer. Denna modell är enligt
Prosci (2016) ett akronym och beskriver fem milstolpar som måste uppnås av
en individ för att förändringsprocessen ska vara lyckad. De fem milstolparna
är awareness, desire, knowledge, ability & reinforcement. Ur en organisations
synvinkel anser Prosci (2016) att de som leder förändringsprocessen anpassar
beslut utefter de fem milstolparna för att lättare uppnå individuell förändring.

Prosci (2016) menar att individen måste vara införstådd med vilka affärsskäl
som ligger bakom förändringen. Detta faller in under awareness, där kommuni-
kation i ett tidigt skede av förändringsprocessen är viktig för att uppnå detta.
Desire syftar till individens vilja att engagera sig och delta i förändringsproces-
sen. Den tredje milstolpen knowledge syftar till att individen måste förstå hur
förändringsprocessen kommer se ut och fungera. Ability syftar till individens
förståelse och implementation av förändringarna på en önskad nivå. Slutligen så
syftar reinforcement till individens arbete för att förändringarna som genomförts
består. (Prosci, 2016)
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3.1.5 Scientific management

Även om Change management givits allt större uppmärksamhet de senaste de-
cennierna så är det fortfarande viktigt att förstå vilka filosofier som fanns i or-
ganisationer innan. Inom produktion är det främst Scientific management, även
kallat Taylorismen, vilket myntades av Taylor (1911). Det främsta syftet med
Scientific management är att förbättra det ekonomiska läget, där det främst är
arbetarnas produktivitet som är avgörande. Taylor sammanfattade sitt arbete
om Scientific management i fem principer för att finna optimala sättet att utfö-
ra ett arbete. Ritzer (1993) menar att det även utanför industrier och manuellt
arbete blivit vanligt att arbeta efter Taylorismen. I sin bok The McDonaldiza-
tion of Society beskrivs hur effektivitet, förutsägbarhet och kontroll, vilket ofta
förekommer i snabbmatskedjor som McDonalds, blivit allt vanligare inom flera
affärsområden till följd av en allt högre grad av globalisering.

Taylor (1911) förespråkar fem principer, som ser ut enligt följande:

1. Förflytta ansvar från arbetarna till ledningen på ett funktionellt sätt.

2. Använda vetenskapliga metoder för att hitta det mest effektiva arbetssät-
tet. Designa och precisera sedan arbetet efter det mest effektiva arbets-
sättet.

3. Välj ut de mest kompetenta personerna för arbetet.

4. Träna arbetarna så att de utför arbetet effektivt.

5. Kontrollera och mät arbetsinsatserna för att säkerställa att allting följer
planering.

Överlag består Scientific management av tydliga arbetsprocesser med ett låg
grad av beslutsfattande bland arbetarna. Detta ska sedan vara enkelt att överva-
ka för att direkt kunna identifiera var problem uppstår och samtidigt kontrollera
att de anställda sköter sig. Enligt Morgan (2006) finns det både förespråkare och
kritiker av Scientific management. Förespråkarna talar enligt Morgan (2006)
ofta om effektivitet och att medarbetarna är anställda för att utföra jobb åt
ledningen. Kritiker som Roethlisberger och Dickson däremot hävdar att arbets-
förhållandena är inhumana och att bristen på hänsyn till de anställda i längden
blir hämmande. Enligt Morgan (2006) är dock många överens om att Scientific
management är väldigt användbart i t.ex. produktion om det är robotar som
utför arbetet. Det har inte har gått att bortse från den kritik som funnits vilket
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har lett till att organisationer hittat arbetssätt som tar hänsyn till det sociala
samtidigt som delar av Scientific management appliceras.

3.1.6 Lean production

Japan är för många ett land som utstrålar effektivitet och disciplin. Tsutsui
(2001) berättar om hur Japan under efterkrigstiden fick lägga om den militära
industrin till civil industri. Det var då som Toyota, begränsad av den inhemska
ekonomin, använde sig av västvärldens masstillverkningsprinciper och skapade
Toyota production systems (TPS) som enligt Holweg (2006) är synonymt med
Lean production, vilket har blivit en allmän benämning. Det var i boken The
machine that changed the world av Womack et al. (1990) som Lean production
spred sig utanför Japan. Sedan dess har den enligt Holweg (2006) och Rask
och Johansson (2012) hyllats för dess bidrag inom tillverkning där kvalité kan
bibehållas samtidigt som produktionen ökar.

Womack et al. (1990) beskriver hur Lean production bygger på att skapa mer
värde för mindre arbete. De beslut som tas ska vara långsiktiga samtidigt som
det ska införas systematiska metoder för att eliminera faktorer som inte skapar
ett slutvärde. Dessa faktorer omfattar också sådant som ojämn arbetsbörda och
överbelastning bland de anställda. Utöver det så nämner Rask och Johansson
(2012) att ett standardiserat arbetsflöde och perfektion eftersträvas. De påpekar
också att det är viktigt att kontinuerligt söka efter förbättringar för att skapa
värde. Ett kontinuerligt flöde i produktion leder enligt Womack et al. (1990) till
att standardiserade arbetssätt med en låg grad av varians skapas. Överlag så har
mycket av det tekniska inom Lean production baserats på de teorier som finns
inom Scientific management. Samtidigt skiljer sig Lean production fortfarande
till en stor grad från Taylorismen då bland annat de anställdas välmående tas
i hänsyn, och blir uppmanade att ta egna initiativ.

3.2 Human relations

En av de främsta kritikerna till Taylorismen är Roethlisberger och Dickson
(1939) som utifrån sina egna studier menar att sociala aspekten har en bety-
dande roll för arbetarnas prestation. De studier utfördes visade på att människor
omedvetet ändrar sitt beteende om ledningen inte besvarar eller visar intresse
för de anställda. Denna studie kom att bli startskottet för Human relations, som
förespråkar vikten av den sociala aspekten inom organisationer. Roethlisberger
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och Dickson (1939) menar främst att om de anställdas arbete blir uppmärk-
sammat av chefer eller ledning samtidigt som de visar ett intresse så har det
positiva effekter på deras arbete.

Drygt ett decennium efter att Roethlisberger och Dickson presenterat resulta-
tet av Hawthorne studies introducerades en teori som fått stor betydelse inom
Human relations. I sin studie om motivation beskriver Maslow (1943) en be-
hovspyramid som består av fem nivåer. För att en individ ska uppleva ett av de
fem behoven som viktigt måste de behov som ligger längre ner i pyramiden vara
uppfyllda. De fem behoven är enligt Maslow (1943) av ordningen, (1) fysiska
behov, (2) säkerhet, (3) gemenskap/tillhörighet, (4) självkänsla/uppskattning
och (5) självförverkligande. Alltså upplever en människa säkerhet som viktigt
om dennes fysiska behov är tillfredsställda. Denna teori har vuxit sig stark inom
Human relations då motivation utgör en av hörnstenarna inom detta område.

4 Metod

För att enkelt kunna analysera de båda företagen utifrån samma kriterier valde
vi att skapa en analysmodell. Denna analysmodell kan ses i figur 3, och en
beskrivning över hur den togs fram återges i sektion 4.1 nedan.

Figur 3: Schematisk bild över analysmodellen som togs fram för arbetet.

12



Blücher, Wendin 4 juli 2016

4.1 Utformning av analysmodell

Utifrån den uppsatta frågeställningen togs beslutet att beskriva organisatio-
nerna utifrån Varför, Vad och Hur de ansvariga motiverade och genomförde
respektive förändringsprocess. Kotter (1996, 2014) och Lewin (1947) behandlar
framförallt hur en organisation kan gå tillväga om behovet av förändring upp-
stått. De tar dock inte samma hänsyn till frågan varför, som vi ändå bedömde
var av stort intresse för att på ett rättvist sätt besvara frågeställningen.

Vi ansåg att det var viktigt att diskutera de båda avdelningarna tillsammans,
samtidigt som vi ville försöka hålla insamlade data separerade för att förenkla för
läsaren. Genom att för varje ställd fråga jämföra avdelningarna med varandra,
samt koppla vår empiriska data till relevant teori, bedömde vi att frågeställning-
en på ett rättvist sätt kunde besvaras.

Beslutet togs då att dela in empirin i fyra olika kategorier för att hålla isär
frågorna och jämföra förändringsprocesserna i vardera fråga för att inte stycka
upp arbetet för mycket. När intervjuerna genomförts kategoriserades svaren från
de olika respondenterna i olika undergrupper, då Spiggle (1994) menar att det
på ett tydligare sätt går att jämföra och diskutera avdelningarna direkt mot
varandra.

4.2 Undersökningsprocess

Syftet med studien är att undersöka området Change management som det fors-
kats om under en längre tid, och det fanns således en gedigen teoretisk grund
att ta del av innan datainsamlingen påbörjades. Den teoretiska grunden, till-
sammans med det faktum att vi innan arbetet påbörjades hade grundläggande
kunskaper om de undersökta avdelningarna, visar enligt Saunders et al. (2016)
på att en deduktiv ansats ansågs lämpligast. Bell och Bryman (2007) hävdar
dock att kvalitativa data oftast skall samlas in via en induktiv ansats, dock
gjorde vi bedömningen att våra tidigare kunskaper kring avdelningarna ansågs
tillräckliga för att välja en deduktiv ansats. Vi hade heller ingen möjlighet att
spendera någon längre tid på avdelningarna för datainsamling, vilket ledde till
att en induktiv ansats bedömdes olämplig. Saunders et al. (2016) nämner också
att det ofta blir en blandning av de två ansatserna, vilket var fallet då komplet-
terande teori användes efter datainsamlingen.
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I de båda fallen var ett fåtal personer inblandande i de viktigaste besluten kring
de undersökta förändringsprocesserna, därför valdes dessa personer för intervju-
er för att få ut maximalt med data. Vi ville heller inte bara veta vad och hur utan
även varför förändringsprocesserna sett ut som de gjorde. En personlig kontakt
ansågs då viktig och Saunders et al. (2016) rekommenderar en semistrukturerad
intervjuform. Bell och Bryman (2007) menar att det är fördelaktigt att ställa
öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sina åsikter om
vad som har hänt.

4.3 Val av respondenter

Innan datainsamlingen påbörjades hade vi en uppfattning om vilka personer på
de respektive avdelningarna som var intressanta för vår studie. Dessa männi-
skor kontaktades och intervjutider bokades på respondenternas arbetsplatser.
I ett av fallen var en respondent på semester under dagen då de andra in-
tervjuerna vid anläggningen planerades att genomföras, vilket ledde till att en
e-mejlkonversation genomfördes för att täcka upp de informationsluckor som an-
nars skulle uppstå. Då frågeställningen inte behandlar operatörerna/montörerna
på avdelningarna genomfördes inga intervjuer med dem. Det bedömdes också
som riskabelt att generalisera ett fåtal av personers åsikter som den generella
åsikten bland operatörerna/montörernas på respektive avdelning. Vi valde att

Tabell 4: Respondenterna som intervjuades i arbetet.

Namn Titel Företag
Stefan Jakobsson Avdelningschef Seco Tools
Jonny Ågren Produktionschef blanks & grinding Seco Tools
Henrik Nyström Monteringschef Atlas Copco
Emina Alic Produktionsledare Atlas Copco
Roger Sandström Tekniker Atlas Copco

föra intervjuer med minst två personer på olika hierarkisk nivå för att skapa en
bättre helhetsbild över hur anläggningarnas respektive förändringsprocess sett
ut. I samtliga fall förutom i Jonny Ågren genomfördes besöksintervjuer på 45-70
minuter. Stefan Jakobsson intervjuades den 22/4 2016 medan Henrik Nyström,
Emina Alic och Roger Sandström intervjuades den 3/5 2016. Med Jonny Ågren
genomfördes en e–mejlkonversation mellan den 20e april och 9e maj 2016.
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4.4 Kritiskt tänkande

Det finns enligt Bell och Bryman (2007) ett antal problem med kvalitativa under-
sökningar som vi anser viktiga att belysa. Det främsta är enigt Bell och Bryman
(2007); Saunders et al. (2016) att enstaka individers åsikter inte överensstäm-
mer med verkligheten. Dock är vi intresserade av chefernas uppfattningar och
åsikter vilket gör att detta inte är ett problem, då det är deras åsikter som
arbetet byggs upp på. För att undvika misstolkningar skickades det bearbe-
tade empiriska materialet tillbaka till respondenterna för korrekturläsning för
att tolkningsfel inte skulle uppstå. Vi var båda närvarande vid alla intervjuer,
vilket Bell och Bryman (2007) hävdar minskar risken för att författarna tolkar
uppgifter olika i efterhand.

5 Empiri

För att läsaren enkelt ska kunna tillgodogöra sig empirin används responden-
ternas titlar och företagsnamn enligt tabell 4 när de refereras till. Detta kan
upplevas opersonligt, dock så gjordes bedömningen att det annars blir svårt
att följa med i de olika respondenternas resonemang om ett flertal personer
omnämns om vartannat.

5.1 Varför genomfördes förändringarna

Båda avdelningarna som undersöktes har under senare år genomfört förändring-
ar i sina sätt att arbeta, där deras motiv skiljer sig åt till viss del. Monterings-
chefen på Atlas Copco fick enligt egen utsago direktiv från högsta ledningen
att hela avdelningen riskerade att flyttas till Ungern om utvecklingen förblev
densamma. Han blev tillsagd att genomföra något drastiskt och ordentligt för
att förbättra produktiviteten. Detta skapade ett direkt behov av att snabbt
genomföra en förändring som snabbt skulle ge resultat.

På Seco Tools avdelning planslipen menar istället både produktionschefen och
avdelningschefen att avdelningen under en längre tid blivit förbisedd av ledning-
en vilket skapade dåliga resultat, och att något behövde göras för att förbättra
resultaten. Det var i planslipens fall inte tal om någon risk för nedläggning, ut-
an det handlade enligt avdelningschefen snarare om att planslipen inte jobbade
i linje med de övriga avdelningarna på fabriken. De stora skillnaderna mellan
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planslipen och de övriga avdelningarna var tidigare bristande kvalité och effek-
tivitet, något som pågått under lång tid. Avdelningschefen har stor frihet att
själv bestämma vad som skulle genomföras, och så länge det ger positiva resul-
tat anser han att han inte blir styrd från högre instanser. Fokus har lagts på att
jobba med stabila processer, med så små variationer i outputen som möjligt.
Produktionschefen menar också att Seco Tools som företag har en unik struktur
där den långsiktiga planen på varje avdelning förvaltas av en som är ansvarig för
genomförandet. Det ställs då, enligt produktionschefen, krav på avdelningarna
att konstant förbättra sig för att undvika kritik från Sandviks ledning gentemot
ansvarig person.

“Det som skiljer oss från en del andra är att den planen ägs och
leds och förvaltas av den som faktiskt är ansvarig för genomföran-
det.”

Jonny Ågren, Produktionschef, Seco Tools

Både avdelningschefen och produktionschefen vid planslipen på Seco Tools häv-
dar att det framför allt var ett kulturellt problem och att det inte var något
fel på de anställdas tekniska kompetens. När avdelningschefen tillsattes började
han med att spendera två månader med att undersöka hur avdelningen fungera-
de, och vad som egentligen var roten till problemen som funnits på avdelningen
under en längre tid. På avdelningen fanns det, enligt de båda, en mycket stark
informell organisation med starka individer som erhållit en stor informell makt
på avdelningen. Detta resulterade i ett arbetssätt som inte generade den output
och de resultat, både i form av kvalité och produktivitet, som det förväntades
från avdelningen.

“Här var en grupp med duktiga yrkesarbetare och några mycket
starka individer som inofficiellt ledde gruppen. Indirekt kan man säga
att man under lång tid hade en för svag organisatorisk ledning. Det
blev därför en subkultur där man hade sina egna regler och målsom
inte alltid stämde med resterande delen av tillverkningen i fabriken,
och kanske ännu mindre med Seco tools som helhet. Även om man
var duktiga på sitt jobb.”

Jonny Ågren, Produktionschef, Seco Tools
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Medan Seco Tools genomgående nämner kulturen inom avdelningen som det
betydande problemet talar Atlas Copcos monteringschef och tekniker om hur
förkastligt deras traditionella arbetssättet var. I grund och botten fanns det,
enligt monteringschefen, en avsaknad av struktur och ordning på arbetsplatsen.
Detta resulterade enligt honom i en undermålig kontroll över avdelningen, där
det blev svårt att mäta och montörernas prestation. Enligt tekniker och mon-
teringschef på Atlas Copco skapade detta en miljö där orättvisor lätt uppstod
vilket också skapade ett tryck inifrån avdelningen. När ledningen sedan gav di-
rektiv om att en förändring var nödvändig för att monteringen skulle överleva
fanns det ett tryck både inifrån och ovanifrån.

“Vid 2008 togs ett beslut att flytta tre av monteringsgrupperna till
en nystartad fabrik i Ungern. Vid det laget så var stämningen inom
avdelningen, okej hur länge har vi kvar monteringen i Tierp. ”

Henrik Nyström, Monteringschef, Atlas Copco

5.2 Vilka förändringar genomfördes

Anledningarna till att de olika avdelningarna beslutade sig för att genomgå
en förändringsprocess skiljer sig åt till viss del enligt det tidigare stycket. Det
slutgiltiga motivet var detsamma för respektive avdelning vilket var att förbättra
produktiviteten.

För att öka produktionen samtidigt som kvalitén förblev densamma gjordes va-
let på Atlas Copco att förändra arbetssättet. Monteringschefen beskriver hur
de gick från den traditionella modellen, där montörerna själva monterade hela
verktyget, till att implementera produktionslinor med ett taktat flöde1. Monte-
ringschefen och produktionsledaren menar här att det nya arbetssättet har gett
ett betydligt enklare sätt att mäta tidsåtgången för olika steg och därmed opti-
mera flödet för de olika produkterna. I sin nuvarande form finns alla nödvändiga
verktyg och komponenter tillgängliga vid stationerna, vilket har minskat tidsåt-
gången som tidigare uppstod. Bristande struktur gjorde att material och verktyg
fanns utspridda över avdelningen och för mycket tid lades på att hämta allt in-
för varje parti som monterades. Därför gjorde mätningar över hur långt och hur
mycket tid varje onödigt moment tog och hur mycket tid som skulle sparas med
en bättre struktur där allt fanns lättillgängligt vid monteringsstationerna.

1Ett kontinuerligt flöde där partier monteras enligt en bestämd tid.
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De tre respondenterna på Atlas Copco belyser också att det aktivt gjordes mät-
ningar för att kunna placera de komponenter eller verktyg som användes mest
på ett bekvämt, ergonomiskt avstånd från montörerna för att minska påfrest-
ningar på kroppen. Teknikern tar upp ett specifikt exempel där de tunga delarna
som används inte ligger högt upp, vilket ökar skaderisken och påfrestningar på
människokroppen. Detta är enligt monteringschefen ett resultat av deras arbete
med Lean production, som förespråkar långsiktig struktur och eliminering av
onödiga moment. Därför infördes det att varje specifik del skall ha en specifik
plats och att de alltid skall finnas tillgängligt där.

“Jag och några andra chefer blev inbjudna av Hino, som ägs av
Toyota, då de varit på besök i Tierp och hade synpunkter på hur vi
arbetade. Det var första gången jag kände att Lean production, det
är spännande, det är framtiden. ”

Henrik Nyström, Monteringschef, Atlas Copco

Vid planslipen på Seco Tools hade avdelningschefen förhållandevis fria tyglar
att själv förändra avdelningen på det sätt som han ansåg lämpligt så länge re-
sultaten förbättrades. I och med att han bedömde de största problemen som
kulturella så är det främst en kulturell förändring som han har jobbat med.
Jämfört med hur monteringschefen på Atlas Copco i grunden förändrade av-
delningens sätt att arbeta har platschefen på planslipen inte genomfört några
betydande förändringar i arbetsprocessen. Det har enligt både avdelningschefen
och produktionschefen på planslipen snarare handlat om att skapa förtroende
och lojalitet ifrån de anställda.

Många av de förändringar som planslipens avdelningschef tar upp handlar fram-
förallt om decentralisering, där beslutsfattandet tas av de anställda. Bland annat
nämner avdelningschefen att beslut om ledighet och semester har lämnats över
till de anställda att själva ta beslut om. Samtidigt så har det också kontinuerligt
jobbats med förbättringsarbete på befintliga maskiner där de anställda har stort
inflytande och själva kan styra detta förändringsarbete. Detta var också fallet
på monteringen på Atlas Copco, där ett aktivt förbättringsarbete finns. Produk-
tionsledaren där säger att hon också ger montörerna stort inflytande i att själva
leda förändringsarbetet istället för att hon ska styra det. Tillbaka till planslipen
på Seco Tools så nämner avdelningschefen att han numera håller de anställda
mer uppdaterade om vad som händer, både på avdelningen och fabriken, för att
väcka ett större gemensamt intresse.
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Seco Tools använder sig av ett tidredovisningssystem för närvaro där cheferna
traditionellt har behövt bekräfta de kollektivanställdas närvaro, medan tjäns-
temän har haft ansvar över sin egen redovisning. Under den förändring som
genomfördes blev planslipen den första avdelningen på Seco Tools där de kollek-
tivanställda erhöll samma befogenheter som tjänstemännen, och det har ännu
inte framkommit något medvetet fusk. På Atlas Copcos montering finns inte
denna typ av system utan all närvaroadministration sköts utanför avdelningen
där de anställda endast ska stämpla när de kommer och går från arbetsplatsen.

Avdelningschefen på Seco Tools berättar också att de anställda på planslipen har
givits möjligheten att påverka körplanen2 om de anser att det är fördelaktigt för
en annan avdelning. Detta är något som inte är genomgående på fabriken annars
då det finns en prioriteringsordning som helst ska följas. Om det däremot finns
önskemål från andra avdelningar kan de anställda själva ta beslut om vad som
ska prioriteras. Detta är inte fallet på Atlas Copcos montering, där montörerna
har lågt inflytande över vilka arbeten som finns. Detta beslut sköts av planerare
som finns inom varje större grupp på monteringen och denne person har också
en direkt kontakt med planeraren på komponentverkstaden så att det finns
material till de arbeten som planeras. De är därför utanför montörernas egna
område, vilket gör det svårt för dem att påverka arbetsgången.

Sammanfattningsvis så genomförde planslipen på Seco Tools till största del kul-
turella förändringar, där decentralisering varit en stor fråga. Delegation av be-
slutsfattande till medarbetarna har gett dem större frihet att planera sin egen
semester och bedriva förbättringsarbete på arbetsplatsen. Vid monteringen på
Atlas Copco däremot har hela arbetssättet förändrats i och med implemente-
ringen av monteringslinor. Alla förändringar som genomförts på monteringen
har följt de riktlinjer som finns inom Lean production för att skapa en tydligare
struktur med bättre kontroll.

“Vi bestämda oss tidigt för att testa alla Lean-principer som finns
även om det sagts i alla år att det inte fungerar med taktade linor
hos oss och att vi inte kan kopiera bilindustrin. Men vi tog ett beslut
att testa och ungefär samtidigt fick vi kontakt med ett konsultbolag
som föll oss i smaken. De var inte några som kom hit och fixade
saker, utan de coachade oss snarare, vilket gjorde att vi lärde oss
mer om Lean och allt vad det innebär. ”

Henrik Nyström, Monteringschef, Atlas Copco

2Den automatiserade ordningen som säger vilken order som ska prioriteras.
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5.3 Hur genomfördes förändringarna

Tillvägagångssättet för avdelningarnas respektive förändringsprocess skiljer sig
åt förhållandevis mycket och vi kommer i det här stycket redogöra för de vikti-
gaste aspekterna som nämndes av respondenterna under intervjuerna.

Som avdelningschef Jakobsson nämnt har planslipen på Seco Tools jobbat myc-
ket med den inrotade kulturen, som hade en negativ effekt på arbetsplatsen.
Det finns exempel på nyanställda som varit “för ambitiösa”, och till följd av det
blivit motarbetade av gruppen till den grad att de till slut fick byta avdelning.
Genom att delegera ansvar till de anställda och visa förtroende för deras kun-
skaper anser avdelningschefen att han numera har ett förtroende och en lojalitet
från de anställda vilket tidigare saknades.

“Det du får är ju en lojalitet som inte fanns tidigare, går jag ut
nu och säger att nu måste vi öka takten så smäller det bara till så
ökas det utan bekymmer.”

Stefan Jakobsson, Avdelningschef, Seco Tools

När monteringschefen på Atlas Copco fick direktiv om att genomföra en föränd-
ring och öka produktiviteten beslutade han tillsammans med en produktions-
ledare att testa en monteringslina. Monteringschefen säger att de styrande på
monteringen bland annat blev inbjudna att studera liknande produktionsenhe-
ter i Japan, varifrån inspiration bland annat hämtades. Koncernen Atlas Copco
hade också gett direktiv att koncernen överlag skulle arbeta mer enligt Lean
production.

Till en början lämnades mycket lite inflytande till övrig personal i fråga om
vilken riktning avdelningen skulle ta. Det var endast monteringschefen och en
av produktionsledarna som försökte hitta ett tillvägagångssätt för de tankar
och idéer som dels passade Atlas Copco som koncern, men också avdelningen
specifikt. Tillsammans med tidigare nämnda produktionsledare och ett antal
tekniker byggdes därefter en monteringslina från grunden. Efter att den var fär-
digställd lämnades, enligt monteringschefen, ett stort inflytande över till mon-
törerna att bidra med åsikter och förslag. Monteringschefen anser att en aspekt
av det nya arbetssättet är att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete. Pro-
duktionsledaren delar den uppfattningen och berättar att de som arbetar på
monteringslinor kör dagliga möten där de kan komma med åsikter och förslag.
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“Principerna var satta, vi skulle ha takt och arbeta med mon-
teringslinor. Montörerna blev sedan inblandade i pilottestet, där de
var med och byggde upp monteringslinorna samtidigt som de blev
utbildade. ”

Henrik Nyström, Monteringschef, Atlas Copco

I det löpande förbättringsarbetet menar produktionsledaren på Atlas Copco att
det finns en hög grad av decentralisering genom hela avdelningen. Avdelningen
har ett system med “gula lappar”, där alla anställda kan ge förslag till förbätt-
ringar. Dessa sammanställs och administreras av samordnarna, tillsammans med
montörerna, i varje arbetsgrupp om cirka 10–15 personer. I de fall där förslag
inte är i behov av större finansiella medel eller teknikers medverkan, har grup-
perna fritt mandat att själva genomföra förändringar utan produktionsledarens
ansvar. Produktionsledaren säger att hon har full tillit till att de förslag som
tas fram är relevanta och ger därför sitt samtycke till att montörerna genomför
förändringar självmant, utan att hon behöver styra det.

“Jag litar på att montörernas förbättringsförslag är bra och ger
okej till dem så länge det inte handlar om förändringar som rör sig
om femsiffriga belopp eller större.”

Emina Alic, Monteringschef, Atlas Copco

Det lyckade resultaten från den första gruppen som implementerade monterings-
linor ledde till att andra grupper också började genomföra denna omställning.
Monteringschefen berättat att när nya grupper allt eftersom bytte till linje-
produktion så ville han att det alltid skulle vara den produktionsledare som
ansvarade för gruppen som hade det yttersta ansvaret. Anledningen till detta
var att han ville att närmst anknutna personer från högre instans skulle leda om-
ställningen så att produktionsledaren och montörerna gick igenom förändringen
tillsammans.

Enligt monteringschefen på Atlas Copco har införandet av monteringslinor gjort
det lättare att se vilka moment som är kritiska, och tekniker kan då arbeta för
att förenkla de momenten. Vid varje station i linorna finns en lampa som tänds
vid färdigt steg, problem och totalstopp, vilket ger direkt feedback på vilka steg
som tar lång tid och vilka som går snabbt. All information från tidsredovisning i
linorna gör det lättare för tekniker, planerare och produktionsledare att förbätt-
ra produktionen. De kan då åtgärda eventuella problem som skulle kunna ge en
mer kontinuerlig produktion och ta bort eventuella flaskhalsar. Genom de gula
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lapparna kan också montörerna själva ge feedback på deras egna upplevelser till
de ansvariga.

Vid planslipen på Seco Tools finns ett system för att direkt mäta de anställdas
produktivitet. Dock är det inget som används, då avdelningschefen hävdar att
det istället handlar om hur väl maskinerna fungerar och vilka produkter som är
lätta/svåra att köra. Istället utgår han från att gruppen är ärlig mot sig själv,
varandra och ledningen. Arbetarna ser då till att alla besitter den kunskap som
de behöver samtidigt som de också utför det arbete som förväntas av dem.
Istället för att mäta outputen på personnivå menar produktionsledaren att han
tittar på gruppens resultat över dagtid, veckotid och även månader för att sedan
agera efter det.

De mål som avdelningen på Seco Tools skall jobba mot bestäms först och främst
av VD, och går sedan nedåt i organisationen. Anledningen till detta är att alla
ska känna delaktighet i den dagliga utvecklingen av företaget. Avdelningschefen
berättar att planslipen arbetar med ett projekt som kallas för LIFE 2 (Little
Improvement From Everyone), vilket han beskriver som en utveckling av Lean
production. I LIFE 2 sätter sig mindre grupper inom avdelningen ned och bryter
ner de uppsatta målen för att tillsammans försöka komma fram till vad som kan
göras för att uppnå dem. De mindre grupperna hamnar enligt avdelningschefen
ofta i åtgärder som leder till förbättringar av produktivitet, flexibilitet eller
sjukfrånvaro. Likt arbetet på Atlas Copco har de anställda på planslipen fritt
mandat att genomföra förändringar så länge det inte kostar pengar.

Inom Seco Tools organisation finns också något som kallas för “heta stolen”,
där de anställda får komma med synpunkter på en annan avdelning utan att
de ska gå in i försvarsställning. De ska istället lyssna, bearbeta och återkomma
med någon slags återkoppling. Detta sköts enligt avdelningschefen helst mellan
medarbetarna, där han själv eller andra chefer kan vara med som stöd vid behov
eller önskemål. Genom att använda sig av detta system blir de anställda direkt
involverade i de dagliga förbättringarna och förhoppningen är att de känner en
större lojalitet till företaget.

5.4 Reaktioner på förändringsprocessen

Reaktionerna från de anställda på de två avdelningarna skiljer sig åt förhål-
landevis mycket. På Atlas Copco risken för nedläggning, vilket blev ett starkt
argument som monteringschefen kunde använda för att övertyga de anställda
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att en förändringsprocess var nödvändig. På planslipen var förhållandena inte
lika extrema, vilket gjorde att avdelningschefen till en början blev motarbetad
både av de anställda på avdelningen samt av personer som inte påverkades av
förändringen. Det största negativa beslut som togs på monteringen var att ta
bort flextiden som tidigare fanns. Dock argumenterade monteringschefen på At-
las Copco för att detta förmodligen hade genomförts ändå, då det för honom var
obegripligt att produktionsenheter arbetade med flextid, då det skapar större
osäkerhet. Det fanns då människor som drog slutsatsen att det nya arbetssät-
tet låg bakom beslutet med flextid, vilket skapade en negativ inställning till
förändringsprocessen.

“Det största negativa beslut vi fått tagit sedan monteringslinor-
na implementerades var att ta bort flextiden. För mig är det dock
obegripligt att man en gång i tiden införde flextid, då det är helt
förkastligt inom produktion. I det traditionella arbetssättet var det
svårare att se bristerna med flextid, vilket gjorde att det inte ansågs
som ett problem, även fast det var det. ”

Henrik Nyström, Monteringschef, Atlas Copco

På båda avdelningarna har det samtidigt funnits människor som uppskattat
de nya idéerna som framfördes och stött förändringen samtidigt som det finns
de som motsatt sig förändring. Både avdelningschefen på planslipen och mon-
teringschefen på monteringen belyser det faktum att förändring kan upplevas
som skrämmande och att de båda var förbereda på att anställda skulle mot-
sätta sig de beslut som togs. Över tid anser båda att attityden förändrats till
alltmer positiv överlag då de anställda blivit komfortabla med förändringar-
na. Avdelningschefen på planslipen jobbade, som tidigare nämnts, mycket med
att involvera de anställda och har på det sättet rejält minskat motståndet på
avdelningen.

I båda fallen har resultaten varit positiva vilket har lett till fortsatt arbete inom
organisationerna. På Atlas Copco sker ett ständigt arbete för att försöka flytta
över så mycket av produktionen som möjligt till monteringslinor. Vissa produk-
ter är invecklade och för specifika för att anpassas till monteringslinor vilket gör
att det fortfarande finns behov av montörer som arbetar enligt det traditionel-
la sättet. Monteringschefen och produktionsledaren uppskattade att den första
gruppen som implementerade en monteringslina 2013 har ökat sin produktivi-
tet med 50-60 %. Monteringschefen uppskattade också att de som arbetade på
monteringslinor utgjorde 40 % av arbetskraften och stod för omkring 70-80 %
av produktionen. Han nämnde dock att det ska tas i hänsyn att resterande del
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av produktionen är mer komplicerad, vilket gör siffrorna missvisande. Längre
fram är målet enligt honom att omkring 70 % av arbetskraften ska arbeta på
monteringslinor.

“Så det går inte att säga att det bara beror på det här, men det är i
alla fall min övertygelse att människor känner sig mer betydelsefulla.
Då anstränger man sig mer för att komma hit!”

Stefan Jakobsson, Avdelningschef, Planslipen

På Seco Tools har ett antal andra avdelningar valt att följa avdelningschefen
beslut att delegera ansvar för tidsredovisning till de anställda. Resultaten i pro-
duktivitet visar också på positiva siffror där avdelningschefen uppskattade att
den har ökat med omkring 60 % sedan 2013. En viss del av denna ökning beror
på tekniska förbättringar, men han uppskattade att omkring 20 % kommer från
att de anställda ökat sin egen produktivitet. Resultat på utbyte (andelen skär
som uppfyller kraven och inte behöver skrotas) och maskiner per mantimme (hur
många maskiner en operatör kan köra samtidigt) har också ökat, vilket ger en
ökad produktivitet. Avdelningschefen såg också en förbättring inom sjukfrånva-
ro som hade sjunkit med 1-2 procentenheter. Detta tyder på att förhållandena
vid planslipen på Seco Tools upplevs som bättre bland de anställda då färre
sjuktimmar registreras. Denna förändring kunde inte ses på monteringen vid
Atlas Copco, där sjukfrånvaron legat kvar på samma nivå som före förändrings-
processen.

6 Analys

Analysens byggs upp genom analysmodellen som presenteras i stycke 4 på sida
12. De olika analyspunkterna överlappar delvis varandra vilket vi ansåg vara
lämpligt för att förstå innehållets fulla kontext och betydelse i sitt sammanhang.

6.1 Varför förändrades avdelningarna?

Den främsta anledningen till att respektive avdelning genomförde en föränd-
ringsprocess var för att förbättra produktiviteten. Orsaken till bristerna skilj-
de sig åt där planslipen hade kulturella problem medan monteringens problem
berodde på strukturella faktorer som kunskap, kontroll samt ökad konkurrens
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utomlands. När sedan Atlas Copcos högsta ledning gav direkta direktiv till mon-
teringschefen om att något måste göras för att undvika en nedläggning infann sig
en brådskande känsla likt steg ett i Kotter (2014), där en förändring måste ske
snarast möjligt. Planslipen hade innan år 2013 under många år blivit misskött
och förbisedd vilket enligt produktionschef Jakobsson lett till att kulturen på
avdelningen successivt förfallit och blivit kontraproduktiv. Då den nuvarande
avdelningschefen tillträdde fick han direktiv om att en förändring måste ske
men inte vad som skulle göras. Planslipens motiv till förändring kan därför inte
kopplas på samma sätt till Kotter (2014).

På planslipen ansvarade tidigare medarbetaren som kört ordern själv för att kon-
trollera och godkänna den, vilket skapat en miljö där produkter med undermålig
kvalité ibland skickas vidare till efterföljande avdelning. Det är troligt att detta
är vad som är upprinnelsen till avdelningschefens uttalande om att planslipen
tidigare inte jobbade i linje med övriga avdelningar på fabriken. Monteringsav-
delningen nämnde inte kvalité som en anledning till förändring, dock så skedde
ett aktivt arbete för att behålla den ursprungliga kvalitén i kombination med
ökad produktion. Sammanfattningsvis verkar det som att monteringen på Atlas
Copco hade betydande strukturella problem där det fanns en undermålig kon-
troll och struktur på arbetsplatsen. På planslipen däremot hade ledningen vetat
om de existerande problemen under lång tid utan att agera eller försöka lösa
problemet.

6.2 Vad förändrade avdelningarna i sitt arbete?

Det arbetssätt som numera används vid monteringen på Atlas Copco påminner
om de teorier som omfattar Scientific management av Taylor (1911). Bättre
kontroller och mätningar har gjort det enklare att optimera produktionen vilket
är en av hörnstenarna i Scientific management. Att döma av respondenternas
utsagor om hur arbetet bedrevs på arbetsplatsen så skiljer de sig ifrån de mer
inhumana arbetsförhållandena som ofta förknippas med Scientific management.
Anledningen att monteringen efterliknar Scientific management är för att de
har anammat Lean production till det yttersta. Denna modell baseras till stor
del på Scientific management, där standardiserade produktionsflöden ofta före-
språkas. De positiva resultaten vid användandet av Lean production som hyllats
av Holweg (2006) och Rask och Johansson (2012) går också att se på monte-
ringen. Även planslipen på Seco Tools jobbade tidigare med Lean production
men gick sedan över till LIFE (Little Improvement From Everyone) och LIFE
2 vilket är det de har använt sig av i sitt förändringsarbete.
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I det löpande förbättringsarbetet tycker vi oss se signifikanta skillnader i priori-
tet för de båda avdelningarna. Monteringsavdelningen har mycket fokus på att
optimera flödet och förkorta tidsåtgången för de olika stegen i monteringspro-
cessen. Detta är synonymt med Lean production, där onödigt arbete som inte
ger vinning i slutprodukten ska lokaliseras och elimineras. Hela processen med
mätningar på tidsåtgång för montörerna i det traditionella arbetssättet har en
direkt anknytning till detta.

Vid planslipen på Seco Tools däremot så handlar det framförallt om att få
de anställda att “vilja” producera på sitt max utan att ställa för höga krav. I
sina studier insåg Roethlisberger och Dickson (1939) att de sociala aspekter-
na är av yttersta vikt. De sociala aspekterna var något som avdelningschefen
på planslipen också nämnde ett flertal gånger under intervjun. Dessa mentala
förändringar har genomförts utan större förändringar i varken arbetssätt eller
maskinpark. Istället har det uppnåtts en förbättrad kvalité genom att ha extra
kontroller, utförda av en annan medarbetare, i ett antal steg av färdigställan-
det. Det ska nämnas att monteringen på Atlas Copco lade yttersta vikt vid
trivsel och välmående på arbetsplatsen, och att det inte har varit ett lika stort
problem där tidigare. Monteringschefen ansåg också att det nya arbetssättet
minskar påfrestningar på kroppen och att arbetsförhållandena förbättrats med
förändringen.

6.3 Hur genomfördes förändringarna?

Vid monteringsavdelningen på Atlas Copco verkar det innan förändringarna
genomfördes ha funnits en inneboende känsla av att något inte stod rätt till med
avdelningen. När den högsta ledningen sedan gav ansvaret till monteringschefen
skapade han en liten arbetsgrupp som arbetade fram en vision för vad de skulle
sträva efter och hur. Därefter agerade man för att sprida den brådskande känslan
nedåt i organisation och för att förklara vilka åtgärder som skulle genomföras.
Dessa aktioner som monteringschefen beskriver efterliknar till stor del de fyra
första stegen i Kotters 8-step model av Kotter (1996).

I och med att beslutet togs att den närmsta produktionsledaren i den grupp
som skulle implementera monteringslinor skulle ha yttersta ansvar visar på att
monteringen mer efterliknar den modernare varianten av Kotter (2014), som
nämns i boken Accelerate. Denna modell förespråkar att så många som möj-
ligt ska vara engagerade i förändringen istället för en mindre kärngrupp, vilket
är exakt hur monteringen har valt att genomföra sin förändringsprocess. Att
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kontinuerligt söka efter förbättringar är också något som den nyare modellen
förespråkar vilket också stämmer in bra med monteringsavdelningen.

Vid planslipen på Seco Tools var det enligt produktionschefen och avdelnings-
chefen den djupt inrotade kulturen som var i behov av förändring. Därför kräv-
des en längre tids arbete för att skapa en miljö som var lämplig för förändring.
Det var också svårare att förmedla varför en förändring behövdes då det inte
fanns samma hotbild som för monteringen. Likt det Lewin (1947) föreslår bör-
jade avdelningschefen på planslipen med att först luckra upp de rutiner som
anställda vant sig vid, för att på så sätt göra det möjligt att förändras. Det
började med små förändringar och avdelningschefen säger sig ha varit beredd
på de negativa reaktioner som uppstod i de tidiga stadierna av processen. Han
hävdade här att det, likt Kübler-Ross (1969) och figur 2 om The change curve
visar, framförallt berodde på en rädsla för något nytt och okänt.

Genom att tillåta sina anställda att ha bra och dåliga dagar och vara närvarande
för att skapa en personlig kontakt med de anställda, lyckades planslipen till slut
genomföra förändringar på avdelningen utan att varje förslag motarbetades.
Avdelningschefen betonade vikten av att människorna skulle må bra för att
ett bra arbete skulle utföras, vilket var anledningen till att han värderade de
personliga samtalen. Enligt honom så upplever han det som att de nya förslag
som uppkommer motarbetas betydligt mindre än tidigare, och att de anställda
ser en större glädje i att vara delaktiga i förändringarna.

6.4 Vilka reaktioner uppstod hos de anställda?

Utgångsläget för de båda avdelningarna verkar ha haft en betydande påverkan
på hur de anställda reagerade i början av förändringen. På planslipen var det
till en början många som inte ville acceptera fakta, och direkt motverkade de
förslag som presenterades av avdelningschefen. Efter ett antal år är det istället
på väg att skapas en kultur där en förändring inte är lika skrämmande, istället
omfamnar de anställda förändring och ser det som något utvecklande. Siffror på
sjukfrånvaro styrker också det faktum att välbefinnandet ökat på avdelningen
samtidigt som produktionen också ökat.

På monteringsavdelningen upplevdes det som att montörerna varit mer förstå-
ende för varför en förändringsprocess behövde genomföras. Det kan sägas att de
på monteringen hade en högre grad av medvetenhet, vilket är en av de fem fak-
torerna i The ADKAR-model av Prosci (2016). Överlag så lades ett stort fokus
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på att engagera de anställda i förändringen vilket utgör en av grunderna i The
ADKAR-model. På monteringen fanns det ändå ett visst motstånd till den valda
processen och andra beslut, såsom den med flextid, påverkade detta ytterligare.
I slutändan ansåg monteringschefen att den negativa inställningen till monte-
ringslinor minskat med tiden och att detta är ett resultat av långsiktigt arbetet
där fokus har legat på att få de anställda att acklimatisera sig. Detta stämmer
väl in med det sista steget på Kotter’s 8-step model, där en förändring måste
förankras i organisationen. Förändringsprocessen på monteringen visar också
på positiva resultat där saker som kvalité bestått samtidigt som produktionen
ökat.

7 Slutsats

Motivet till förändring tycks inte handla om ökad innovation eller arbetsglädje,
utan det största och tydligaste argumentet som framkommit har varit produk-
tivitet. Under respektive förändringsprocess har välbefinnandet varit ett krav,
och att åtgärder för att förbättra produktiviteten inte fick ha negativa effekter
på välbefinnandet på arbetsplatsen.

Det har till en början varit ett fåtal personer som bestämmer hur förändrings-
processen är tänkt att se ut för att sedan försöka involvera de anställda. De an-
ställda har givits befogenheter inom främst inom förbättringsarbete, för att föra
organisationen framåt och fortsätta förbättras. Överlag ser vi att förändrings-
processen vid monteringen på Atlas Copco visar direkta likheter med Kotter’s
8-step model, där förändringsprocessen följt de åtta stegen fullt ut. Planslipen
på Seco Tools har inte följt Kotter’s 8-step model på samma sätt. Där kan istäl-
let paralleller dras till den mer grundläggande modellen av Lewin (1947), där
avdelningen först “tinat” upp de invanda mönstren för att sedan genomföra för-
ändringar. Ett stort arbete har sedan lagts på att nöta fast den nya kulturen och
resultaten av det börjar nu synas. På planslipen ser vi också att de anställdas
reaktioner följer förändringskurvan av Manktelow et al. (2016). Denna koppling
kunde vi inte se på monteringen på samma sätt.

Dessa skillnader har visat sig resultera i att respektive avdelning operationalise-
rat förändringar på olika sätt. På planslipen har det upplevts som att ansvariga
varit tvungna att visa mycket större förståelse och medkänsla mot de anställ-
da, och låta dem genomgå en personlig omställning. På monteringsavdelningen
fanns ett förhållandevis stort stöd för förändring redan från första början, och
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det tycks tidigt ha funnits sätt för att få de anställda engagerade i förändring-
en. Detta är intressant då monteringsavdelningen arbetat med Lean production
och rört sig mer mot taylorismens styrda, kontrollerade system medan plansli-
pen jobbat mer i enlighet med de idéer som presenteras av Roethlisberger och
Dickson (1939), där människans välbefinnande sätts i fokus. Dock anser ansva-
riga på monteringen att välbefinnandet ökat sedan de började arbeta med Lean
production, vilket de också anser är av yttersta vikt för att driva en lyckad
organisation.

Ansvariga inom de båda avdelningarna har sedan förändringsprocesserna börja-
de sett positiva resultat, både finansiella och icke-finansiella. Trots att målet med
vardera avdelnings beslut att genomföra en förändringsprocess varit densamma
så har vägen dit skiljt sig åt till stor del. Hur förändringarna togs emot bland de
anställda skiljde sig främst i yttre faktorer, där de anställda på monteringen var
mer öppna för förändring till skillnad från de anställda på planslipen. Arbetet
är uppbyggt efter ett fåtal personers åsikter och tankar, och för att öka reliabi-
liteten inom frågor som trivsel hos de anställda hade dessa kunnat involveras.
Förslag till framtida arbete inom detta område kan därför vara att involvera fler
för att se om chefers åsikter och tankar skiljer sig från de anställda.
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Kan du beskriva din karriär i stora drag, vad har du jobbat med fram tills nu? 

Hur länge har du varit chef på avdelningen? 

Kan du beskriva vilka arbetsuppgifter dina anställda har och vad som förväntas av dom? 

 Under de senaste 5 åren, vilka förändringar i erat arbetssätt har ni genomfört? 

 Vad ligger till grund för era förändringar, vilka punkter har varit viktigast 

 Hur fungerar processen för beslutsfattande? Vem ger direktiv och vilka kan påverka? 

Hur mycket efterarbete görs till genomförda förändringar? Fungerar det som väntat, 

sker någon återkoppling, sker arbete för att undersöka om det var rätt 

tillvägagångssätt?  

När ni designat hur arbetet skall genomföras, hur noggrant har ni definierat detaljer och hur fria är 

de anställda att själva bestämma hur arbetet skall genomföras. 

Sker det någon kommunikation mellan avdelningarna, hur sker den och vilka är inblandade? 

Kan du beskriva hur ni jobbar för att öka produktiviteten? 

 Hur mäter ni prestationen? 

 Övervägt några andra sätt? Varför just detta? 

 Vilka åtgärder tas vid underprestation? 

Kan du beskriva hur ni jobbar för att öka trivsel? 

Som chef, hur värderar du trivsel och motivation på avdelningen? 

Hur jobbar ni för att motivera de anställda? 

Jobbar ni aktivt för att utbilda de anställda? På vilket sätt genomförs detta? 

Hur många anställda har ni? 

 

(Hur tänker ni med ljus och skiftgång, gör ni något speciellt för att förenkla just skiftgången) 
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