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Förord 
 
 
 
 

Vi vill börja med att tacka de ledare som valde att ställa upp på våra intervjuer. För deras varma 

mottagande och deras vilja till att ge oss så bra och värdefull information som var möjlig. 

 

Ett stort tack riktar vi till vår handledare med den hjälp vi har fått med  vår uppsats. 

 

Vi är mycket glada över att det finns personer som är villiga att ställa upp för studenter trots att de 

har en mängd andra arbestuppgifter som tar stor del av deras tid. Men trots detta pressar in oss 

studenter i deras almanacka och ger sin fulla koncentration till oss då och där vid intervjutillfället.  

 

Utan dessa personer hade inte denna uppsats blivit till. 
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Abstrakt 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie, där vi har genomfört fyra intervjuer med ledare som inom sina 

organisationer har olika ledarbefattningar. Organisationerna som har deltagit i undersökningen är 

Barsebäcks kärnkraftverk, Carlsberg, Länsförsäkringar och Scandic. Vi har varit intresserade av att 

undersöka om ledare använder visioner och mål i sitt förändringsarbete och i så fall på vilket sätt. 

Syftet har varit att ta reda på hur visioner och mål kommer till och hur dessa kommuniceras till 

medarbetarna inom organisationen. Vi har även varit intresserade av att se om visioner och mål 

fungerar som ett verktyg att använda och ha med sig som ledare i förändringsarbete. Våra teorier 

som vi har hämtat från både böcker och tidsskriftartiklar behandlar förutom visioner, mål och 

förändringar även kommunikation och delaktighet. I vår analys kopplar vi de fem teorierna till 

intervjupersornas svar.  
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Abstract 
 

We have made a qualitative study in which we had four interviews with leaders holding different 

leader positions in their organizations. The organizations which took part in the study are Barsebäck 

nuclear power plant, Carlsberg brewery, Länsförsäkringar insurance company and Scandic hotel. 

We were interested to know if leaders make use of visions and goals in their work to accomplish 

changes and if so in which way. The purpose was to find out how visions and goals are elaborated 

and how they are communicated to the subordinates in the organization. We were also interested to 

know if visions and goals serve as an instrument for the leader to use in their work to accomplish 

changes. The theories obtained from books and journals deal with communication and participation 

in addition to visions, goals, and changes. In our analysis we bring together the five theories and the 

answers received from the leaders.             
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1. INLEDNINGSKAPITEL 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla ledares kunskap om förändringsarbete samt 

problemformulering, syfte och frågeställning. Vi har även med en bakgrund som berör förändring, 

visioner och  mål samt skillnaden mellan begreppen chef och ledare. Detta för att vi vill att läsaren 

ska få bild av vad vi som författare menar när vi talar om dessa begrepp. Vi tar även upp en viktig 

avgränsning. Vi avslutar kapitlet med att kort redogöra för varje organisation och deras visioner 

och mål.   

 

1.1 Ledares kunskap om förändringsarbete  

Åberg Aas (2005) menar att allt fler ledare idag behöver kunskap om hur förändringar bäst hanteras. 

Förändringarna drivs fram av bland annat förändrade ekonomiska villkor, ändrade kund- och 

marknadskrav samt ny lagstiftning. Det ställs krav på ledaren att kunna hantera både mjuka och 

hårda frågor vid förändringarna. Mjuka frågor är hur ledaren exempelvis ska förhålla sig till och 

hantera medarbetarnas reaktioner. Hårda frågor handlar om att planera och följa upp 

förändringsarbetet (Åberg Aas, 2005).         

 

1.2 Problemformulering 

Kotter skriver att ingen organisation är immun mot förändringar. För att hinna med i utvecklingen 

vad gäller teknologi, konkurrens och demografiska krafter så måste förändringar till, och detta 

ställer krav på ledarna. Vi människor behöver något visuellt som väcker känslor hos oss som på så 

sätt gör oss mer motiverade att nå en vision. Utan denna känsla så växer det inte fram någon passion 

som kan förmå människorna att göra någonting annorlunda och bryta rutinerna. Ett exempel på en 

känd vision är ”I have a dream” av Martin Luther King (Kotter, 2006). Vi ser ett behov av att 

undersöka om ledare verkligen använder visioner och mål som verktyg i sitt förändringsarbete.  

 

1.3 Frågeställning 

Problemet som vi vill undersöka är om ledare använder visioner och mål i sitt förändringsarbete 

och i så fall på vilket sätt. 
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1.4 Syfte 

Hur tas visioner och mål fram inom organisationerna vid förändringsarbetet? 

 

Använder ledare visioner och mål i sitt förändringsarbete? 

 

Hur kan en ledare använda visioner och mål som verktyg för att genomföra en förändring? 

 

På vilket sätt kommuniceras visioner och mål till medarbetarna i organisationen?  

 

1.5 Bakgrund 

För att ge läsaren en förförståelse för de ämnen som utgör kärnan i vår uppsats redogör vi här nedan 

för: förändringar, visioner och mål. Vi kommer även att behandla begreppen ledarskap och 

chefsskap för att förmedla till er läsare vad vi menar när vi använder begreppen. Vi gör även en 

viktig avgränsning genom att nämna ett teoriområde, som vi inte tar upp i uppsatsen.       

 

Förändring 
”Förändringar innebär i många fall ett nytänkande, att man ska göra någonting nytt.” (Jacobsen & Thorsvik, 

S.439, 2000). Det kan handla om att ändra på uppgifterna, tekniken, målen och strategierna. Det kan 

hända att arbetsuppgifterna förändras om man ändrar på organisationens struktur. När dessa 

förändringar sker i en organisation ska man vara medveten om att detta leder till att även interna 

maktförhållanden förändras samt att organisationens förhållande till omvärlden ändras (Jakobsen & 

Thorsvik, 2000). 

 

En förändring kan i vissa fall innebära att man går tillbaka till någonting gammalt och känt. En 

förändring behöver inte nödvändigtvis vara någonting nytt. Detta då organisationer ofta går tillbaka 

till gamla mönster som man känner väl till (a.a). Ett exempel kan vara att man tar bort 

mellancheferna från mellanskiktet och gör organisationen platt. Efter en tid så upptäcker man att 

man behöver skiktet med mellancheferna igen och inför detta för en andra gång.    

 

Vision 
Vision har blivit ett av de mest överutnyttjade och minst förstådda orden i språket menar 

författarna. En vision definierar vad en organisationen står för och varför den existerar. En bra 

vision anger vad organisationen önskar bli, vill uppnå och vill skapa, vilket kommer att kräva 
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förändring och utveckling för att uppnås (Collins & Porras, 2002).    

 

En vision är ett sätt att väcka känslor, sådana känslor som motiverar människor att arbeta mot att 

förverkliga visionen. Visionen är en bild som väcker känslor hos människor. Vi måste se något för 

vårt inre och känna att det berör oss för att vi ska anse att det är mödan värt att sätt igång med 

förändringsarbetet (Kotter, 1995).  Men för att vi ska kunna uppnå vår vision så måste vi ha en 

tydlig väg och riktning dit (Krona & Skärvad, 1999).    

 

Mål 
Ett mål är något konkret som en enskild människa ska kunna sträva mot för att uppnå. Ett mål ska 

vara mätbart, tidsbestämt, ha ett syfte och kunna kläs i siffror. I målet formuleras vad som ska göras 

för att nå slutresultatet. Till skillnad från en vision är ett mål mycket konkret och specificerat. Detta 

för att alla ska kunna förstå det, ta till sig det och förstå innebörden av det. Detta gör att det finns 

mindre utrymme för egna tolkningar som minimerar risken för att målet ska missförstås. (Collins & 

Porras, 2002) . Vidare fungerar mål som en enande samlande punkt för ansträngningar i en 

organisation.  Målet ska vara tydligt och ha ett bestämt slutdatum så att organisationen vet när målet 

är uppnått (a.a.).   

 

Chefsskap/Ledarskap 
Chefsskap handlar om att man har en formell plats i en den organisatoriska hierarkin. Chefsskapet 

blir man tilldelad av en styrelse eller en högre chef. Som chef är man anställd på ett formellt sätt där 

man förväntas uppnå vissa resultat och där man även får vissa befogenheter att styra över som kan 

röra sig om belöningar och sanktioner och där chefsskapet är formellt auktoritärt (Maltén, 2000). 

 

Ledarskapet däremot handlar om att man har medarbetare som ser chefens intentioner som goda. 

Därmed är medarbetarna entusiastiska och följer sin ledare och låter sig styras. Ledaren bli 

accepterad av att medarbetarna ser sin ledares beteende och intentioner som goda och meningsfulla 

både för dem själva och organisationen. Det är medarbetarna som accepterar ledaren och detta är 

ledaren helt beroende av  för att nå sina resultat. Maltén skriver om Kotter som beskriver: 

”leadership – funktioner som att peka ut riktningen, utveckla visioner, bygga upp strategier, 

kommunicera ut mål till medarbetarna, motivera och inspirera, stödja initiativ och vilja till 

samverkan – dvs. förändra.” (Kotter, 1982, 1988 ref i Maltén, s. 14, 2000)  

 

Avgränsning 
I denna uppsats kommer vi inte att beröra begreppet kultur. Vi anser ämnet för omfattande för att 
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kunna rymmas inom uppsatsens ram.   

 

Presentation av de fyra bolagen  
Barsebäcks kärnkraftverk ligger mellan Malmö och Helsingborg. Anläggningen bestod av två 

reaktorer. Den 30 november 1999 stängdes permanent reaktor 1 i Barsebäck efter ett politiskt 

beslut. Reaktor 2 togs ur drift den 31 maj 2005 också efter ett politiskt beslut. Som mest arbetade 

cirka 300 personer på kärnkraftverket (Ringhalsgruppen och verksamheten 2005, El en del av din 

vardag). I dagsläget arbetar det cirka 50 personer. Visionen är att Barsebäck Kraft AB (BKAB) ska 

vara vägledande i planering och genomförande av ett kärnkraftverks avveckling och ett föredöme i 

effektivt resursutnyttjande, säkerhet och miljöpåverkan (Barsebäck Kraft AB – Affärsplan 

2007 - 2009). Det övergripande målet för BKAB är att innehålla den totala kostnadsramen på 2700 

MSEK för avställnings- och servicedrift under perioden 1 juni 2005 – 30 juni 2017 (2005 års 

penningvärde) (Barsebäck Kraft AB – Affärsplan 2007 – 2009). Vår verksamhet skall kännetecknas 

av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet.  

 

Öppenhet innebär att vi alla ska: ha en öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom 

företaget som utåt, agera aktivt för att förtroendefulla relationer med samarbetspartners, 

myndigheter och närboende ta vara på egna och andras erfarenheter. Ansvarstagandet innebär att vi 

alla ska: systematiskt förebygga och begränsa negativ miljöpåverkan från verksamheten, bidra till 

en trivsam och god arbetsmiljö, ta de initiativ som krävs för den egna arbetsuppgiften och för 

helheten, hålla gjorda överenskommelser och följa beslutade arbetssätt. Effektivitet innebär att vi 

alla ska: regelbundet följa upp vår verksamhet och ifrågasätta våra arbetsformer, utveckla vår 

kompetens så att vi har flexibilitet och förmåga att verka inom ett brett område, skapa en effektiv 

och miljöanpassad resursanvändning planera och förbereda våra arbetsuppgifter så att vi gör rätt 

saker på rätt sätt (Barsebäck Kraft AB - Ledningshandbok 2007).  

 

Carlsberg är en av världens största bryggerigrupper. De har en bred portfölj av olika varumärken 

såsom Carlsberg Pilsner, Tuborg, Baltika och Holsten. Carlsberg agerar huvudsakligen i Västeuropa 

men också i Ryssland, Östeuropa och Asien. Företaget grundades 1847. Carlsberg A/S är 

moderbolaget och finns på Köpenhamnsbörsen. Företaget har i hela världen 30 000 anställda. 

Carlsbergs vision är: Probably the best beer company in the world.  Our brands will be the 

consumer´s first choice, and we will lead our industri in profitability and growth through a culture 

of quality, innovation and continuous improvement (Carlsberg Annual Report 2005).  

 

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt bolag och har funnits i över 118 år. Verksamheten föddes 
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ur behovet av att försäkra sig mot bränder. Idag erbjuder bolaget inte bara skadeförsäkringar utan 

även liv- och pensionsförsäkringar samt banktjänster. Länsförsäkringar Halland är ett av 24 lokala 

och självständiga länsförsäkringsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar 

Halland har cirka 140 anställda. Länsförsäkringars vision är: Ett tryggt Halland att leva och bo i. 

Det gäller tryggheten för dig själv, din familj, din ekonomi och dina ägodelar (Länsförsäkringar 

Halland Årsredovisning 2006).  

 

Idén när Scandic grundades 1963 var att göra det enkelt för resenärer genom att finnas utmed 

vägarna. Affärsinriktningen var prisvärd kvalitet. På kort tid blev Scandic den största hotellkedjan i 

Sverige och är idag störst i Norden. De arbetar efter ”Nordic Common Sense” att de ska arbeta med 

ett nordiskt sunt förnuft. Det ska vara enkelt. Det är valuta för pengarna. Det är öppenhet. Och det 

betyder att vi bryr oss om varandra. Nordiskt sunt förnuft. Det är det som genomsyrar allt vi gör på 

Scandic och att erbjuda resande som är enkelt och tillgängligt för alla. Man kan summera sättet 

som vi arbetar på som ”Omtanke”, att vi bryr oss om andra människor. I enlighet med vår filosofi 

om nordiskt sunt förnuft vill vi driva en verksamhet som alla drar nytta av: vi själva, miljön och 

samhället (Scandic Nordic common sense 2003).   

 

1.6 Disposition 

Vi har delat upp vårt arbete i sju kapitel. Inledningskapitlet tar upp vår problemformulering, 

frågeställning och syfte. Här finns även en bakgrund där vi förklarar begreppen: förändring, vision, 

mål och skillnaden mellan att vara Chef och ledare. Vi ger även här en kort presentation av de fyra 

organisationerna och deras visioner och mål. Kapitel två är teorikapitlet och tar upp teorier om 

förändring, vision, mål, kommunikation och delaktighet. Kapitel tre är metodkapitlet och tar upp 

urvalet som vi har gjort, hur intervjuerna har genomförts samt vår bearbetning av intervjusvaren. 

Kapitlet behandlar även begreppen validitet och reliabilitet, diskussion av metoden och 

kommentarer till vårt litteraturval. Därefter kommer kapitel fyra som är resultatkapitlet. Här 

behandlar vi intervjupersonernas svar och delar in dem i två  kategorier: visioner och mål samt 

förändringar. Kapitel fem är analyskapitlet där vi integrerar våra valda teorier med 

intervjupersonernas svar, vad gäller förändring, vision, mål, kommunikation och delaktighet. 

Därefter följer kapitlet sex som presenterar slutsatser från vår analys. Här besvarar vi vår 

frågeställning samt ser om vi har uppnått vårt syfte. Slutligen presenterar vi i kapitel sju en 

diskussion som behandlar vår frågeställning och syfte. I diskussionen tar vi även upp vår teori om 

ett kretslopp som handlar om att lyckas med ett förändringsarbete med hjälp av visioner och mål. 
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2. TEORIKAPITEL 
 

Här i teoriavsnittet kommer vi att ta upp teorier som handlar om förändring, vision, mål, 

kommunikation och delaktighet. 

 

”The soul never thinks without an image.” (unknown) 

 

2.1 Förändring  

En organisatorisk förändring handlar bland annat om att det utvecklas nya element i organisationen 

som till exempel när man inrättar en ny avdelning för t ex marknadsföring. Det kan även röra sig 

om att man med redan existerande element skiljer enheter och avdelningar åt eller att man förenar 

dessa. Till sist kan det även vara så att man avskaffar redan existerande element och att man lägger 

ner en avdelning men det kan också vara så att något helt nytt skapas (Jacobsen & Thorsvik, 2000).  

  

En förändring behöver inte nödvändigtvis röra sig om något nytt. Detta då organisationer ofta går 

tillbaka till gamla mönster som man känner väl till såsom organisationsstrukturer, målsättningar och 

så vidare (a.a). 

 

Förändring kan även handla om att ändra på uppgifterna, tekniken, målen och strategierna. På så vis 

att man kan finna andra sätt för hur man utför en uppgift genom att man t ex ändrar på befintlig 

teknik. Man kanske automatiserar en arbetsuppgift, gör ändringar kring målen eller kanske rent av 

byter strategi. Men det kan även röra sig om att man förändrar organisationens struktur som i sin tur 

kan påverka hur arbetsuppgifterna samordnas och delas upp. När dessa förändringar sker i en 

organisation ska man vara medveten om att detta leder till att även interna maktförhållanden 

förändras samt att organisationens förhållande till omvärlden ändras (a.a). 

 

Fyra dimensioner av förändring 
Vidare skriver Jacobsen och Thorsvik om fyra olika dimensioner för att klassificera olika typer av 

förändring. Den första dimensionen handlar om hur omfattande förändringen är. Man brukar skilja 

mellan inkrementella, och strategiska förändringar eller mellan evolution och revolution. När man 

talar om inkrementella förändringar så menar man att förändringarna sker i små steg tills den 

slutgiltiga förändringen är uppnådd. När inkrementella förändringar har skett så kan man summera 

dessa till en radikal förändring och poängen med förändringarna är att de har skett över en lång tid 

(a.a). 
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Forskare har studerat rutiner och standardprocesser inom organisationsteorin och hur dessa har 

förändrats över tid. Rutiner är något som justeras över tid och har av vissa kallats för mutationer, 

därför att olika rutiner förenas och att då en ny rutin uppstår. Dessa förändringar beror på olika 

saker men det kan framförallt handla om att ingen är perfekt det vill säga att det inte finns plats för 

egna tolkningar. Varje rutin måste tolkas och det kan då vara så att alla inte tolkar samma rutin på 

samma sätt och på så vis så förändras rutinen med tiden (Jacobsen & Thorsvik, 2000).  

 

En strategisk förändring innebär att en organisation genomgår en radikal förändring under en 

ganska kort tid. Här brukar det då handla om att organisationen förändrar sina mål och strategier. 

Det kan röra sig om att man har beslutat sig för att producera nya varor eller tjänster eller att man 

förflyttar sig in på nya marknader. Allt detta innebär att man blir konkurrenskraftig som leder till 

okända förhållanden. Detta kallar författarna för en organisatorisk revolution. Det är svårt att skilja 

på förändringar som är inkrementella och strategiska, eller mellan evolution och revolution därför 

att många små förändringar med tiden kan bli och räknas till en mycket stor och omfattande 

förändring (a.a).  

 

En andra dimension handlar om att en förändring är proaktiv eller är reaktiv. Proaktiv förändring 

handlar om förväntningar rörande förändringen eller om en reaktion på lägen som redan har 

förändrats. Man kan använda en proaktiv förändring när man försöker ligga steget före dvs att man 

ändrar i organisationen innan det sker förändringar i omvärlden eller internt i organisationen. En 

reaktiv förändring innebär att organisationen reagerar på en händelse som har ägt rum antingen i 

omvärlden eller internt i organisationen (a.a).  

 

Nadler & Tushman har gjort en tabell av de båda dimensionerna.  

 

Inkrementell   Strategisk 

Proaktiv Finjustering  Omorientering 

Reaktiv  Anpassning  Omvandling 

 
Utifrån förväntningar anpassar organisationen olika delar av sin organisation på att något ska hända 

och då talar man om finjustering enligt tabellen ovan. Det kan handla om, att man måste anställa en 

person med spetskompetens, då man vet att inom en snar framtid kommer staten att kräva att större 

organisationer har det. Anpassning handlar om reaktioner på förändringar, som har skett i små steg i 

omvärlden eller internt. Här anställer organisationen inte specialisten innan staten kräver att större 
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organisationer har det inom vissa/visst områden utan man anställer efter det att kraven har kommit 

till. När organisationer genomgår genomgripande omstruktureringar, personalomsättningar osv. rör 

det sig om omorienteringar som är stora och proaktiva förändringar. Sista delen i tabellen handlar 

om omvandling och då är det att stora förändringar måste genomföras om man vill att 

organisationen ska överleva (Jacobsen & Thorsvik).  

 

Den tredje dimensionen handlar om strukturell och kulturell förändring. Strukturell förändring berör 

arbetsfördelning, belöningssystem, samordning, styrning och specialisering. Kulturell förändring 

handlar om att ändra på personers attityder, åsikter och uppfattningar (Jacobsen & Thorsvik, 2000). 

 

Den fjärde och sista dimensionen belyser planerade eller inte planerade förändringar. 

Organisationer har tagit lärdom om vad det är som händer ute i omvärlden samt att man har lärdom 

om vad som händer och sker inom den egna organisationen. På så sätt så har de kunskap som kan 

användas till att planera nya förändringar (a.a). 

 

Lyckas med förändringar 
Kotter tar upp åtta punkter på vad som man i en organisation bör göra för att en förändring i en 

organisation ska lyckas. Vi har valt att bara ta med sju punkter. Det handlar om att skapa en känsla 

av brådska, en drivande grupp, en vision, att kommunicera visionen, att förmå medarbetare och 

ledare att arbeta mot visionen, att planera och skapa vinster på kort sikt och att befästa 

förbättringar och skapa ännu mera förändring  (Kotter, 1995).  

 

Första punkten handlar om att skapa en känsla av brådska enligt författaren. För om allt är bra i en 

organisation kan det vara svårt att motivera medarbetare på att en förändring behöver genomföras. 

Om det finns svårigheter i organisationen kan det gå lättare att motivera en förändring. Men å andra 

sidan, när det finns svårigheter inom en organisation så är ofta resurserna och manöverutrymmet 

mindre, än när allt är bra i organisationen. Det kan därför vara svårt att genomföra en förändring 

trots att medarbetarna är motiverade (a.a).  

 

För att skapa en drivande grupp så är det enligt Kotter viktigt att få till en tillräckligt stor grupp som 

stödjer och driver förändringen i punkt två. Uppnår man inte det är det svårt att få igenom 

förändringen. Det räcker inte med organisationens ledning utan det behövs fler personer än så. Där 

ett extra plus om dessa personer är inflytelserika i organisationen (a.a).    

 

I Kotters tredje punkt ingår det att ha en vision. En vision ska kunna förklaras för någon på mindre 
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än fem minuter. En vision ska vara en bild som beskriver vad organisationen vill uppnå med 

förändringen (a.a).      

 

Att kommunicera visionen är författarens fjärde punkt. Det gäller att komma ihåg att en förändring 

åstadkommes av många människor tillsammans. Det gäller då att många människor nås av visionen 

och vad organisationen vill uppnå. Att kommunicera visionen ofta och till många gäller om man vill 

sprida visionen och åstadkomma en förändring i en organisation (Kotter, 1995).  

 

För författaren handlar den femte punkten om att  förmå medarbetare och ledare att arbeta mot 

visionen. Det handlar om att få med sig många människor. Denna gång gäller det att få många 

människor i organisationen att vilja arbeta för att förverkliga visionen genom att börja genomföra 

förändringar (a.a).   

 

I författarens sjätte punkt rör det sig om att planera och skapa vinster på kort sikt Vid lyckade 

förändringar hoppas man inte bara passivt på vinster på kort sikt utan planerar verkligen för dem 

och firar när man har uppnått dem. Alla förändringar tar tid, och för att få medarbetare att orka 

gäller det att man planerar och definierar mål som ska uppnås under vägen. Genom att skapa vinster 

på kort sikt kan man få människorna i organisationen att inte ge upp, vilket annars kan vara en stor 

risk (a.a).    

 

Näst sista punkten handlar om att befästa förbättringar och skapa ännu mera förändring. Ett 

misstag, som författaren har lagt märke till, är att människor i organisationer tar ut segern i förskott. 

Det gäller istället att verkligen befästa det, som organisationen har uppnått, och våga se att mer 

återstår att göra. Det kan handla om att lägga till nya saker, som man inom organisationen har sett 

måste göras (a.a).   

 

2.2 Vision 

En vision är någonting som vi vill uppnå, en dröm och ett idealtillstånd som vi vill förverkliga. Det 

är svårt att konkretisera visionen då den befinner sig framför oss i tiden. Syftet med visionen är att 

den ska ge oss en mental bild av framtiden. Den ska föra våra tankar mot ett mål som har en stark 

emotionell dragningskraft för oss. Att ha en vision innebär att vi har en känsla av att vi har en 

uppgift att nå och att denna uppgift ger oss en inre motivation som kan utveckla våra inre 

drivkrafter (Arvonen, 1989). 



 15 

 

Men för att vi ska kunna uppnå vår vision så måste vi ha en tydlig väg och riktning dit. En vision är 

en bild av hur vi vill att framtiden ska se ut och denna drömbild vill vi gärna att alla i 

organisationen ska dela. En vision ska leda till att stärka de resurser som finns men även att förlösa 

de resurser som inte syns. Det är viktigt att visionen är utformad på ett enkelt, tydligt och 

inspirerande sätt för att människor ska kunna ta den till sig. Men det är också av betydelse att den är 

krävande, utmanande och ställer kundernas behov i centrum. Visionen ska finnas hos personalen 

som en ständig påminnelse i det vardagliga arbetet för då har den större chans att plocka fram dolda 

resurser inom organisationen (Krona & Skärvad, 1999).  

 

När vi delar en vision inom en organisation så gör vi det på ett kollektivt plan. Vi ser vad som är 

betydelsefullt för organisationen och varför det är betydelsefullt. Detta gör att vi reagerar kreativt 

istället för reaktivt. För att människor i organisationen ska kunna ta till sig visionen och göra den till 

sin egen så måste människorna få friheten att uttrycka sina tankar och idéer om visionen utan att det 

råder några begränsningar och att det inte blir några påföljder för att man uttryckt sin åsikt. När 

medarbetare tar till sig visionen så har det även accepterat behovet av förändringar på vägen mot 

visionen (a.a).  

 
”När man identifierar sig med sitt företags mål, när man upplever sig delaktig i en vision, upptäcker man att man utför 

ett livsverk i stället för att arbeta för att få tiden att gå för att sedan börja leva efter arbetsdagens slut”. 

(Aburdene och Naisbitt, 1985 s. 41, citerad i Arvonen, 1989 s 136.) 

 

När en vision ska formuleras är det viktigt att vi tar en del frågor i beaktande såsom vem ska 

formulera visionen, vad ska visionen baseras på, hur styrande får visionen vara, vilka konsekvenser 

har den för organisationen och på vilket sätt ska den överföras till personalen? För det första så ska 

visionen ha sin grund i en omvärldsanalys som tar fasta på samhällsutvecklingen, marknaden, 

kunderna osv. För det andra så ska visionen vara realistisk för organisationen, då den ska förankras 

i dess förutsättningar, kompetens, värderingar, teknologi osv. För det tredje så ska visionen stämma 

överens med ledarens och ledningens värderingar. Och till sist ska visionen vara utformad på ett 

sådant sätt att den har en samhällsroll för organisationen och att den tjänar samhället (Arvonen, 

1989). 

 
Visionen ska vara en bild som vi ska sträva mot i framtiden och hur det är att vara där. Bilden ska 

också vara så att den stimulerar organisationen att via delmål oavbrutet sträva mot visionen. 

”Visionen ska levas varje dag, som om den redan förverkligats” (Krona & Skärvad, 1999 s. 143). 
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Att förankra en vision 
Lösningen på att förankra en vision handlar om hur vi kommunicerar visionen till människorna i 

organisationen. Organisationens mål är att få visionen förankrad som en plattform. Viktigt att tänka 

på när vi ska förmedla visionen är att vi inte gör det genom att skicka runt PM eller genom formella 

procedurer för det kommer inte att fungera. När vi ska förankra visioner så gör vi det genom en 

emotionell och känslomässig process. För att kunna förankra visionen hos andra så måste ledarna 

själva ha tagit visionen till sig och tror på denna. Det är av strategisk vikt att visionen först och 

främst är förankrad och förstådd i toppskiktet bland ledarna. Detta är betydelsefullt när idéerna ska 

accepteras av andra. Viktigt är också att ledarna är medvetna om att denna förankringsprocess tar 

tid och måste repeteras ett stort antal gånger (Arvonen, 1989). 

 

2.3 Mål 

Författarna skriver att genom tiderna har man använt mål för att skapa utmaningar. Ett mål 

innehåller fyra komponenter: för det första ska målet vara mätbart för att kunna analyseras, för det 

andra ska målet vara tidsbestämt så att människor inom t ex en organisation vet när målet är 

uppnått, för det tredje ska målet ha ett syfte så att man vet vad som ska göras och för det fjärde ska 

målet kunna kläs i siffror som till exempel att försäljningen har ökat med 5 % och så vidare 

(Forsberg & Olsson, 2004). 
 

Svensson skriver att målformulering, resultatuppföljning och dialog är vad målstyrningsfilosofin 

handlar om. Människor som i en dialog med sin chef sätter upp gemensamma mål, uppnår nästan 

alltid dessa mål (Svensson, 1993).  

 

Mål kan ha en motiverande effekt på medarbetarna. Om en medarbetare inte har ett mål att arbeta 

emot kan det vara svårt för medarbetaren att känna sig motiverad och anstränga sig i sitt arbete. Om 

vi inte har mål att arbeta efter och/eller emot så vet vi inte heller i vilken riktning vi arbetar 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).   

 

Flow 
Csíkszentmihályi (1990) talar om begreppet flow. Det är ett tillstånd som varje människa kan 

komma i. Tillståndet utmärks av att ett slags ordning i vårt medvetande, och informationen, som når 

vårt medvetande, står då i överensstämmelse med våra mål. I detta tillstånd flödar vår psykiska 

energi utan ansträngning (Csíkszentmihályi, 1990).  

 



 17 

Författaren har funnit att i huvudsak åtta olika komponenter bidrar till att en människa kan komma i 

ett tillstånd av flow. Dessa komponenter är: en aktivitet som är en utmaning och som kräver 

färdighet, en sammansmältning av handling och medvetande, tydliga mål, tydlig feedback, 

koncentration på uppgiften, kontroll, förlust av självmedvetande och förändrad tidsupplevelse. Ur 

denna lista med de åtta komponenterna väljer vi att i ett första skede koncentrera oss på tydliga mål 

och tydlig feedback. Skälet till att en person totalt kan uppslukas i en upplevelse av flow är att 

målsättningen är klar och tydlig och feedbacken omedelbar. Vissa aktiviteter tar lång tid att 

fullfölja, men även i dessa är målsättning och feedback ytterst viktiga (a.a).      

 

Csíkszentmihályi talar om kvaliteten på målen vid en förändring. De ska vara tydliga, tidsbestämda 

och mätbara. De ska även vara önskade, utmanande och realistiska. Ett sätt att göra målen tydliga 

och utmanande är genom användande av stödjande visioner. Om målen är mätbara är det möjligt att 

åstadkomma tydlig feedback (Sarv, 1993), vilket Csíkszentmihályi (1990) anser vara en 

nyckelkomponent för att medarbetare ska ha möjlighet att finna flow i sitt arbete (Csíkszentmihályi, 

1990). 

 

2.4 Kommunikation 

Allt som vi människor vill förmedla till varandra inom en organisation är kommunikation. 

Budskapet kan vara skriftligt eller muntligt och kommunikationen kan då vara till exempel en 

muntlig order, ett skriftligt direktiv, personalmöten eller en personaltidning (Strid, 1999). 

 

Med kommunikationens funktion menas vad sändarens vill åstadkomma hos mottagaren. Den 

interna kommunikationen har ofta tre funktioner så som att ge information, skapa engagemang och 

kontakt med yttervärlden. Begreppet information används ofta för den enkelriktade informationen 

som handlar om vad som ska göras och hur det ska göras. Ett annat syfte med information är att få 

till stånd ett engagemang och deltagande hos medarbetarna Men för att få engagerade medarbetare 

så krävs det att de har kunskap, som de kan få genom information. Kan man något kan man delta 

(a.a).     

 

Ett viktigt syfte med kommunikationen inom organisationen är att befrämja kontakterna med 

yttervärlden utanför den egna organisationen Det viktigaste kan vara att via medarbetarna visa för 

omvärlden vad organisationen är och står för. För detta krävs att medarbetarna exempelvis känner 

till organisationens syfte, mål och visioner (Strid, 1999).  
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I samband med förändring skriver Petersen att kommunikation till stor del handlar om att informera 

om själva förändringsprocessen samt att hjälpa medarbetarna i organisationen till att förstå själva 

behovet av förändringen och logiken i den. Författaren efterfrågar medarbetare kommunicering av: 

en förståelse av nödvändigheten av en förändring, medarbetarnas framtida roller och möjligheter, 

verksamhetens möjligheter och visioner för medarbetarna, målet med förändringen samt uppnådda 

resultat (Petersen, 2003). Strid menar även att i en modern organisation med krav på ökad kunskap 

hos medarbetarna ställs det högre och högre krav på den information som ges. Medarbetarna idag 

vill inte bara veta vad som ska göras, utan även varför något ska göras och vilket slutresultat som 

förväntas. Detta ställer nya krav på företagsledningen och cheferna (Strid, 1999).  

 

Det finns fyra olika kommunikationsinriktningar och vi har valt att bara belysa en av dem, 

deltagandeansatsen. Deltagandeansatsen är en kommunikationinriktning, som handlar om att 

transformera information. Åsikter produceras och förändras i dialog med andra medarbetare. 

Beslutspraxisen är en bottom-up-process och man vill att verklig delaktighet uppstår. Målet är att 

nya perspektiv och handlingssätt uppstår i organisationen (Simonsson, 2002).    

 

2.5 Delaktighet 

Simonsson behandlar dialogen som ett instrument för att uppnå delaktighet i organisationer. Många 

forskare anser att dialog hänger ihop med delaktighet och att det skiljer den från andra former av 

tvåvägskommunikation. Genom dialogen kan människor få insikter och kunskap som de aldrig 

skulle kunnat ha fått på egen hand. Dialogen kan anta formen av t.ex. arbetsgrupper där 

medarbetarna träffas för att diskutera och komma med lösningar på problem (Simonsson, 2002). 

Thelander skriver att kommunikation och dialog är de viktigaste redskapen för att uppnå delaktighet 

och ansvar i en organisation. I dialogen påbörjas en process där samtalsparterna efter hand får en 

gemensam förståelse för varandras synsätt (Thelander, 2003). 

  

Att skapa motivation hos medarbetarna och få dem att styra mot samma mål, har blivit en mycket 

viktigt del av informationen i en organisation. Kommunikation inom en organisation kan få 

medarbetarna motiverade och ställa upp på organisationens policy. Det leder till att medarbetarna 

kan känna en annan delaktighet i sitt arbete (Strid, 1999).  

 

Delaktighet (eng. ”commitment”) står i motsatsförhållande till följsamhet (eng. ”compliance”). Att 

vara delaktig och ställa upp för något kräver ett självständigt val. Medarbetaren tar ansvar för det 

han/hon är delaktig i, vilket kan vara till exempel en vision. Att bli övertalad kräver inte ett val 
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mellan olika alternativ. Om man får en vision serverad för sig och det inte finns något annat 

alternativ så skulle man kort och gott kunna säga att man blir övertalad och att det räcker med att 

säga ja. Det innebär inte samma ansvarstagande. Den följsamme medarbetaren är trogen och lojal 

men det är något annat än att vara delaktig. Att ta ett eget ansvar är något annat än att handla av 

plikt (Wiberg,1992).  

 

Om en ledare vill få medarbetare att känna sig delaktiga så krävs det en kommunikation mellan 

medarbetare och ledare. Författaren menar att kommunikationens betydelse ökar med ökande grad 

av delaktighet (a.a).       
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3. METODKAPITEL 
 

I detta kapitel kommer vi att berätta vilket urval vi har gjort, hur vi har genomfört intervjuerna och 

hur vi har bearbetat resultaten. Vi tar även upp begreppen validitet och reliabilitet och förklarar 

dessa. Vi diskuterar även valet av metod för vår studie samt valet av litteratur. 
 

3.1 Urval 

I början av undersökning tänkte vi intervjua sex personer. Men det visade sig att det inte var så lätt 

att få tag på möjliga intervjupersoner. De satt antingen i möten, var sjuka eller på semester osv. 

Men det var även svårt då det visade sig att flera tilltänkta personer, som skulle ha varit lämpliga att 

intervjua, inte hade tid att ställa upp för en intervju.  

 

Tidigare hade vi bestämt att våra intervjupersoner inte fick befinna sig allt för långt borta, då det 

blev en ekonomisk fråga för oss. Detta gjorde att vi begränsades i vårt urval av intervjupersoner. En 

annan aspekt som vi fick titta på var tidsaspekten. Vi insåg att det fanns svårigheter i att leta efter 

intervjupersoner och att vi inte hade hur mycket tid som helst till sökandet. Så vi valde att nöja oss 

med fyra intervjuer och fortskrida med vårt arbete. 

 

Innan vi bestämde oss för detta ämne gjorde vi en brainstorming för att komma fram till ämnet. När 

vi väl bestämt oss för att undersöka om visioner och mål har en betydelsefull roll i 

förändringsarbetet, vände vi blickarna mot biblioteket. Inledningsvis försökte vi leta upp 

organisationer, som förde fram sitt arbete genom starka visioner och mål. Vi letade på biblioteket i 

böcker om företag som fanns i hela Sverige. I böckerna fann vi företag som Ikea, SAS, Spray, 

Studsvik, Scania. Efter detta satte vi oss ner och försökte komma på andra företag som låg lite 

närmre geografiskt och kom fram till: Gekås, Handelsbanken, Scandic Hotell, Ringhals, Lindex, 

Arla, Carlsberg, Getinge AB.  

 

De företag som vi ansåg var intressanta ringde vi till och bad dem skicka sina årsredovisningar. Vi 

fick en del årsrapporter hemskickade som vi läste igenom och tittade på vilka visioner och mål de 

hade. Vi delade upp företagen oss emellan och sedan kontaktade vi dem för att se om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Av dem som vi kontaktade fick vi ihop fyra intervjuer 

och det blev med Barsebäck, Carlsberg, Scandic och Länsförsäkringar. En del av de organisationer 

som vi kontaktade hade helt enkelt inte tid i sina almanackor att ta emot oss, till exempel Getinge 

AB och Lindex.    
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Vi har genomfört fyra intervjuer som har skett på olika platser runt om på västkusten. En intervju 

har skett med en chef på Barsebäcks kärnkraftsverk nere i Skåne, den andra intervjun skedde i 

Falkenberg på Carlsberg med en chef, en tredje intervju var med en chef på Scandic Hotel i 

Halmstad och den fjärde och sista intervjun skedde med en chef på Länsförsäkringar i Halmstad. 

Alla intervjupersoner är ledare/chefer men på olika nivåer inom de olika organisationerna. 

 

Vi har använt oss av ett subjektivt urval det vill säga vi har handplockat de organisationer som kan 

ge oss den mest värdefulla datan. Detta urval innebär att som forskare har man en viss kännedom 

om människorna eller företeelserna, som ska undersökas, och att forskaren gör detta urval medvetet. 

Varför dessa människor väljs ut beror på ett särskilt syfte, som forskaren har, vad gäller 

människornas eller företeelsernas kvalitéer samt deras relevans för undersökningen. Vad som är bra 

med denna form av urval är, att forskaren på goda grunder kan anta att valet av människor och 

företeelser är avgörande för undersökningen. Men även att det kan ske genom att man använt sig av 

olika enheter, vilket ger forskaren en bredare variation (Denscombe, 2000). 

 

3.2 Genomförandet av intervjuerna 

När vi ringde till organisationerna kom vi till tals med växel- eller receptionspersonal och det var 

för dem vi fick berätta vårt ärende. Vi berättade att vi sökte chefer, som hade genomfört en 

förändring under de senaste åren. Då undrade de vilken typ av förändring vi var ute efter. Vi 

svarade att det inte spelade någon roll vilken förändring de blivande intervjupersonerna hade 

genomfört, om den var stor eller liten, bara att det var en förändring som de hade genomfört. När vi 

väl fått tag på intervjupersonerna och fått kontakt med dessa undrade även de vad intervjun skulle 

handla om och vad det var vi var ute efter. Vi berättade att vi ville undersöka om visioner och mål 

används i förändringsarbetet och att det var om visioner, mål och förändring som intervjun skulle 

handla om.   

 

Innan vi genomförde intervjun sände vi vårt material till intervjupersonerna för att de skulle ha en 

chans att sätta sig in i ämnet och kunna skapa sig en förståelse för vad det var vi ville ha ut av 

intervjun. Eftersom alla intervjupersonerna efterfrågade frågorna innan intervjutillfället, var vi 

tvungna att göra en avvägning. Vår förkunskap talar om för oss att man inte gärna ska ge ut för 

mycket information till intervjupersonerna för det kan då uppstå en skevhet. Kvale (1997) skriver 

att man bör vara försiktig med att ge ut en alltför detaljerad information om undersökningens syfte 

och uppläggning. Detta för att man vill få intervjupersonernas oförfalskade åsikter (Kvale, 1997). 

Trots denna förkunskap beslutade vi att intervjupersonerna skulle få alla frågorna för att på så vis 
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kunna förbereda sig inför intervjutillfället. Vi ville få ut så mycket information om ämnet, som det 

bara gick, och då ansåg vi att det bästa var om intervjupersonerna var väl förberedda inför intervjun. 

Vi ville även att de skulle kunna ta fram material till oss om sådant de tyckte var väsentligt för oss 

att få,. Detta skulle de kanske inte ha haft möjlighet till, om de inte fått våra intervjufrågor i förväg.  

 

Intervjuerna skedde på respektive ledares arbetsplats och spelades in på bandspelare. Trost (1997) 

skriver att det kan vara lämpligt att fråga intervjupersonerna om det ger sitt samtycke till intervjun 

och att intervjupersonen då också är upplyst om att tystnadsplikt råder (Trost, 1997). Vi har frågat 

var och en av de intervjuade om de tillåter att namn och titel redovisas och detta har samtliga svarat 

ja på. Däremot har vi kommit överens om att inte uppge vem som har sagt vad i det empiriska 

materialet.  

 

Våra intervjuer har genomförts av oss båda och vi har under intervjuns gång använt oss av en 

intervjuguide som har varit mycket tydlig. Frågorna har varit många och indelade i teman. Vid 

intervjuns gång har en av oss varit intervjuare medan den andra har varit bisittare och skrivit 

följdfrågor som vi i slutet av intervjun har tagit upp. Det hela har enligt oss fungerat mycket bra och 

intervjupersonerna har varit engagerade och har enligt vår uppfattning velat förse oss med ett så bra 

material som det bara har varit möjligt att ge. Enligt Widerberg finns det inga garantier för att mötet 

mellan intervjupersonen och intervjuaren blir som man har önskat och att detta beror på att det är 

två olika personer som möts (Widerberg, 2002) Vi anser att våra möten med intervjupersonerna har 

varit mycket trevliga och avslappnade. 

 

Vår intervju liknade en semistrukturerad intervju. Detta innebär att intervjun är ett mellanting 

mellan den fokuserade och den strukturerade metoden för hur man utformar en intervju. Frågorna är 

i den semistrukturerade intervjun mer specificerade och här finns utrymme för att fördjupa svaren 

på ett sådant sätt som inte den standardiserade metoden tillåter (May, 2001). Denna intervjuform 

passade oss mycket bra. Vi ställde de frågor som vi hade i vår intervjuguide men vi kunde samtidigt 

ställa följdfrågor kring de svar som vi fick. Vi kunde också fördjupa oss i vissa frågor. Våra fyra 

intervjuer varade mellan en timma och upp till två timmar. Vi valde att transkribera alla 

intervjuerna. Vi fördelade arbetsbördan med transkriberandet mellan oss genom att den som hade 

varit intervjuare vid en intervju också genomförde transkriberingen. Det blev två transkriberingar 

var.   
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3.3 Resultatbearbetning 

Från det empiriska materialet fick vi fram en mängd intressant information. Vi gick igenom det 

empiriska materialet för att se vilka tänkbara teorier vi skulle kunna använda. Vi satte oss ner och 

strök under nyckelorden i texten. Därefter tog vi ut fyra nyckelord var för att sedan enas om fem 

nyckelord. Nyckelorden blev: förändring, kommunikation, vision, delaktighet och mål. Denna 

avgränsning var vi tvungna att göra för att uppsatsen skulle få en röd tråd och handla om det vi ville 

undersöka.  

  

I vår bakgrund har vi valt att bara beskriva begreppen förändring, vision, mål och skillnaden mellan 

chef och ledare. Vi har inte tagit upp och berättat om begreppen kommunikation och delaktighet i 

detta avsnitt. Detta för att vårt arbete ska handla om förändring, vision och mål. Vi har tagit med 

begreppen kommunikation och delaktighet som en del för att öka förståelsen. Dessa begrepp måste 

vara med som en del i förändringsarbetet som de fyra ledarna utför samt för att kunna förmedla 

visionen och målen. Det finns otroligt mycket information skrivet om dessa fem nyckelord och 

därför har det varit viktigt för oss att även göra avgränsningar inom dessa fem områden.  

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Widerberg skriver att det är viktigt när man utför kvalitativa forskningar att man på ett grundligt 

sätt motiverar och redogör för hur man har gjort och gått tillväga i sin undersökning. För att läsaren 

på så vis ska kunna värdera forskningen och dess kunskapsanspråk (Widerberg, 2002).  

  

Begrepp som reliabilitet och validitet är begrepp som har myntats inom den kvantitativa 

forskningen. Men enligt författaren är detta begrepp som passar mindre bra på kvalitativ forskning 

(a.a). Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, att mätningarna är utförda på ett sådant sätt så att dem 

är korrekta. Validiteten handlar om att man verkligen mäter det man avser att mäta och ingenting 

annat (Thurén, 1991). För Widerberg (2002) handlar det inte om att man ska kunna byta ut 

forskaren (reliabilitet) eller att det redan innan är bestämt vad det är man ska mäta (validitet) vid en 

kvalitativ ansats. Trots denna svårighet menar författaren, att den kvalitativa forskaren ändå måste 

vara saklig och tillförlitlig, och att man kan vara det under sin forskningsprocess genom att 

fortlöpande dokumentera och reflektera över de val och tolkningarna, som man gör under arbetets 

gång (Widerberg, 2002). 

   

När vi satt och genomförde intervjuerna upptäckte vi svårigheten i att hålla oss inom det ämne som 
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vi skulle undersöka. Detta berodde ibland på att intervjupersonen svävade ut i sina svar och talade 

om saker som inte var relevanta för vår undersökning. Då försökte vi gå in och avbryta och gå 

vidare till nästa fråga. Vi konstaterade att det är svårt att genomföra intervjuer och vara saklig i sitt 

sätt att ställa frågorna. Det kan vara bra att som intervjuare upprepa vad intervjupersonen har sagt 

för att se om båda förstår varandra, detta gjorde vi vid några tillfällen, men vi skulle ha gjort det vid 

fler tillfällen under intervjuerna. När intervjupersonerna svarade på våra frågor, försökte vi låta dem 

tala till punkt innan vi själva kom in i diskussionen. Vi lät även det gå en liten stund efter det att 

intervjupersonen hade svarat, för att på så vis ge honom/henne tid på sig att reflektera över sitt svar 

och kanske fylla ut det. Intervjuerna kändes mycket avslappnade och trevliga. Det märktes tydligt 

att intervjupersonerna ville bistå oss med information. Efter intervjuerna frågade vi om vi fick 

återkomma, om vi senare skulle komma på något, som vi hade missat att fråga, och det var vi 

välkomna att göra.  

 

Mäter vi då det vi avser att mäta? De frågor vi ställde vid intervjutillfället tyckte vi var bra, och som 

vi såg det så mätte det, det vi avsåg att mäta. Vi anser även att vi har behandlat informationen på ett 

värdefullt sätt, genom att vi har transkriberat alla fyra intervjuerna. Detta gör att vi har fått med oss 

alla ord och detaljer i svaren. Vi kunde dock ha ställt fler frågor om visioner och mål.  

 

Är vårt arbete tillförlitligt? Vi har noggrant arbetat fram frågorna och grupperat dem i teman. Vi har 

utfört intervjuerna på ett korrekt sätt. Vi har inte gjort upprepade intervjuer med samma personer 

och detta påverkar tillförlitligheten i vårt arbete. Trots detta så  anser vi att vårt sätt är så tillförlitligt 

som det kan bli.   

 

3.5 Metoddiskussion 

Vad personerna kan och vilken funktion de har inom organisationen kommer att påverka vårt 

arbete. Vi tror att den post man sitter på inom hierarkin påverkar vad man kan om visioner och mål. 

Skulle man välja att göra vidare forskning inom ämnet, tror vi, att det vore intressant att intervjua 

högt uppsatta ledare inom organisationen och jämföra dem med ledare på en lägre nivå inom 

organisationen för att se om det finns några tydliga skillnader. Vi tror att en högre chef kan sitta 

med i ledningen och ta fram visioner och mål och att denna person då har en väldigt klar och tydlig 

bild över detta. Medan en chef på lägre nivå inte har samma insikt och påverkan. Detta kan kanske 

ha betydelse för hur man ser och använder visioner och mål.  
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3.6 Val av litteratur 

Vi har sökt vår information på olika bibliotek i Halmstad och Falkenberg. Vi har varit inne i olika 

databaser för att ta fram artiklar och böcker om ämnet. Internet har vi haft som hjälp då vi har  

Googlat efter uppsatser om ämnet för att få tips och idéer till referenser. Vi har inte tagit hänsyn till 

ålder på böcker, artiklar och uppsatser, utan valt dem vi tycker är relevanta för detta ämne.  

 

Vi har valt att inte ta med några artiklar från Internet då den information som finns där inte alltid är 

tillförlitlig. Vi har valt att bara ta med tillförlitligt material i vår uppsats. 
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4. RESULTATKAPITEL 
Här i detta kapitlet låter vi våra intervjupersoner tala om förändring, vision och mål. 

 

4.1 Visioner och Mål 

 

Förekomsten av tydliga visioner och mål i de fyra organisationerna   
Visioner var något som alla organisationer hade och som ledarna var väl förtrogna med. På 

Länsförsäkringar svarade man att deras vision var: ”ett tryggt Halland att leva och bo i”. De andra 

organisationerna kunde inte ge sina visioner på ett så uttalat sätt som Länsförsäkringar. Men de 

kunde ändå tala om vad visionen handlade om och de visste vad visionen gick ut på. På Barsebäck 

kretsade visionen mycket kring säkerhetstänkandet och de hade STARK: ”stanna upp, tänk efter, 

agera, reflektera, kommunicera /../ tänk efter före, gör rätt från början /../ det är det stark går ut 

på”. ”Om man tittar då på STARK /../ så går det tillbaks /../ du kan härleda det från alltså stämmer 

det med visionen /../ vi ska vara ledande, vi ska köra säkert /../ vi har med säkerhet /../ miljö /../ med 

lite miljöpåverkan och effektivt /../ det går liksom tillbaks dit alltihopa. Sen /../ klart jag och 

ledningsgruppen vi ser det naturligtvis närmare än vad våra medarbetare gör, så är det”. Vidare 

syns visionerna och målen i deras styrkort som finns på deras intranät så att alla medarbetare kan gå 

in och titta på styrkortet när de vill.  

 

På Scandic har de någonting som de kallar för ”Nordic Common Sense, det ska genomsyra allting 

och vara nordiskt sunt förnuft och så vill vi jobba det ska vara enkelt, och det ska vara tillgängligt, 

vi ska jobba med stor omtanke och både om vårt företag och våra medarbetare /../ man ska ha en 

omtanke, allting vi gör det ska genomsyra allt”. Carlsbergs hade en fotbollsplan som metafor och 

denna spelplan hjälpte till att sprida och konkretisera visionen. En av ingredienserna i visionen var 

”All brands will be the consumers first choice. Vi ska var störst på marknaden, vi ska vara dubbelt 

så stora som nummer två på vatten, vi ska vara dubbelt så stora som nummer två på restaurang, 

vara störst på sockerfritt, vara laget som kunderna håller på, ha det bästa spelsystemet”. 

 

Sätt att synliggöra visionerna 
Visionerna syns som Länsförsäkringar säger: ”isbanan på Stora torg i Halmstad i vintras. 

Länsförsäkringar var en av dess huvudfinansiärer. Syftet med det är att det ger en tryggare 

stadsbild /../ Till sommaren ska solhattar delas ur på olika stränder i Halland för att skydda barnen 
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från solen, för flera hudcancer typer är vanliga i just Halland, så visionen syns i smått och stort”. 

 

”På Carlsberg talar man om den stora Spelplanen. På den ser man konkret visionen, de 

övergripande målen, vilken filosofi vi har, och hur ska vi spela spelet. Bilden över Spelplanen tas 

med till varje möte. Inom Carlsberg har man en interntävling mellan dotterbolagen runt om i 

världen. Det är det man syftar på när det gäller att hämta hem pokalen”. Enligt intervjupersonen 

har detta tankesätt varit viktigt för att få organisationen att gå i en viss riktning. Men även att det är 

ett bra sätt att kommunicera visionen och målen till medarbetarna på. Detta då intervjupersonen tror 

att metaforen är lätt att ta till sig. Vidare anser intervjupersonen att det har varit ett smart upplägg 

att man hela tiden knyter an till Spelplanen som tankebild.   

 

Arbetet som leder fram till visionen 
På Länsförsäkringar arbetade man fram visionen genom att ha ett ledningsgruppsmöte. Med på 

detta möte var alla chefer, som har en funktion, samt två personalrepresentanter från facket. På detta 

möte satt man och ”bollade idéer och vad man ville och vart man är på väg och hur vill vi framstå 

och så vidare”. Visionen kom till vid detta möte och lämnades över till styrelsen för beslut.  

 

På Scandic och Carlsberg arbetades visionerna fram centralt och implementerades sedan i 

organisationen på ett så kallat top-down-styrt sätt (uppifrån och ner), för att sedan brytas ned och 

appliceras på respektive avdelning.  Intervjupersonen på Scandic tror att de flesta medarbetare kan 

redogöra för Scandics vision och mål. Men om medarbetarna kan göra det hänger på varje 

medarbetares eget intresse.   

 

Arbetet med visionerna 
Visionen ”den tuggas varje år” och Länsförsäkringar går årligen igenom sin vision för att se vart de 

är på väg och hur det känns. Intervjupersonen tycker att visionen har ”satt sig väldigt väl här i huset 

och som alla känner sig komfortabla med”. Visionen ska inrymma allt, allt från affärsverksamhet 

till samhällsengagemanget och detta tycker intervjupersonen att det gör. Intervjupersonen känner 

sig stolt över att man kan visa med visionen att man är del i ett större sammanhang och att ”det inte 

bara är business utan lite bredare än så”. Syftet vad de är till för vill de koppla till visionen. ”Ett 

av målen för medarbetarna är att alla medarbetarna ska känna till och förstå den övergripande 

affärsplanen, 100 % känna till /../ Vi har haft en test där alla har fått kunskapstesta sig och alla var 

godkända. Här var alla med, då är det mycket vunnet, att den är förankrad och att folk kan den och 

har ett intresse för den, det tyder den här enkäten på.” Visionen ältas och är levande tycker 

intervjupersonen.  
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Intervjupersonen på Carlsberg menar att de försöker använda visionerna och målen hela tiden. De 

tävlar internt inom fabriken med sina mål och då använder de sig av fotbollsmetaforen. En av 

tävlingarna kallar de för Championship och har tre nyckeltal. Nyckeltalen är: kr/liter, att linjerna går 

effektivt och ett tredje som är ett kvalitetsindex. Tänds en grön lampa innebär detta att de är över 

målet, tänds en gul lampa är de på målet och tänds en röd lampa är de under målet. Och denna 

tävling har de varje kvartal, där de korar och utser en vinnare. ”Det är en kul grej, det är inte så att 

man får bassning om man inte vinner championchipet /../ men det triggar naturligtvis” På mötena 

kommuniceras sedan tävlingarna om hur det går för varje lag. Resultaten visas upp en gång i 

månaden så att alla får veta hur det går. Intervjupersonen tror inte att alla medarbetare kan svara på 

vilken som är organisationens vision, däremot tror vederbörande att vissa av dem kan svara på vilka 

som är organisationens mål.   

 

På Barsebäck följs de flesta mål upp i ledningsgruppen en gång i månaden, andra följs upp 

kvartalsvis. Men även ute i verksamheten har verksamhetsansvariga ansvar för respektive mål och 

att rapportera in hur det går och att komma med en prognos. ”Visionen används mer 

övergripande”. På Barsebäck ställer de inte kravet att alla ska kunna redogöra för visionerna och 

målen i detalj. ”Däremot ska man ha en känsla för vad det innehåller och delmål, de som rör en 

själv”  

 

Hur visionerna och målen kommuniceras inom organisationen 
Intervjupersonen på Scandic berättar, att när visionerna och målen skulle kommuniceras ut till 

organisationerna, samlade man alla direktörer och avdelningschefer och informerade dem om 

visionerna och målen. Därefter tog direktörerna och avdelningscheferna med sig visionerna och 

målen tillbaka till sina hotell ”och så säljer man in paketet där och sen är det ja det är så det 

funkar”.  

 

På länsförsäkringar kommuniceras visionerna och målen muntligt men finns även ute i 

organisationen så att alla kan ta dem till sig. På Carlsberg har företagsledningen varit ute i landet för 

att träffa medarbetarna och informera dem om visionen och målen med hjälp av fotbollsmetaforen. 

Genom arbetsplatsträffar får medarbetarna ständig information kring uppgifter gällande resultat. 

Intervjupersonen berättar även, att Carlsberg har blivit mer mål- och resultatinriktade och att det är 

detta som är en av framgångsfaktorerna.     
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Ordet vision beskrivet av intervjupersonerna 
För intervjupersonen på Scandic ”är det ju någonting som egentligen är ganska otydligt /../ ett mål 

det kan man ju alltid bryta ner, det kan vara mätbart och så här. Men en vision det ska ju vara 

alltså det här sikta mot trädtopparna och hamna i stjärnorna, det ska ju helst vara stjärnorna. Det 

ska ju vara någonting som man kan tänka att wow dit alltså eller så /../ en riktning någonting 

långsiktigt nästan ouppnåeligt, men ändå en chans”. Även Länsförsäkringar tycker att: ”Vision det 

är något som jag ska sträva mot, det är ett mål, det är något som ligger allra överst på något sätt, 

sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna, då är stjärnorna visionen, det är riktningen, 

färdriktningen. ”  

 

Intervjupersonen på Barsebäck ser det mer som en mental bild man har i huvudet. ”Det är ju en bild 

av vart man är på väg, vad man ska nå. Visionen är mer en bild /::/ jag vet inte om det är nerskrivet 

på ett papper men det jag hade lika gärna kunnat sett det som en uppmålad bild som att det var 

nerskrivet i ord, för det är så jag ser det i huvudet, någonting att sträva mot. Vision är inget mål det 

är bra och skilja på det och ibland så blandar man tyvärr ihop det tycker jag man sätter mål som en 

vision, det är ingen vision, /../ visionen ska ligga ännu längre bort, målet det är någonstans på 

delmålet på vägen dit.” 

 

För intervjupersonen på Carlsberg handlar det om att lättare kunna förklara vägen dit och varför 

man måste genomföra förändringen. Ett sätt att kunna motivera och förklara, att ha en trygghet i 

ryggen och att det är vägen framåt.  

 

Visioner och mål som verktyg vid förändringen 
Intervjupersonen på Scandic tyckte att det fungerade som ett verktyg när det kunde kopplas till 

deras vision om ett hållbart samhälle, deras ekologi och deras omtanke. Då kunde vederbörande lätt 

koppla Svanen rakt in i det miljöarbete som de hade jobbat med så länge.  

 

Intervjupersonen på Barsebäck tycker inte att man har så mycket användning av den ursprungliga 

visionen och målen som organisationen står för. Utan när man genomför en förändring så skapar 

man nya visioner för just den förändringen, men som ändå ligger i linje med den vision som 

organisationen i sin helhet står för, detta tror intervjupersonen gör det hela mer användbart. Vidare 

tycker intervjupersonen att det kan vara nyttigt att med jämna mellanrum titta på visionen och se 

om man är på väg i rätt riktning och att organisationens olika delar drar åt samma håll. Det är 

viktigt att veta vart man är på väg med förändringen och se helheten. 
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Intervjupersonen på Länsförsäkringar tycker tvärtemot vad intervjupersonen på Barsebäck tycker. 

Här tycker man att det är ett jättebra verktyg som alla kan samlas kring. Det är likt ett nav.  

Även intervjupersonen på Carlsberg tyckte att det är ett jättebra verktyg. ”Det handlar om att 

motivera och det handlar om att förklara och en del i detta är att använda visioner och mål, har du 

inte det blir det mycket svårt”. 

 
Intervjupersonen på Scandic diskuterade först tillsammans med avdelningsansvarig och sedan med 

medarbetarna vad det rent fysiskt skulle innebära med förändringen. Man pratade om vad man ville 

uppnå och att man ingick i något mycket större och att det handlade om visionerna för hotellkedjan. 

Det var ett långsiktigt arbete innan man kunde ansöka om licensen.  

 

Även intervjupersonen för Länsförsäkringar involverade medarbetarna. ”Det är arbetssättet i det 

här, hur vi tog fram det här gemensamt, hur vi vände på varenda sten. Varenda medarbetare var 

med i jobbet. Hur ska vi få till det i som ledningen har bestämt? Det ska vi göra, hur gör vi det?”  

 

Intervjupersonen på Carlsberg menar att de har tavlan med spelplanen som en grund. Den har 

vederbörande med för att visa hur det ser ut och för att få medarbetarna att förstå att de måste bli 

effektiva. ”Vi har denna tavla som en grund, den har jag med. Vi lever i en värld av ett tufft yttre 

tryck på oss. Våra kunder vill pressa priset, våra leverantörer vill höja priset, och vi ska prestera 

ett bättre resultat. Det finns bara en väg ut ur det: vi måste bli effektiva” och detta förstår 

medarbetarna.  

 

4.2 Förändringar  

 

Att leda förändringar med visioner och mål 
Intervjupersonen på Scandic tycker inte att det är någon i ledningen som har talat om att de kan 

använda visionerna eller målen som verktyg vid ett förändringsarbete. Utan att vederbörande har 

själv sett styrkan i att använda boken om Nordic Common Sense i arbetet med Svanenmärkningen. 

Vidare tycker intervjupersonen att det är ganska intressant varför de inte gjorde det. Vederbörande 

undrade om ledningen kallt skulle räkna med att de är sin vision eller kultur eller att de raskt skulle 

koppla den till Svanen. 

 

För intervjupersonen på Länsförsäkringar är det självklart att leda med visioner. Det är visionen och 

målen de får i uppdrag att få ut i organisationen och det är det som är en del av arbetet. Visionen 
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och målen ska genomsyra allt i organisationen. Även intervjupersonen på Carlsberg har svarat ja på 

den frågan. Intervjupersonen har gått utbildningar som har varit inriktade på att leda med visioner 

och mål. Att jobba med en vinnande kultur och skapa den med hjälp av en målbild.   

 

Fördelar och nackdelar med att använda visioner och mål vid förändringsarbete 
Intervjupersonen på Scandic tyckte att just förändringen med Svanenmärkningen var enkel då 

vederbörande kunde koppla det på ett enkelt sätt till vad de stod för. Nackdelarna är frågorna som 

uppkommer, så som stämmer detta?, kommer vi att leva upp till det här? Och så vidare. Att man 

ifrågasätter visionen. Intervjupersonen på Barsebäck säger att fördelarna är att ha visioner och mål 

och att det är ett måste i ett förändringsarbete. Vederbörande jämför det med ett projektarbete. I 

projektarbete måste man sätta målen för projektet. Nackdelen enligt intervjupersonen är att inte ha 

någon vision eller tydliga mål under ett förändringsarbete. Utan då blir det som med Alice i 

Underlandet, ”vilken väg ska vi ta?” Även intervjupersonerna på Länsförsäkringar och Carlsberg 

ser mest fördelar med att ha en tydlig vision och mål, det gör att alla vet vart de är på väg. Visioner 

och mål ger möjlighet att välja bort saker. En nackdel, som intervjupersonen på Carlsberg ser, är: 

”Det kan vara lite jobbigt när nu företagets vinstnivåer börjar vända och företagsledningen vill 

pumpa ut hur duktiga vi har varit. Så är det inte så lätt att förklara att vi ska göra ytterligare 

nerdragningar /../ att man verkligen kan knyta an det till sin verksamhet och kan förklara: ja det 

går bra men nu måste vi titta framåt här”. Intervjupersonen på Länsförsäkringar ser att en nackdel 

kan vara att man kör fast, så att det blir att man ska genomföra förändringen till varje pris. Det 

gäller att vara flexibel. 

    

Alla intervjupersonerna är enstämmiga om att man måste ha visioner och mål för att kunna 

genomföra förändringar, att det är ett måste. På frågan svarar intervjupersonen på Länsförsäkringar: 

”definitivt, man vet ju vart man ska åstadkomma, det är så mycket enklare då” .  

 

Intervjupersonen på Barsebäck menar att utan förändringsarbete ”så står verksamheten still /../ det 

är bara något som måste finnas med som en naturlig del i verksamheten”. Intervjuperson på 

Scandic säger om förändring att: ”det är livsnödvändigt för att organisationen inte ska avstanna. 

Det är antingen avveckling eller utveckling”. Intervjupersonen på Länsförsäkringar anser att 

förändring är en del av det dagliga arbetet och som pågår hela tiden. Intervjupersonen på Carlsberg 

uttrycker att: ”det är positivt och kul med förändringsarbete och det är ett måste. Jag ser det som 

ett av det roligaste som finns”.  
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Intervjupersonerna nämner ord som de förknippar med förändringsarbete 
Intervjupersonerna nämner orden utveckling, förnyelse, osäkerhet, nytänk, turbulens, resultat, 

förankring, förbättring. Men även att man måste veta vad man vill uppnå och hur det ska 

kommuniceras ut i organisationen och att man gör ett ordentligt förarbete. 

 

Intervjupersonernas definition av en stor respektive en liten förändring 
Intervjupersonerna på Barsebäck och Carlsberg anser att en stor förändring är något som påverkar 

många människor, och att en liten förändring är något som bara berör ett fåtal människor. 

Intervjupersonen på Länsförsäkringar kopplar det till den enskilde individen och menar att olika 

individer uppfattar samma förändring på olika sätt. Men för vederbörande är en stor förändring t.ex. 

när man byter arbetssätt och som intervjupersonen uttrycker det: ”där man verkligen vänder upp 

och ner på allting.”   

 

Snabba förändringar eller långsamma förändringar?   
Intervjupersonen på Barsebäck tycker inte att det finns något generellt svar på den frågan. Det beror 

på vad som ska förändras. Det växlar från gång till gång. Intervjupersonen på Carlsberg anser att 

man ska försöka att göra själva förändringen snabbt, att man ska vara bra förberedd och ha klart för 

sig hur det ska gå till. Vederbörande tror inte att man ska dra ut på tiden med att genomföra 

förändringen, speciellt inte om det finns ett motstånd. Intervjupersonen säger ”det är bara att 

göra”. Intervjupersonerna på Scandic och Länsförsäkringar anser dock att om det är frågan om en 

stor förändring, exempelvis långsiktiga förändringar som hänger ihop med en ideologi, så bör den 

ske i små steg. Det kan annars finnas risk att människor känner sig överkörda.  

 

Vilka förändringar respektive intervjuperson har genomfört 
Intervjupersonen på Scandic berättar att de valde att göra Svanenmärkning för tre år sedan och 

målet var att alla Scandic hotellen i Sverige skulle vara Svanenmärkta inom en viss period. 

Intervjupersonen tyckte det var tufft och krävande. De började med allas värderingar som vad de 

stod för, vad de ville uppnå och varför de gjorde det. Det krävdes mycket kunskap och en ständig 

dialog. Man diskuterade i grupp vad som kunde göras, hur de såg på sig själva och de fick arbeta 

jättemycket för att stämma av alla punkter. Intervjupersonen på Barsebäck berättade om den 

omställning de har haft under de senaste tio åren. Det är framför allt från nittionio som 

förändringsproceduren har pågått. Det har handlat om att ställa om verksamheten, minskad 

organisation och förändra organisationens utseende. Det har handlat mycket om kommunikation 

med medarbetarna. Det är A och O. anser intervjupersonen, och som vederbörande uttrycker det: 
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”Jag kan snacka hur länge som helst om allting. Glöm det. Får man inte den här biten med sig så 

har man inte lyckats med någonting”.     

 

Intervjupersonen på Länsförsäkringar är mitt uppe i övergången från en linjeorganisation till en 

matrisorganisation. Intervjupersonen på Carlsberg har varit med i ett stort rationaliseringsprogram 

för att spara pengar. Det rör sig om relativt stora nerbemanningar, c:a 25 personer. På Carlsberg har 

de genomfört förändringen snabbt när de väl har genomfört förändringen. Intervjupersonen anser att 

om man ska göra en förändring så ska man göra den snabbt, men man ska ha koll på situationen. 

Vederbörande ser helt tydligt att när en förändringen har gått bra har de varit ute i god tid. Då har 

människor haft möjlighet att fundera och att vänja sig vid tanken. De har också haft tid att diskutera 

olika alternativ.   

 

Grundläggande arbetssätt vid förändringar  
Intervjupersonen på Scandic tror inte att det finns något grundläggande arbetssätt utan att det 

viktigaste är att när man ska göra förändringar är att veta vad man själv vill ha ut av det. Sedan är 

det inte sagt att det måste bli så men man ska inte släppa en fråga som sedan får cirkulera fritt i 

organisationen. Det är viktigt att man har tänkt ut vad man vill ha ut när man tar upp en fråga. Som 

intervjupersonen säger: ”Det är åt denna riktningen vi ska. Sedan om det slutar lite mer åt höger 

eller vänster det kanske inte är så viktigt, men man måste ha klart för sig vart man vill”. 

 

Intervjupersonen på Barsebäck menar att det är situationsanpassat. Vederbörande tycker att 

kommunikationen är a och o i ett förändringsarbete och att informera medarbetarna. Vidare berättar 

intervjupersonen och säger: ”som jag också har lärt mig mer än en gång /../ det är också 

grundläggande när det gäller kommunikation /../ som kommer upp i alla sådana sammanhang och 

där du måste säga samma sak gång efter, gång, efter gång efter gång och sedan en gång till och 

sedan får du likt förbannat kommer någon och ställer frågan så får du säga det tredje eller 

ytterligare en gång alltså du måste upprepa det här i all oändlighet och inte liksom någon gång 

säga ’men det har vi ju informerat, det har vi ju sagt’ och /../det är klart ibland så blir du trött och 

säger ’men för fan det har vi ju tagit upp så många gånger´ men det är väl en sådan här erfarenhet 

på vägen, säg det inte ens utan bara bit ihop och så tar du det en gång till. Vederbörande minns ett 

personalmöte där man behandlade anställningsgarantin. Intervjupersonen hade lagt in om 

anställningsgarantin i presentationen cirka sju till åtta gånger medvetet, för att verkligen få fram 

budskapet. ”på slutet så ställer man alltid ’är det någon som har något att fråga om nu innan för nu 

har jag inte mer och säga va?’ och då var det en kille som satt på tredje bänkraden liksom och han 

tittade på mig och ’ja du det är så hur blir det med anställningsgarantin?’”.  
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Vidare tar intervjupersonen på Barsebäck upp att om att man börjar med ett vitt papper och så talar 

man om vart man ska hän och så får det forma sig på vägen. Viktigt att man inser som chef att man 

måste genomföra förändringen på egen hand och inte tro att någon annan ska göra det åt en. Men 

däremot är det viktig att man får stöd och idéer utifrån, då använder man konsulter till det men inte 

för att genomföra det, det måste man göra själv. Viktigt att ta vara på den kunskap som finns inom 

organisationen, medarbetarna kan verksamheten, de vet vad organisationen behöver och då är det de 

som får komma med idéerna. Sedan när man väl kommer fram, då är redan implementeringen gjord 

eftersom alla vet vad som gäller. Och precis vid genomförandet av förändringen så kan det bli lite 

vilset ett tag men sen sätter det sig. Intervjupersonen tror inte på några färdiga lösningar.    

 

Intervjupersonerna på Carlsberg och Länsförsäkringar tror båda att det finns ett grundläggande 

arbetssätt. Intervjupersonen på Länsförsäkringar menar att det handlar om förankring, att 

medarbetarna är med. Det handlar om att man ger medarbetarna möjlighet att lufta sina farhågor 

och rädslor. Det är bra att få fram det för då kan man hantera det. Intervjupersonen på Carlsberg 

tycker att mål och visioner är viktiga och att få människor delaktiga. Man ska också se till att ha 

tiden med sig. Vederbörande säger: ”Det ska vara klart och tydligt vad målet är och ledaren ska få 

en acceptans för det”. 

 

Vad är lätt respektive svårt vid ett förändringsarbete? 
Intervjupersonen på Scandic tycker att genomförandet är roligast, att ta det från en punkt till en 

annan. Det svåraste tycker vederbörande är att inte falla tillbaka. Många är engagerade i början men 

sedan kan vederbörande se att någon faller tillbaka och inte riktigt har köpt förändringen.  

  

Intervjupersonen på Barsebäck tycker att det här med delaktigheten och kommunikationen är det 

svåraste. Vederbörande tror inte att hålla fokus är svårt utan att det är rätt lätt. Intervjupersonen 

brukar alltid ta in någon utomstående som står vid sidan om och inte själv är med och som kan 

ställa frågor som man egentligen inte vill höra, men som intervjupersonen är glad att denne fick. 

Det är lätt att bli för fokuserad och glömma bort den dagliga verksamheten. Svårast i ett 

förändringsarbete är att det är trögt att förändra något då det handlar om ett kärnkraftverk och 

myndigheter ska granska säkerheten. Lättast tycker intervjupersonen att det är att komma fram till 

vart man ska, att sätta målet. Roligast tycker vederbörande är att se hur det utvecklas och vad som 

händer och ta de besluten som behövs på vägen. Intervjupersonen på Barsebäck tycker vidare även 

att det är svårt med kommunikationen att få upp det på bordet i förväg  och inte glömma bort någon 

på vägen när det är en sådan stor förändring.   
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Intervjupersonen på Länsförsäkringar tycker att det svåraste kan vara om det är en medarbetare som 

inte vill vara med på förändringen. Det tar mycket energi. När man känner ett kompakt motstånd. 

Förklaringen är oftast brist på kunskap eller att medarbetaren inte har fått tillräckligt med 

information. Medarbetaren kan säga: ”Jag har inte varit med och bestämt det här, varför ska jag 

anpassa mig till det?”. Annars tänker vår intervjuperson inte på om det är lätt eller svårt. Har de 

bestämt att göra en förändring så är det bara att genomföra den.   

 

Intervjupersonen på Carlsberg tycker inte det är svårt att fatta själva beslutet om förändringen och 

att driva det i en viss riktning. Det svåra kommer sedan längs vägen. Vår intervjuperson tycker det 

är svårt att få delaktigheten och förståelsen och där även tidsaspekten kommer in.   

 

Tycker du det är roligt att leda förändringsarbete?  
Alla våra intervjupersoner svarar ja på den frågan. Intervjupersonen på Länsförsäkringar tycker att 

förändring är en del av jobbet och säger: ”Det är en av anledningarna till att jag vill vara chef och 

ledare. Det är viktigt att kunna påverka, förändra och utveckla”. Intervjupersonen på Carlsberg 

menar att det är utmanande att möta motstånd vid genomförandet.  

 

Att motivera och förankra förändringen bland medarbetarna 
Vår intervjuperson på Scandic tycker att det handlar om att informera och informera, finnas 

tillhands och svara på frågor och vara närvarande. Att skapa situationer där man måste: ”diskutera 

med varandra så att man känner att det lever liksom för har man bara kommit så långt att det blir 

en diskussion då har man ju ändå påbörjat det /../ och då finns det alltid några som pratar för det 

och då får man bara hoppas  /../ att den stora massan köper det och så hjälpa till och styra det i den 

riktningen”. Även intervjupersonen på Barsebäck anser att det handlar om att informera 

medarbetarna om vad som hände i företaget och i världen. På Barsebäck hade de en policy att 

medarbetarna skulle veta exakt samma saker som ledningen. Men det fanns saker de inte alltid 

kunde svara på och då visste medarbetarna att så var fallet. De hade byggt upp ett förtroende till 

medarbetarna. Som intervjupersonen sade: ”att man inte har en dold agenda är jävrigt viktigt”. Vår 

intervjuperson understryker hur viktig kommunikationen är, och tror att motivationen och 

förankringen har att göra med öppenheten hos organisationen.   

 

Vår intervjuperson på Länsförsäkringarna hänvisar till arbetssätt där vederbörande och  medarbetare 

tillbringade två arbetsdagar och en kväll på en kursgård. De bearbetade ett förslag och arbetade med 

sina egna förslag. Intervjupersonen menar att under dessa dagar förankrades arbetssättet och 
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tankarna kring hur intervjupersonen ville ha det och hur medarbetarna ville ha det. Innan de for till 

kursgården samtalade vår intervjuperson med var och en och fick då fram förväntningar och 

farhågor kring förändringen och visste därigenom lite mer om var och en.  

 

För att motivera och förankra berättade vår intervjuperson på Carlsberg att ”jag har använt det som 

jag har pratat om tidigare, visioner och mål.”  Vederbörande har även gjort jämförelser med andra 

företag i sin bransch och använt mycket konkreta fakta. Vår intervjuperson satte in företagets 

situation i ett större marknadssammanhang och anser att det också är viktigt att alla är med på banan 

och förstår vad som ska göras. Därför har de haft informationsmöten där intervjupersonen har varit 

noga med att det är vederbörande själv som tar diskussionerna. Vår intervjuperson vill inte att 

underställda arbetsledare ska få rollen med att komma med jobbiga besked och behöva motivera. 

Intervjupersonen menar att ett engagemang får man genom att tillåta medarbetarna att delta i 

arbetsgrupper och pratar om hur arbetet ska läggas upp. Om man låter medarbetarna få styra ganska 

mycket så går det riktigt bra och vederbörande avslutar med att  säga: ”Det har vi gjort. Inte alla 

gånger, men då har det också gått åt skogen”.    

 

Att skapa engagemang bland medarbetarna inför förändringen 
Alla fyra intervjupersonerna tar upp betydelsen av att medarbetarna får delta i arbetet.   

Intervjupersonen på Scandic berättar att det är enklast om man tar ut individer ur en grupp och låter 

dem vara med i genomförandet. Det är lättare om individerna själva får komma med förslag om hur 

saker och ting ska göras, då blir de delaktiga och känner samhörighet. Detta tycker vederbörande är 

oerhört viktigt. Det går mycket lättare om man förstår att, som intervjupersonen uttrycker det: 

”andra håller på med något liknande och vi har samma mål”.  

 

Intervjupersonen på Barsebäck menar att när man ser att det finns ett behov så bjuder man in 

medarbetarna till att delta i arbetet. På så sätt skapar man engagemang. Oro tror intervjupersonen 

bottnar i okunskap, och får man då vara med i arbetet så minskar oron. Det var så man arbetade på 

Barsebäck. Intervjupersonen på Länsförsäkringar menar att engagemang skapas genom att 

medarbetarna är med i förändringsarbetet och säger: ”Att det inte är jag som gör förändringen utan 

att det är medarbetarna som gör förändringen”.  

 

Intervjupersonen på Carlsberg tar upp kommunikationens och dialogens betydelse, där 

vederbörande har återkommande bjudit in till möten för att samtala kring förslagen, och låta 

medarbetarna få ventilera sina synpunkter och komma med förslag. Genom att som ledare försöka 

ta till sig synpunkter och förslag blir effekten att medarbetarna känner ett visst engagemang och, 
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säger: ”att de i alla fall försöker att lyssna”. Intervjupersonen tycker det har fungerat rätt så 

hyggligt. 

  

Utvärdering av förändringsarbetet  
Alla intervjupersonerna har någon form av utvärdering av förändringsarbetet. Detta har de för att 

inte släppa taget och ramla tillbaks, för att se om det blev som man hade tänkt, för att se om man 

missade något, för att kontrollera vad man har gjort och inte gjort, för att se om man har lyckats, 

vad man skulle kunna göra annorlunda och för att framförallt dra lärdom av det. De har bland annat 

lärt sig att ha tålamod, ”får man då inte /../ slå sig till ro med att ja nu kan vi detta, för då går man 

på en mina direkt alltså”, Intervjupersonerna tror att medarbetarna har lärt sig att det inte är så 

farligt med förändringsarbete. På Barsebäck har förändringsbenägenheten varit god. 

Intervjupersonen på Länsförsäkringar har lärt sig att det är a och o med förankring vid 

förändringsarbete och att det tar lite längre tid i inledningsfasen, men att det sedan går mycket 

fortare mot slutet av förändringen. Intervjupersonen på Carlsberg har lärt sig av andra chefer inom 

organisationen hur man lägger upp arbetet för att få acceptans och kunna nå målet. 

 

Att få med sig medarbetarna på förändringen 
De flesta intervjupersonerna lät medarbetarna vara delaktiga i planeringen av förändringsarbetet. På 

Länsförsäkringar fick medarbetarna sätta målen och analysera vad som skulle uppnås. 

Medarbetarna fick även arbeta fram vem som skulle göra vad och hur det skulle göras. De satte 

själva sin agenda. Intervjupersonen på Carlsberg tyckte att tidsaspekten var viktig, att man skulle 

börja med förändringen i tid. Detta för att man på så vis får god tid på sig att börja ventilera 

förändringen. Denna process får gärna ta lite tid innan man väl genomför förändringen. På detta sätt 

anser intervjupersonen på Carlsberg att man får med sig medarbetarna. Hemligheten bakom detta är 

att få igång tankeverksamheten så att alla medarbetare är mentalt förberedda.  

 

Vad en medarbetare kan göra för att underlätta förändringsarbetet 
Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att medarbetarna är aktiva och engagerade. 

Intervjupersonen på Scandic säger att: ”Va aktiv själv, alltså och gärna ställa frågor och så det 

tycker jag och gärna diskutera med varandra så att man känner att det lever. Liksom för har man 

bara kommit så långt att det blir en diskussion då har man ju ändå på börjat det så då finns det 

alltid några som pratar för det och då får man bara hoppas /../ att den stora massan köper det och 

så hjälpa till och styra det i rätt riktning.” Intervjupersonen tycker att det är att engagera sig, vara 

med och hjälpa till, att när man som chef/ledare ber om synpunkter att då medarbetarna ställer upp 

och lyfter upp det och tar en diskussion kring det innan beslutet fattas. Intervjupersonen på 
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Länsförsäkringar och intervjupersonen på Carlsberg anser att det är viktigt att både förhoppningar 

och farhågor kommer upp till utan så att dessa kan behandlas. Det är positivt om medarbetarna både 

kommer med positiva och negativa aspekter. Intervjupersonen på Carlsberg vill inte ha en massa ja-

sägare utan vill ha ett motstånd. Detta för att man som ledare kan få sig en tankeställare. 

 

Att ha ledningens stöd vid förändringsarbete  
För alla intervjupersonerna är det a och o att ha ledningens stöd när man ska genomföra ett 

förändringsarbete, annars är det som att slå huvudet i en vägg. 
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5 ANALYSKAPITEL  
I detta kapitel utgår vi ifrån våra teorier och väver samman dessa med intervjupersonernas svar.  

 

5.1 Förändring  

 

Olika förändringar 
Länsförsäkringar hör till dem som utvecklar och slår ihop olika avdelningar samt ändrar sin 

organisationsstruktur. Barsebäcks kärnkraftverk är den organisation som är tvingad genom politiska 

beslut att lägga ner sin verksamhet. Scandic däremot har genom ledningen fått order om att på alla 

hotell införa Svanenmärkningen som är ett miljötänkande. Carlsberg har genom externa faktorer fått 

effektivisera sin verksamhet och skära ner bemanningen. Det har inom denna organisation även 

handlat om att ändra på uppgifter, tekniken, målen och strategierna. Detta har vi sett stämmer med 

vad Jacobsen och Thorsvik skriver om att en organisatorisk förändring handlar att man utvecklar, 

slår samman, skiljer befintliga delar i organisationen åt eller också så avvecklar man. Vi ser att 

denna teori stämmer med vad intervjupersonerna har berättat för oss. Förändringarna innefattar 

även det som vi har fått fram i intervjuerna och som författarna tar upp om nämligen att förändring 

även handlar om att ändra på uppgifterna, tekniken, målen och strategierna (Jacobsen & Thorsvik, 

2000)   

  

Vidare skriver författarna om fyra olika dimensioner för att klassificera olika typer av förändring. 

Den första och andra dimensionen handlar om att förändringen kan vara inkrementell eller 

strategisk och proaktiv eller reaktiv (Jakobsen &Thorsvik, 2000). När vi då tittar på våra fyra 

ledares svar så ser vi att Scandic har genomgått en inkrementell och proaktiv förändring. De har 

implementerat Svanenmärkningen som innebär att de vill bli miljöcertifierade och denna förändring 

har genomförts gradvis och under en längre tid för att uppnå målet (inkrementell). De har själva valt 

att genomföra denna förändring och vara en hotellkedja som bryr sig om miljön, då det ligger i 

tiden (proaktiv). Även Barsebäck har genomfört en förändring som är inkrementell. 

Förändringsprocessen har varat under en tioårsperiod.  Däremot har förändringen varit reaktiv och 

styrd utav politiska beslut. Länsförsäkringar har även de genomgått en inkrementell förändring då 

de under en tid har arbetat med sammanslagningar av olika avdelningar samt då också gått från en 

linjeorganisation till en matrisorganisation. Detta har organisationen valt själv och är därmed en 

proaktiv förändring. Däremot har Carlsberg genomgått en strategisk förändring eftersom de under 
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en tid lidit stora förluster. Detta på grund av att bryggerimarknaden har blivit väldigt tuff rörande 

införsel av öl från andra EU-länder. Intervjupersonen tycker att förändringar kort och gott ska 

genomföras och det på ett snabbt sätt. Carlsberg har därför varit tvungna att svara på detta externa 

tryck från omvärlden, genom att bli effektivare. I och med detta så har förändringen varit reaktiv.  

 

Den tredje dimensionen handlar om kulturell eller strukturell förändring. Scandic och Barsebäck har 

båda genomgått en kulturell förändring. Förändringen har handlat om att byta attityder och 

värderingar i förhållande till miljö och nedläggningen. Länsförsäkringar och Carlsberg har däremot 

genomgått en strukturell förändring som har handlat om att byta organisationsform och 

rationalisera. Vi anser att alla fyra ledarna har genomgått en planerad förändring som den fjärde och 

sista dimensionen bland annat handlar om.  Sammantaget ser vi att de förändringar som ledarna har 

genomfört är tre av dem inkrementella till sin karaktär och endast en är strategisk. Scandic och 

Länsförsäkringar har genomgått proaktiva förändringar medan Barsebäck och Carlsberg har 

genomgått reaktiva förändringar. Kulturella förändringar har Scandic och Barsebäck medan 

Carlsberg och Läsförsäkringar har genomgått en strukturell förändring.  

 

Att lyckas med förändringar 
Kotter tar upp åtta punkter på vad som man i en organisation bör göra för att en förändring i en 

organisation ska lyckas.  Det handlar om att skapa en känsla av brådska, en drivande grupp, en 

vision, att kommunicera visionen, att förmå medarbetare och ledare att arbeta mot visionen, att 

befästa förbättringar och skapa ännu mera förändring (Kotter, 1995). Men vi har i analysen bara valt 

att ta upp sex av de åtta punkterna. Kotter ser helst att man använder dessa åtta punkter för att 

förändringar ska lyckas. Vi ser att ledarna inom de olika organisationerna använder några av 

Kotters punkter. Kanske inte förändringsarbetet lyckas till hundra procent i alla organisationerna, 

men som vi ser det så kan man arbeta med de punkter som man använder sig mindre utav. Vi har 

sett att man på Carlsberg försöker skapa en känsla av brådska för att skynda på  och få igenom 

förändringar. Detta för att som intervjupersonen berättar att om det finns ett motstånd i gruppen blir 

denna brådska än viktigare. Samtidigt har vi sett att resonemanget hos ledarna på Scandic och 

Länsförsäkringar är motsatsen. De vill att långsiktiga förändringar sker i småsteg. Detta för att de 

inte vill att deras medarbetare ska känna sig överkörda. De vill istället ta fasta på att skapa en 

drivande grupp som är en av Kotters punkter.  

 

Alla fyra ledare tycker liksom Kotter att visioner är a och o i förändringsarbete. Det är enligt dem 

ett måste att skapa visioner som sedan används inom organisationen. Däremot har vi sett att de fyra 

ledarna använder visionerna på lite olika sätt. Länsförsäkringar går ett steg längre och vill leva med 
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sin vision. De kommunicerar visionen dagligen till sina medarbetare och har även test i hur många 

av medarbetarna som kan visionen. De bearbetar visionen varje år, går igenom visionen för att se att 

de är på väg i rätt riktning och att det känns bra. På Barsebäck följer man upp målen en gång i 

månaden och deras vision används mer övergripande. Visionen på Scandic förmedlades via 

direktörerna som i sin tur tog med sig visionen till sina hotell. På Carlsberg var företagsledningen 

ute i landet och informerade medarbetarna om visionen och målen, med hjälp av fotbollsmetaforen. 

Vi kan se att det inte räcker med att skicka runt ett PM inom organisationen som Arvonen (1989) 

säger. Utan det krävs större ansträngningar än så.  Det gäller att inte bara skapa visioner utan också 

att förmedla den. Det viktigaste är som vi ser det är att börja arbeta mot visionen och som Kotter 

(2005) skriver att man måste få medarbetarna att vilja arbeta för att förverkliga visionen.  

 

Alla våra intervjupersoner tar upp betydelsen av att medarbetarna får vara med och delta i 

förändringsarbetet. Det är lättare om individerna själva får komma med förslag om hur saker och 

ting ska göras, att de får vara med och prata om hur arbetet ska läggas upp, då blir de delaktiga och 

känner samhörighet. Länsförsäkringar uttrycker att det är viktigt att förankra förändringen hos 

medarbetarna. På Barsebäck inbjuder man till att delta i förändringsarbetet om man ser ett behov av 

det och på så vis skapar man ett engagemang hos medarbetarna. Intervjupersonen på Carlsberg 

tycker det är viktigt att ha möten där medarbetarna får vara med och ventilera sina synpunkter på.  

Krona och Skärvad styrker det Kotter talar om. För att människor i organisationen ska kunna ta till 

sig visionen och göra den till sin egen så måste människorna få friheten att uttrycka sina tankar och 

idéer om visionen utan att det råder några begränsningar och att det inte blir några påföljder för att 

man uttryckt sin åsikt (Krona & Skärvad, 1999).  

 

Vi har även sett att förändringsarbete är något som är långsiktigt och kräver tålamod. Det är viktigt 

att man som ledare inte tar ut segern i förskott. Ett misstag som Kotter har lagt märke till är att 

människor i organisationer tar ut segern i förskott (Kotter, 1995). För i enlighet med vad författaren 

skriver så tror vi att det finns risk för att man återgår till det gamla spåret. Alla intervjupersonerna 

har någon form av utvärdering av förändringsarbetet. Detta har de för att inte släppa taget och ramla 

tillbaks. 

 

5.2 Vision 

Vi har på ett tydligt sätt sett hur viktigt det är för alla organisationer att ha visioner. Detta för att alla 

inom organisationen ska ha en gemensam nämnare att arbeta mot. Alla intervjupersonerna såg 
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visioner som något som låg långt borta och som mer eller mindre är ouppnåeligt. Visionen liknades 

vid en mental bild. Vi har sett att detta stämmer överens med hur Arvonen definierar ordet vision. 

En vision är som en dröm, ett idealtillstånd som vi vill förverkliga. Syftet med visionen är att den 

ska ge oss en mental bild av framtiden samt ha en stark emotionell dragningskraft (Arvonen, 1989).  

 

Vi har även förstått att det inte bara räcker med att ha en vision utan att även en färdriktning måste 

ges så att vägen mot visionen blir tydlig för alla inblandade parter. Precis som Krona och Skärvad 

skriver så måste organisationen ha en tydlig väg och riktning för att människorna i organisationen 

ska kunna uppnå visionen (Krona & Skärvad, 1999). Alla intervjupersonerna är enstämmiga om att 

man måste ha visioner och mål för att kunna genomföra förändringar och att det är ett måste. Men 

som vi har sett det så måste även visionerna vara levande och finnas i vardagen inom 

organisationen. Krona och Skärvad skriver även om att visionen ska finnas hos personalen som en 

ständig påminnelse i det vardagliga arbetet för då har den större chans att plocka fram dolda 

resurser inom organisationen (Krona & Skärvad, 1999). 

Detta är målet hos alla våra intervjupersoner, men för vissa är det en bit kvar för att få visionen 

levande.  

 

I början av vår undersökning trodde vi att visionerna föddes fram genom att medarbetarna fick 

möjlighet att uttrycka sina önskningar och tankar. Dessa önskningar och tankar samlades sedan ihop 

och fördes fram till ledningen. Tillsammans med ledningens och medarbetarnas tankar och 

önskningar föddes en vision fram som något gemensamt inom organisationen. Vårt resultat visade 

att så är inte fallet. I alla organisationer är det mer eller mindre toppstyrt när visioner tas fram.  

 

Arvonen skriver att frågor som bör ställas när man utarbetar en vision är till exempel: vem ska 

formulera visionen, vad ska visionen baseras på, hur styrande får visionen vara, vilka konsekvenser 

har den för organisationen och på vilket sätt ska den överföras till personalen? Det är viktigt att 

visionen har en grund i samhällsutvecklingen, marknaden, kunderna. Visionen ska även vara 

förankrad i organisationens, ledningens och ledarnas förutsättningar, kompetens, värderingar, 

teknologi. Till sist ska även visionen vara utformad på ett sådant sätt att den har en samhällsroll för 

organisationen och att den tjänar samhället (Arvonen, 1989). Arvonens fråga om vem som ska 

formulera visionen har i alla våra organisationer besvarats med att de är ledningens uppgift. Detta 

tycker vi är en brist. Vi skulle ha velat se att även medarbetarna involverades i arbetet med att 

formulera visionen.   
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5.3 Mål och förändring 

Utifrån våra resultat ser vi att mål har en central betydelse vid förändringsarbete. Att ha tydliga mål 

är oerhört viktigt för en organisation. Jacobsen och Thorsvik skriver att om vi inte har mål att arbeta 

efter och/eller emot så vet vi inte heller i vilken riktning vi arbetar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Det är även så som Svensson skriver att målformulering, resultatuppföljning och dialog är vad 

målstyrningsfilosofin handlar om (Svensson, 1993). Vi uppfattar förändringsarbete som en mycket 

målstyrd verksamhet. Intervjupersonen på Barsebäck liknar förändringsarbetet med ett 

projektarbete, där målet är det viktigaste. De andra intervjupersonerna tycker att det finns stora 

fördelar med att ha visioner och mål i förändringsarbetet. 

 

Det ultimata, så som vi ser det, är att uppleva flow i förändringsarbetet. Csíkszentmihályi skriver 

om flow. Det handlar om att koncentrera sig på tydliga mål. Skälet till att en person totalt kan 

uppslukas i en upplevelse av flow är att målsättningen är klar och tydlig (Csíkszentmihályi, 1990). 

Sarv skriver att ett sätt att göra målen tydliga och utmanande är genom användandet av stödjande 

visioner (Sarv, 1993). Stödjande visioner ser vi att alla fyra ledarna utnyttjar i sitt arbete.  

 

Intervjupersonen på Barsebäck tycker att det kan vara nyttigt att med jämna mellanrum titta på 

visionen och se om man är på väg i rätt riktning och att organisationens olika delar drar åt samma 

håll. Det ser vi som en form av resultatuppföljning och ligger i linje med den målstyrningsfilosofi 

som Svensson (1993) talar om. Det är viktigt att veta vart man är på väg med förändringen och 

samtidigt se helheten. Csíkszentmihályi anser att det är en nyckelkomponent för att medarbetare ska 

ha möjlighet att finna flow i sitt arbete (Csíkszentmihályi, 1990). Det roligaste i förändringsarbetet 

tycker intervjupersonen på Barsebäck är att se hur förändringen utvecklas och se vilka beslut som 

behöver tas längs vägen.  

 

Svensson skriver att människor som i en dialog med sin chef sätter upp gemensamma mål, uppnår 

nästan alltid dessa mål (Svensson, 1993). Mål, flow och lyckat förändringsarbete anser vi hör ihop. 

Sätter man upp mål och följer upp dem ser man framstegen i förändringsarbetet, vilket leder till att 

man kan känna arbetsglädje och i bästa fall uppleva flow.     

 

5.4 Kommunikation 

Intervjupersonen på Barsebäck tycker att kommunikation och delaktighet är det svåraste i 

förändringsarbetet. Vidare tycker vederbörande att det är svårt att i förväg få upp allt på bordet och 

inte glömma bort någon på vägen när det är fråga om en stor förändring. Petersen skriver att i 
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samband med förändring handlar kommunikation till stor del om att informera om själva 

förändringsprocessen samt att hjälpa medarbetarna i organisationen att själva förstå behovet av 

förändringen och logiken i den (Petersen, 2003). Vi har sett att en del intervjupersoner tycker att det 

är svårt att genomföra vissa förändringar när medarbetarna inte anser att förändringen är nödvändig. 

Även om de får information så kanske de inte vill ta den till sig, då förändring oftast innebär något 

nytt och okänt.  

 

För att få engagerade medarbetarna så krävs det att de har kunskap. Kan man något kan man delta. 

Strid skriver att idag vill inte bara medarbetarna veta vad som ska göras, utan även varför något ska 

göras och vilket slutresultat som förväntas (Strid, 1999). Liksom Strid (1999) menar vi att det inte 

räcker med att informera medarbetarna om vad som ska göras, utan man måste också förklara varför 

något ska göras. Det kräver genomarbetad information. Vi ser även att det utöver kommunikation 

måste finnas delaktighet för att få igenom en förändring.  

 

Simonsson (2002) tar upp fyra olika kommunikationsinriktningar. Vi anser att deltagandeansatsen, 

som handlar om att transformera information, är tillämplig på våra intervjusvar. I 

deltagandeansatsen är beslutskedjan en bottom-up-process och målet är att delaktighet uppstår i 

organisationen vilket kan leda till nya perspektiv och handlingssätt (Simonsson, 2002). 

Intervjupersonen på Länsförsäkringar åkte iväg ett par dagar för att arbeta tillsammans med sina 

medarbetare. Under dessa dagar bearbetade de förslag både från dem själva och ledningen. 

Intervjupersonen menar att under dessa dagar förankrades arbetssättet och tankarna kring hur 

intervjupersonen ville ha det och hur medarbetarna ville ha det. Intervjupersonen på Barsebäck 

framhäver att det är mycket viktigt att man inte har en dold agenda. De hade som policy att alla 

medarbetare skulle veta exakt vad som hände i organisationen. Detta innebar att de hade byggt upp 

ett förtroende till medarbetarna.    

 

Ett viktigt syfte med kommunikationen inom en organisation är att befrämja kontakterna med 

yttervärlden utanför den egna organisationen. Det viktigaste kan vara att via medarbetarna visa för 

omvärlden vad organisationen är och står för. För detta krävs att medarbetarna exempelvis känner 

till organisationens syfte, mål och visioner (Strid, 1999). Vi har sett detta genom isbanan på Stora 

torg i Halmstad. Länsförsäkringar var en av huvudfinansiärerna och syftet var att ge en tryggare 

stadsbild. Barsebäck syns utåt då de har myndigheter och allmänhetens ögon riktade mot sig då det 

är ett kärnkraftverk. Vi har även sett Carlsbergs reklam om ”probably the best bear in the world”. 

Scandic syns genom sitt arbete med nordisk enkelhet och ambitionen att vara tillgängligt för alla. Vi 

har sett att det är viktigt för organisationerna att synas utåt, precis som författaren ovan skriver.   
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5.5 Delaktighet 

Wiberg menar att delaktighet (eng. ”commitment”) står i motsatsförhållande till följsamhet 

(eng. ”compliance”). Att vara delaktig och ställa upp för något kräver ett självständigt val. 

Medarbetaren tar ansvar för det han/hon är delaktig i som då kan vara till exempel en vision. Att bli 

övertalad kräver inte ett val mellan olika alternativ. Om man får en vision serverad för sig och där 

det inte finns något annat alternativ så kan man kort och gott säga att man blir övertalad och att det 

räcker med att säga ja. Det innebär inte samma ansvarstagande. Den följsamme medarbetaren är 

trogen och lojal men det är något annat än att vara delaktig. Att ta ett eget ansvar är något annat än 

att handla av plikt (Wiberg, 1992).  

 

Intervjupersonerna på Carlsberg och Länsförsäkringar tror båda att det finns ett grundläggande 

arbetssätt vid förändringsarbete. Intervjupersonen på Carlsberg menar att det handlar om att få 

människor delaktiga. Intervjupersonen på Länsförsäkringar tar upp att det handlar om förankring, 

att medarbetarna är med. Alla fyra intervjupersonerna tar upp betydelsen av att medarbetarna får 

delta i själva förändringsarbetet. Vi tror det är viktigt för att få delaktiga medarbetare och inte 

enbart följsamma medarbetare i organisationen. Genom deltagandet i förändringsarbetet menar 

intervjupersonen på Scandic att medarbetarna blir delaktiga och känner samhörighet. 

Intervjupersonen på Barsebäck tror att ett engagemang skapas på detta sätt. Vederbörande tror att 

oro bottnar i okunskap, och får man vara med i arbetet så minskar oron.  

 

Simonsson skriver att många forskare anser att dialog hänger ihop med delaktighet och att det 

skiljer den från andra former av tvåvägskommunikation. Genom dialogen kan människor få insikter 

och kunskap som de aldrig skulle kunnat ha fått på egen hand. Dialogen kan anta formen av t.ex. 

arbetsgrupper där medarbetarna träffas för att diskutera och komma med lösningar på problem 

(Simonsson, 2002). Thelander  menar att kommunikation och dialog är de viktigaste redskapen för 

att uppnå delaktighet och ansvar i en organisation (Thelander, 2003). 

 

Intervjupersonen på Carlsberg tar upp kommunikationens och dialogens betydelse. Vederbörande 

har återkommande bjudit in till möten för att samtala kring förslagen och låta medarbetarna få 

ventilera sina synpunkter och komma med förslag. Effekten har blivit att medarbetarna känner ett 

visst engagemang och även försöker att lyssna på ledarens synpunkter. 

 

Wiberg skriver att kommunikationens betydelse ökar med ökande grad av delaktighet (Wiberg, 

1992). Det anser vi intervjupersonens agerande på Scandic tydligt visar. Vederbörande förde en 

dialog med en arbetsledare på hotellet för att diskutera vad förändringen med Svanenmärkningen 
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rent fysiskt skulle innebära. Efter denna diskussion förde intervjupersonen även en dialog med 

medarbetarna. Man talade om vad man ville uppnå och att man ingick i något mycket större. 

Medarbetarna skulle inse att det handlade om visionen för hotellkedjan. Det var ett långsiktigt 

arbete innan man kunde ansöka om miljölicensen Svanenmärkningen.  

 

Kretslopp 
Nu när vi har analyserat vårt material börjar tankar om ett kretslopp framträda. Vi ser användandet 

av visioner och mål som ett kretslopp, där inget kan utesluta det andra. I vårt kretslopp ingår det 

fyra steg för att lyckas med förändringen. Dessa steg är: att vision/mål introduceras, att 

kommunikation uppstår, att delaktighet skapas, att engagemang och motivation växer fram vilket 

leder till att förändringen kan genomföras.  

 

Under alla skeden i förändringsarbetet finns visionerna och målen som en fast och trygg punkt. De 

finns där tills vi väljer att ändra på dem. Det är som en grund och trygghet för ledarna när 

förändringen ska genomföras. När förändringen har lyckats och väl är genomförd så kan man börja 

arbeta med en ny förändring. Vi tycker även att de teorier som vi har tagit upp styrker vår teori om 

ett kretslopp. 

 

Vision/mål 
För att ett genomförande av en förändring inom en organisation ska vara möjligt anser vi att det 

behövs visioner och mål. Detta för att alla ska veta i vilken färdriktning de ska gå. Detta i sin tur 

kräver att det finns en bra kommunikation mellan ledare och medarbetare och detta ligger i linje 

med vad Kotter (1995) skriver. Att man måste kommunicera visionen ofta och till många och att det 

är det som gäller, om man vill sprida visionen och åstadkomma en förändring i en organisation. 

Författaren  belyser även vikten av att man under förändringsresan planerar och definierar mål som 

man ska uppnå längs vägen och detta bör man göra för att medarbetarna ska orka (Kotter, 1995). 

Detta håller vi fullständigt med om och ser det som en viktig bit för att lyckas med förändringen.  

 

Arvonen (1989) förklarar för oss att syftet med visionen är till för att föra våra tankar mot ett mål 

som har en stark emotionell dragningskraft för oss. Det tror vi att man känner med visionen för då 

blir det lättare att ta den till sig och göra den till sin egen. Får inte känslorna får vara med, så tror vi 

inte att människor kan ge sitt fulla stöd till visionerna. Målen däremot behöver man inte ha en 

känsla för, men kanske känslan av att man kan påverka målen. Vi inser, liksom alla fyra ledarna i de 

organisationer, som vi har undersökt, att alla medarbetare inte kan vara med och bestämma målen 

eller vara med på noterna. Däremot tror vi att om medarbetarna har fått in känslan för visionen så 
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accepterar de målen lättare. Visionen skapar en känsla av att vi har en uppgift att nå, och det är 

denna uppgift, som ger oss en inre motivation som kan utveckla våra inre drivkrafter (Arvonen, 

1989). Men för att vi ska kunna uppnå vår vision, måste vi ha en tydlig väg och riktning dit (Krona 

& Skärvad, 1999).  

 

Kommunikation 
För att organisationerna ska kunna förmedla visionen och budskapet inom organisationen krävs det 

att ledare och medarbetare kommunicerar med varandra. Vi ser denna kommunikation som 

nödvändig. För oss handlar inte kommunikation bara om att förmedla visioner och mål utan den 

kommer in i allt det dagliga arbetet, som görs inom en organisation. Kommunikationen som 

förmedlas inom organisationer kan både vara skriftlig och muntlig och detta belyser även Strid 

(1999). Författaren skriver även att allt som vi människor vill förmedla till varandra inom en 

organisation är kommunikation och att detta budskap kan vara skriftligt eller muntligt. Han menar 

att  med kommunikationen vill vi informerar, skapa engagemang och kontakt med yttervärlden 

(a.a). Vi har i vår undersökning fått fram, att alla ledarna trycker på hur viktig den muntliga 

kommunikationen är och att den är a och o i ett förändringsarbete. Vi drar slutsatsen att 

kommunikation är en livsnödvändighet för att kunskap och idéer ska få flöda i en organisation. 

Detta ligger helt i linje med vårt kretslopp, på så vis att kan man inget så kan man heller inte delta i 

olika uppgifter och sammanhang.  

 

Delaktighet 
Det tredje steget i vårt kretslopp handlar om delaktighetens betydelse för att kunna genomföra 

förändringar. Arvonen (1989) skriver att organisationens mål är att få visionen förankrad som en 

plattform. Denna liknelse kan vi ta till oss då vi själva betraktar visioner och mål som en grund, en 

fast punkt för organisationen att hålla sig till. Det tidigare steget om kommunikation leder inte 

automatiskt till att visioner och mål blir förankrade, tror vi. Utan det behövs något mer för att 

implementera något nytt. Detta något tror vi är en genuin delaktighet.  

 

Och hur åstadkommer man då denna delaktighet? Simonsson (2002) tar upp dialogens betydelse. 

Detta för att människor ska kunna få kunskap och insikt som de aldrig annars skulle ha fått på egen 

hand. Här tror vi att det finns något viktigt. Delaktighet växer fram i dialogen med andra, anser vi. 

Ledare som för en dialog med sina medarbetare visar att de lyssnar på medarbetarnas åsikter och 

idéer. Detta skapar förutom delaktighet också en ömsesidig respekt för varandra. Om visioner och 

mål behandlas i denna dialog, som sker i ömsedig respekt, tror vi att visionerna och målen har 

möjlighet att förankras hos medarbetarna. Författarna skriver, att för att det ska kunna råda en god 
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dialog mellan parterna så måste delaktighet till, och detta kan ledaren skapa genom att 

medarbetarna får säga sitt och tycka till utan restriktioner (Krona & Skärvad, 1999).  

 

Precis som författarna skriver så måste det vara en tvåvägskommunikation och inte en 

envägskommunikation. Vi ser, att det är ganska lätt att som ledare berätta för sina medarbetare vilka 

visioner och mål som gäller. Däremot tror vi, att svårigheten för ledaren ligger i att låta 

medarbetarna tycka till fritt och säga sitt hjärtas mening och att därefter omvandla detta material, 

som ledaren fått av sina medarbetare, till något positivt och användbart. När man förmedlar ett 

budskap så hoppas man på, tror vi, att få respons från medarbetarna på det material man 

kommunicerat ut, för att se om det ligger i linje med vad medarbetarna tycker. Sedan gäller det att 

omvandla denna information och göra något gemensamt av den så att alla känner att de i en dialog 

har varit delaktiga. Även Svensson (1993) belyser att människor som för en dialog med sin chef och 

sätter upp gemensamma mål, nästan alltid uppnår dessa mål. Detta överensstämmer med vad vi 

ovan har diskuterat.  

 

Motivation/engagemang 
Slutligen tar vi upp det fjärde steget i vårt kretslopp. I detta steg växer motivationen och 

engagemanget bland medarbetarna fram. Vi ser att motivation och engagemang är det som vi i 

kretsloppet strävar efter att uppnå. Vi ser de olika stegen som ett slags delmål på vägen mot det 

slutliga målet, som innebär att påbörja och genomföra förändringen. Vi tror att om inte medarbetare 

är motiverade och engagerade så tar arbetsuppgifter längre tid att genomföra. Tid idag är pengar, 

och som vi ser det, vill alla organisationer gå med vinst, utan att det för den skull har uttalats i 

intervjuerna. Jacobsen & Thorsvik skriver att mål kan ha en motiverande effekt på medarbetarna. 

För om vi inte har mål att arbeta mot och/eller emot så vet vi inte heller i vilken riktning vi ska 

arbeta (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi håller inte med författarna, vi tror inte att det är så enkelt. 

Motivationen och engagemanget tror vi ligger på djupare plan. Vi tror att för att målet ska vara 

motiverande och engagerande vid en förändring så krävs det att ledarena och medarbetarna går 

igenom alla stegen i vårt kretslopp. Detta för att vi i våra teorier har sett att det är mer komplext än 

så. Vi tror, att det, som Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver om, bara är en del i ett större skeende.    

 

Sarv (1993) skriver att målen ska vara tydliga, tidsbestämda och mätbara. Ett sätt att göra målen 

tydliga är genom användandet av stödjande visioner (a.a).  Vi tror att stödjande visioner och mål är 

ett måste för att komma fram till förändringen i vårt kretslopp, men att man måste gå igenom alla 

stegen i kretsloppet först. Gör man inte det, tror vi inte att det spelar någon roll hur tydliga och 

mätbara målen än är.  
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5.6 Svar på frågeställningen 

 

Problemet som vi vill undersöka är om ledare använder visioner och mål i sitt förändringsarbete 

och i så fall på vilket sätt?  

 

Vi har sett att alla organisationer använder visioner och mål i sitt förändringsarbete, men att de gör 

det på olika sätt. Scandic får sina visioner och mål från ledningen som sedan kommuniceras till de 

olika hotelldirektörerna och avdelningscheferna. Därefter säljer direktörerna och 

avdelningscheferna in paketet till sina medarbetare. Efter detta bryter intervjupersonen ner visionen 

och målen till ett användbart material. Intervjupersonen har använt sig av ”Nordic Common Sense” 

det vill säga nordiskt sunt förnuft vilket innebär: att det ska vara enkelt, att det ska vara tillgängligt 

för alla, att de ska jobba med stor omtanke om både företaget och om medarbetarna. När 

intervjupersonen sedan skulle göra förändringen med Svanenmärkningen kunde vederbörande lätt 

koppla ihop detta till visionen (Nordic Common Sense). De har även genomfört en utvärdering för 

att se om de är på väg i rätt riktning.  

 

Intervjupersonen på Barsebäck använder visioner och mål i sitt förändringsarbete. Men när 

vederbörande ska genomföra en förändringen så gör intervjupersonen upp nya visioner och mål  för 

just den förändringen. Men dessa nya visioner och mål ligger ändå i linje med den ursprungliga 

visionen och målen. Intervjupersonen tycker att det fungerar mycket bättre att göra på detta sättet. 

Även här gör man utvärderingar för att se hur det har gått, om man har fått med sig allt och om man 

har lyckats med förändringen på det sätt som det var tänkt. 

 

Carlsbergs visioner och mål kommer från ledningen och är ytterst toppstyrda. Målen är mycket 

resultatinriktade och detta beror på att det är produktionsorganisation. Det handlar det om att vara 

bäst och mest effektiv. De har interna tävlingar inom Carlsberg där olika produktionsenheter tävlar 

mot varandra. De använder sig då av fotbollsmetaforen som är en stor spelplan. För att genomföra 

förändringar använder de spelplanen för att medarbetarna ska förstå organisationens vision och mål. 

För att på så sätt förankra visionen och målen hos medarbetarna.  

 

På Länsförsäkringar togs visionen fram av ledningsgruppen i vilken även två fackliga 

personalrepresentanter sitter med. Intervjupersonen berättar att man använder visionen och målen i 

sitt dagliga arbete och att det är en del av vederbörandes arbetsuppgifter. Där intervjupersonen 

kommunicerar ut visionen och målen till sina medarbetare. De visar även samhället sin vision då de 

i sommar ska dela ut hattar till barnen på stranden, för att skydda dem mot hudcancer som har blivit 
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allt mer vanlig här på västkusten. Tillsammans med sina medarbetare går man igenom mål och vad 

man vill uppnå med sitt arbete. De har åkt i väg tillsammans för att enbart arbeta med visionen och 

målen. Intervjupersonen och övriga i organisationen är intresserade av att veta vad medarbetarna 

tycker om målen och visionen. Även Länsförsäkringar genomför utvärderingar av målen och 

visionen. Detta för att se så att de är på väg i rätt riktning och att visionen och målen fortfarande 

håller. 

 

Slutligen ser vi att alla intervjupersoner använder visioner och mål i sitt förändringsarbetet och att 

de själva anser att det är ett måste. Däremot hur de använder sina visioner och mål, skiljer sig lite åt. 

Med detta i bakhuvudet har vi känt ett behov av att formulera en teori, ett kretslopp, som för oss på 

ett tydligt sätt beskriver vilka komponenter som bör vara med i ett förändringsarbete med hjälp av 

visioner och mål, för att det ska ha större chans att lyckas. Detta kretslopp beskrivs mer i detalj 

under kapitel sex, diskussionskapitlet. 

 

5.7 Överrensstämmelse med syftet 

 

Hur tas visioner och mål fram inom organisationerna vid ett förändringsarbete? 
Vi har sett att i alla organisationer tar man fram visionerna centralt, det vill säga att ledningen tar 

fram dem. På Länsförsäkringar hade man dock två fackliga personalrepresentanter som förde 

medarbetarnas talan. I de andra organisationerna hade medarbetarna inte denna möjlighet att vara 

representerade.  

 

I jämförelse med visionerna fick medarbetarna i större utsträckning vara med och utforma målen för 

förändringsarbetet.  Alla intervjupersoner ser betydelsen av att medarbetarna får vara med och delta 

i förändringsarbetet. Intervjupersonerna tycker det är lättare om individerna själva får komma med 

förslag om hur saker och ting ska göras. Om de får vara med och prata om hur arbetet ska läggas 

upp blir de delaktiga och känner samhörighet.  

 

Använder ledare visioner och mål i sitt förändringsarbete? 
Vi ser att alla organisationer använder visioner och mål i sitt förändringsarbete. Intervjupersonerna 

själva berättar för oss att det  är ett måste,  för att man ska veta i vilken riktning man ska arbeta och 

vad man ska åstadkomma.  
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Hur kan en ledare använda visioner och mål som verktyg för att genomföra en 

förändring? 
Alla intervjupersoner svarar att de med hjälp av  visioner och mål kan  förankra och motivera 

medarbetarna att genomföra förändringsarbetet. Vi har även sett att utvärderingar görs i samband 

med förändringsarbetet och att detta gör de för att inte släppa taget och ramla tillbaks till tidigare 

arbetssätt. Men de gör det också för att se om det blev som man hade tänkt sig, för att se om man 

har missat något och för att se om man har lyckats.   

 

På vilket sätt kommuniceras visioner och mål till medarbetarna i organisationen?  
Inom alla organisationer fann vi att framförallt visioner kommunicerades via ett top-down-system. 

Bland de organisationer som vi har undersökt har vi bara kunnat se att en organisation, Carlsberg, 

använder sig av en metafor (fotbollsmetafor). De andra organisationerna använder visionen som en 

målbild, för att nå målen i ett förändringsarbete. På Carlsberg har företagsledningen varit ute i 

landet och informerat om deras vision och mål. På Länsförsäkringar är visionen och målen ett 

uppdrag de får som de ska få ut i organisationen och är en del av arbetet. Deras vision och mål ska 

genomsyra allt som de gör. De arbetar för samhället på olika sätt. De ska till exempel i sommar dela 

ut hattar till barn då det här på västkusten finns ett  större problem med olika hudcancertyper.  På 

Carlsberg har intervjupersonen gått utbildningar som har varit inriktade på att leda med visioner och 

mål, att jobba med en vinnande kultur och att  skapa den med hjälp av en målbild. För alla 

organisationer har vi sett att de alla uttrycker vikten av att informera och att detta på intet vis får 

avstanna. Alla organisationerna kommunicerar visionen muntligt genom möten.    

 

Som vi kan se ovan använder de fyra ledarna i sina organisationer visionerna och målen, och de 

anser att det är ett måste för att ett förändringsarbete överhuvudtaget ska kunna gå att genomföra. 

Vi ser att visioner och mål är betydelsefulla för organisationen men vi ser inget generellt samband 

hur det faktiska användandet går till. Däremot ser vi att visioner och mål är en trygghet för ledarna 

att luta sig mot, men även ett sätt för ledarna att motivera och förankra.  
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6. DISKUSSION 
 

När vi påbörjade denna undersökning hade vi båda förutfattade meningar om hur visioner och mål 

används inom en organisation. Vi trodde att de flesta organisationer hade visioner och mål för sin 

organisation, men bara för att det skulle se fint ut i deras årsredovisning och i annan extern 

kommunikation. För oss har det under arbetets gång varit intressant att se att organisation efter 

organisation faktiskt använder sina visioner och mål i sitt förändringsarbete och i sitt ordinarie 

arbete.    

 

Vi har även sett att oberoende av om det är ett kärnkraftverk, hotellkedja, produktionsföretag eller 

tjänsteföretag så behövs visioner och mål vid förändringar. Vi ser visioner och mål som 

organisationernas minsta gemensamma nämnare vid förändringsarbete.  

 

De tankar och teorier, som vi har skrivit ner i analysen och som vi har använt oss av, tycker vi 

knyter ihop vår teori om ett kretslopp. För oss handlar det om att det ena inte kan utesluta det andra, 

och som vi har sett i teorierna, har också författarna fångat vikten av att ha visioner och mål när 

man ska genomföra ett förändringsarbete. Vi har sett hur betydelsefullt det är att ständigt informera 

medarbetarna om vad som händer och vilka målen och visionerna är. Detta gör att kommunikation 

blir a och o för att få ut informationen och det är de fyra ledarna mycket medvetna om. Men som 

författarna skriver, är det viktigt att medarbetarna får känna att de är delaktiga och att de får 

uttrycka sina åsikter utan restriktioner. Det gör att medarbetarna blir delaktiga i arbetet med 

förändringen och kan ta till sig visionerna och målen på ett emotionellt plan. Detta leder till 

engagerade och motiverade medarbetare.  

 

Att forska vidare på detta ämne ser vi båda två som något mycket intressant. Vårt förslag till vidare 

forskning är att man mer konsekvent genomför ett antal intervjuer. Med det menar vi att man bör 

dela in ledarna efter vilken position de har inom hierarkin. Man kan då välja att genomföra en 

intervju med en vd och en mellanchef inom en och samma organisation, för att sedan upprepa detta 

med andra ledare inom andra organisationer och få ihop cirka sex intervjuer. Detta för att se om det 

finns någon skillnad i hur de olika ledarna på de olika nivåerna använder visioner och mål i 

förändringsarbetet. Vill man sedan gå ett steg längre och även intervjua medarbetarna så kan man 

göra det. Man kan intervjua medarbetare inom respektive organisation för att se om de vet 

organisationens visioner och mål. Men även för att se om de är delaktiga i detta arbete och om de 

känner sig motiverade och engagerade för att genomgå en förändring.  
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Utifrån vad vi har sett i vår undersökning, dristar vi oss att dra slutsatsen, att oavsett om det är ett 

kärnkraftverk, en hotellkedja, ett produktionsföretag eller ett tjänsteföretag så är vår kretsloppsteori 

applicerbar vid ett förändringsarbete.   
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BILAGA 1 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
1 PERSONLIG BAKGRUND 
 
1.1 Anser du dig vara chef eller ledare? 
 
1.2 Hur länge har du arbetat som chef eller ledare? 
 
1.3 Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 
 
1.4 Har du gått kurser i ledarskap? 
 
2 VISIONER OCH MÅL 
 
2.1 Har er organisation tydliga visioner och mål? 
 
2.2 Hur arbetades visionerna och målen fram inom organisationen? 
 
2.3 Hur använder organisationen visionerna och målen? 
 
2.4 Hur kommuniceras visionerna och målen inom organisationen? 
 
2.5 Är visionerna och målen klara och tydliga för dig personligen? 
 
2.6 Tror du att alla ledare och medarbetare kan redogöra för er organisations visioner och mål? 
 
3 FÖRÄNDRING 
 
3.1 Hur ser du allmänt på förändringsarbete? 
 
3.2 Hur definierar du en stor respektive liten förändring? 
 
3.3 Anser du att en förändring ska genomföras snabbt i ett svep eller långsamt i små steg?  
 
3.4 Vilket slags förändring är det som du har lett och genomfört, och skulle du vilja berätta  mer om 
denna förändring? 
 
3.5 Anser du att det finns ett grundläggande arbetssätt, som passar till de flesta förändringar?  
 
3.6 Vad anser du vara lättast respektive svårast vid en förändring? 
 
3.7 Tycker du det är roligt att leda förändringsarbete?  
 
4 VISIONER, MÅL OCH FÖRÄNDRING 
 
4.1 Anser du att organisationens visioner och mål fungerade som ett verktyg när du genomförde 
förändringen? 
 
4.2 Om ja, hur använde du visionerna och målen mer precist, när du genomförde förändringen? 
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4.3 Har någon inom organisationen (exempelvis dina chefer) uppmanat dig att leda förändringar 
med hjälp av visioner och mål? 
 
4.4 Vilka fördelar respektive nackdelarna anser du att det finns med att använda visioner och mål 
vid förändringsarbete? 
    
4.5 Tror du att en ledare i en organisation med tydliga visioner och mål lättare klarar av att 
genomföra förändringar än en ledare i en organisation med mindre tydliga visioner och mål? 
 
5 MÄNNISKOR OCH FÖRÄNDRING 
 
5.1 Hur motiverade du förändringen och förankrade förändringsbehovet hos medarbetarna? 
 
5.2 Hur skapade du engagemang hos medarbetarna inför förändringen? 
 
5.3 Hur fick du med dig medarbetarna vid förändringen? 
 
5.4 Hur reagerade medarbetarna på förändringen? 
 
5.5 Hur hanterade du konflikter och frustration hos medarbetarna? 
 
5.6 Vad anser du är det viktigaste en medarbetare kan göra för att underlätta ett förändringsarbete? 
 
5.7 Hur viktigt är det för en ledare att ha ledningens stöd vid förändringar? 
 
6 RESULTAT OCH LÄRDOMAR 
 
6.1 Skedde det någon utvärdering av förändringsarbetet och i så fall när, av vem och på vilket sätt? 
 
6.2 Hur lyckades du med förändringen?  
 
6.3 Vad lärde du och dina medarbetare er? 
 
6.4 Är du nöjd? 
 
6.5 Vad skulle du som ledare ha kunnat göra annorlunda? 
 
 
 


