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Förord 
Föreliggande rapport är en redovisning av ''Flexibla organisationer - en studie av förmågan 
till teknisk och organisatorisk förändring i små och medelstora träföretag " som finansierats 
av den del av RALF, Rådet för arbetslivsforskning, som sedan den 1 januari 2001 ingår i 
VINNOVA, Verket för innovationssystem. 

Svårigheten med att införa tekniska och organisatoriska förändringar i industriell miljö möter 
både företagsledare, konsulter och forskare dagligen. Efterfrågan på marknaden förändras, 
produktlivscykeln blir allt kortare och produkterna blir allt mer komplexa, ofta med ett ökat 
tjänsteinnehåll. Det ställs därför idag helt andra krav på organisationer när det gäller att 
upprätthålla konkurrenskraft på en marknad som kontinuerligt är stadd i förändring. Många 
organisationer strävar efter en större flexibilitet för att möta de allt hårdare marknadskraven. 

Ett stort antal företag och organisationer har försökt att anpassa sig till de nya marknads
kraven genom omorganisation i rikming mot flexibla organisationer. En hel del av dessa 
försök misslyckas emellertid i varierande grad och de stora visioner och idéer som basunerats 
ut har fallit platt t i l l marken. 

Förstudien, som baseras på en litteraturundersökning kompletterad med en mindre empirisk 
studie, visar på ett antal hinder för utveckling men också åtskilliga möjligheter. 

Ett särskilt tack vil l jag rikta t i l l Johan Karltun, Ingenjörshögskolan i Jönköping samt Jörgen 
Eklund, Linköpings universitet som givit värdeftilla synpunkter under arbetets gång. 

Växjö 2002-08-01 

Nils Svensson 



Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är bl a att utifrån en översiktlig studie av den historiska utveck
lingen mot flexibla organisationer, förekommande teoribildningar och begräsade empiriska 
studier i små och medelstora träföretag identifiera förekommande hinder vid införandet av 
flexibla organisationer. 

Vad är då flexibilitet och flexibla organisationer? Det finns många sätt att beskriva dessa 
begrepp. Flexibilitet kan innebära förmågan att i ett befintligt materialflöde och med minimala 
resurser möta eller anpassa sig till förändringar, så att kundemas krav uppfylls. Ett flexibili
tetskrav från kunden kan vara att leverantörerna ska kunna leverera rätt antal detaljer i rätt tid, 
även om förutsätmingama för ordern förändras. Dessa krav ställer stora krav på en organisa
tion som då måste kunna agera på ett "flexibelt sätt" vilket i sin tur ställer krav på individen 
att öka sin kompetens och förmåga att rotera mellan olika arbetsuppgifter. 

Skillnaden mellan de traditionella organisationema och de nya flexiblare är bl a att synen på 
de anställda har ändrats från att ha varit styrda uppifrån (top-down) och betraktats som en 
kostnad eller ett nödvändigt ont, t i l l en resurs och tillgång vars idéer är en oumbärlig källa för 
dynamisk utveckling (bottom-up). Att införa dynamiska och lärande organisationer är nöd
vändigt för att kunna konkurrera i dagens föränderliga värld. Om en traditionell organisation 
ska kunna förändras mot en flexibel krävs sannolikt ett mer demokratiskt orienterat ledarskap. 

Det är oftast svårt att förändra traditionella organisationer till att bli mer flexibla. De flesta 
förändringsansatser 'Tiamnar på pappret" och genomförs ej. För att utveckla ett högre lärande 
och kompetens vad gäller flexibilitet, kreativitet och anpassningsförmåga i hela organisa
tionen, räcker ej lärandet på individnivå. En högre form av lärande måste implementeras på 
samtliga nivåer i organisationen. Det måste därför finnas en förståelse för det utvecklings
stadium och den mognad som företaget befinner sig i och en förmåga att anpassa föränd-
ringsaktivitetema därefter. 

Gruppen ses historiskt som en viktig resurs för att förändra en organisation mot ökad flexi
bilitet. Att utveckla dialogen i gruppen kan därför vara en viktig faktor för att öka förståelsen 
om behovet av förändring. 

Under senare år har utveckling i nätverk fått ökad betydelse för mindre företag. Fördelar med 
nätverkssamarbete som att kunna åta sig större uppdrag, låna personal av varandra, genomföra 
kompetenssatsningar tillsammans, ordna gemensamma inköp o s v blir tydliga när företag 
samarbetar. 

Traditionellt förändringsarbete utgår ofta ifrån ett sekventiellt arbetssätt. Förändringsproces
sen inleds med en analys, därefter genomförs i vissa fall en strategisk utveckling och en hand
lingsplan utarbetas varefter ett genomförande av handlingsplanen sker. I bästa fall görs en 
uppföljning och utvärdering av resultatet. Detta arbetsätt har vissa styrkor men det finns också 
svagheter. Att inledningsvis genomföra en analys kan för många företag vara nödvändigt för 
att få ett bredare perspektiv på sin verksamhet. Finns det dessutom en extern resurs inblandad 
innebär det att "nya ögon" kan ge sin bild av verksamheten och "hemmablindhet" undvikes. 
Svagheten ligger i att analysen är en fårskvara. En problemställning som uppenbarats vid 
analystillfället kanske inte är lika relevant när det är dags att ta tag i ett genomförande. 



Ett alternativt arbetsätt kan vara att i stället för att genomföra en förändring sekventiellt låta 
den ske parallellt och integrerat i verksamheten. Det parallella arbetssättet innebär att 
planering, analys, genomförande och uppföljning sker kontinuerligt, i små steg, i hela verk
samheten och på alla nivåer. Medarbetama deltar i hela processen; planering, analys, genom
förande och uppföljning av såväl den egna arbetsuppgiften som den verksamhet som de 
befinner sig i . 

Resultatet fi-ån förstudien visar att det finns en mängd problem och hinder vid införandet av 
tekniska och organisatoriska förändringar i verksamheter men också en stor potential för 
framtida utveckling av organisationer. 



1. Bakgrund 

1.1 Utveckling i träindustrin 
Träindustrin är, likt många andra branscher, i en marknadssituation med allt större omsväng
ningar när det gäller efterfi-ågan på produkter och en allt hårdare konkurrens. Denna utveck
ling blev allt tydligare från och med början av 80-talet, då företagen tvingades att successivt 
förändra produktstruktur, produktionsteknologi, produktionslayout och organisationsstruktur. 
Verksamhetsförändringarna hos de företag som legat i frontlinjen, har präglats av att sätta 
kundnytta och värdeskapande processer i fokus. Förändringar genomförs för att företagen ska 
kunna öka sin konkurrenskraft genom t ex ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet, minskad 
genomloppstid och ökad produktivitet. 

De ny omvärldsförutsätmingama ställer nya krav på kundanpassade produkter, vilket innebär 
att företagen måste ändra sina respektive produktstrukturerZ-mixer. 1960- och 70-talet präg
lades av en inrikming på standardiserade produkter i långa serier. Miljonprogrammet inom 
byggsektom skapade goda förutsättaingar för ökade volymer och en god lönsamhetsutveck
ling. Utvecklingen under senare år tvingar nu i stället träindustrin till kundanpassade pro
dukter i mindre orderstorlekar vilket kräver ett helt nytt tänkande. 

Den nya produktionsteknologin med datorstyrda fleroperationsmaskiner (CNC) och dator
stödd konstruktion och tillverkning (CAD/CAM), har kraftigt förbättrat möjligheterna för 
kundorderstyrd produktion. Datoriserad tillverkning har skapat förutsättningar för drastiskt 
minskade ställtider och ökad integration av fler bearbetningsmoment utan mellanliggande 
materialhantering i samma tillverkningsupplägg. 

Den nya produktionsfilosofin, som är processorienterad och har ett ökat innehåll av ny 
produktionsteknologi, ökar risken för stömingar. En hårdare fokusering på eliminering av 
mellanlager innebär att tillverkningen blir ytterligare mer känslig. Ett maskinhaveri kan 
innebära att centrala delar av produktionsanläggningen stoppas. Denna ökade sårbarhet 
innebär ett allt större beroende av underleverantörer av tekniska tjänster. Dessutom krävs ett 
hårdare umyttjande av personalen med övertid när det behövs. För att tillverkningen ska 
ftingera ökar kraven på att leveranser kommer i rätt antal, i rätt tid och med rätt kvalitet. 

Studier av de olika fasema i förändrarbetet i enskilda små eller medelstora företag, SMF, visar 
att både analys- och utvecklingsfasen oftast kan hanteras på ett tillfredställande sätt. Vid 
implementeringen av beslutade förändringar, då idé och verklighet möts, uppstår stora 
svårigheter även om företaget får stöd av konsulter eller forskare. Oftast sker en förändring så 
länge ledningen utövar ett påtagligt tryck i organisationen. Så snart detta tryck upphör, återgår 
man gäma till det gamla beteendemönstret. Konsekvenserna av detta beteende blir att en 
känsla av fiiistration sprids i organisafionen samtidigt som uppfatmingen om "ännu ett miss
lyckat projekt som ledningen initierat" utbreder sig. Detta leder t i l l att murar byggs upp 
mellan olika befattningar vilket ytterligare fördröjer förändringsarbetet. Större företag kan 
avdela kompetent personal från den egna organisationen och därigenom skapa uthållighet i 
förändringsarbetet. SMF har däremot svårigheter att tillskapa dessa resurser då de måste tas 
från en löpande verksamhet som under 1990-talet blivit organisatoriskt hårt slimmad vilket i 
sin tur medfört en ökad belastning på personalen. Problemet känns igen även i större företag 
men konsekvensen av personalförändringar blir i dessa företag, i ett kort perspektiv, inte lika 
kännbar. 



En viktig förutsättning för att företagen ska ta t i l l sig förändringsvilja och förändringskraft 
tycks vara att de anställda själva tar t i l l sig förändringen, att den blir en del av dem själva. Om 
förändringen utgår från de anställda är förankringen oftast given. Ett vanligt synsätt är att 1/3 
av personalen är förespråkare för förändring, 1/3 är varken eller och den resterande tredje
delen är motståndare t i l l förändring. Ska förändring kunna ske och nya lösningar kunna 
implementeras i organisationen måste en samsyn vara tydlig mellan ledningen och de anställ
da. Samsynen måste vara så väl förankrad att den tål de påfi"esmingar som uppstår när för
ändringsbehov konfi'onteras med den operativa verkligheten. Andra viktiga faktorer att ta 
hänsyn ti l l är företagens varierande mognadsgrad. Ett företag som befinner sig i ett kaos-
liknande tillstånd har svårare att av egen kraft driva en förändring t i l l skillnad mot de företag 
som är visions- eller måldrivna och har ett etablerat delegerat och samverkande beteende
mönster. 

Den kulturella belastningen för företagen som det innebär att tillhöra en s k "mogen bransch" 
och samtidigt vara ett litet eller medelstort träföretag gör anpassningstakten långsam och man 
fokuserar tydligast på vad som kan uppnås i ett 'Tcort" perspektiv. Den långsamma anpass
ningstakten riskerar att på sikt drastiskt försämra konkurrensförmågan hos de svenska före
tagen ti l l förmån för t ex öststaterna och Asien som är under tillväxt. V i ser redan tecken på en 
starkt förbättrad förmåga hos träföretag i de baltiska ländema att vinna konkurrensfördelar 
inte bara utifi-ån den fysiska produkten utan även utifi"ån tjänsteinnehållet. Behovet av en ökad 
delegering av ansvar och befogenheter och satsning på kompetens är områden som tydligt 
lyfts fram i genomförda studier. Behovet av att införa ett större arbetsinnehåll i förhållande t i l l 
tidigare mer specialiserade uppgifter, samt ett större hänsynstagande t i l l individens förmåga 
och vilja t i l l personlig utveckling, är tydlig. En stor del av dessa problem bottnar dessutom i 
oförmåga hos ledning och ledningsgrupper att klargöra mål och medel på både kort och lång 
sikt och anpassa sitt ledarskap, utifrån mognaden i det enskilda företaget. 

1.2 Problemformulering 
Efterfi-ågan på marknaden förändras, produktlivscykeln blir allt kortare och produktema blir 
allt mer komplexa, ofta med ett ökat tjänsteinnehåll. Det ställs därför idag helt andra krav på 
organisationer när det gäller att upprätthålla konkurrenskraft på en marknad som kontinuerligt 
är stadd i förändring. Många organisationer strävar efter en större flexibilitet för att möta de 
allt hårdare marknadskraven. För många företag som driver denna utveckling flätas såväl 
arbetares som tjänstemäns arbetsuppgifter allt mer i varandra, vilket oftast resulterar i nya 
ansvarsområden. Kraven ökar därmed på den anställdes kompetens och förmåga att tolka för
ändrade situationer, att tillägna sig ny kunskap samt att vara förändringsbenägen. 

Ett stort antal företag och organisationer har försökt att anpassa sig t i l l de nya marknads
kraven genom omorganisation i riktning mot flexibla organisationer. En hel del av dessa 
försök misslyckas emellertid i varierande grad och de stora visioner och idéer som basunerats 
ut fi-ån ledning och inhyrda organisationskonsulter, som baserar sitt arbete på begrepp som 
Kaizen, TQM, BPR m m, har fallit platt t i l l marken. 

Varför misslyckas då dessa förändringar? För att få svar på detta kan det vara intressant att 
studera skillnaden i besluts- och genomförandeprocessen vid teknisk respektive organisatorisk 
implementering. Med teknisk implementering avses införande av ny teknik på ett sådant sätt 
att den uppfyller de krav som investeringskalkylen baserats på. En organisatorisk förändring 
kan avse införande av marknadsanpassad och flexibel organisation där medarbetama själv
ständigt fattar beslut utifrån de förändringar och krav som kunder ställer. Ytligt betraktat kan 



en teknisk investering synas vara lyckosam när den tekniska utrustningen är på plats, perso
nalen har fått nödvändig utbildning och utrustningen har nått en acceptabel prestanda. Produk
tivitetsstudier (Nord & Johansson, 1997) visar emellertid att tekniska system oftast har låg 
effektivitet eftersom de ansvariga inte skapat förutsättningar för att i tillräcklig omfattning 
stimulera till ökning av tillgänglighet, utnyttjandegrad och kvalitetsutfall. 

Följande fi-ågeställningar är centrala i förstudien. 
• När är en teknisk respektive organisatorisk implementering genomförd? Vilka kriterier 

måste då vara uppfyllda? 

• Vilka hinder bromsar implementeringen av många gånger väl genomarbetade och för
ankrade visioner, mål och förslag? 

• Vilken anpassning i organisationen krävs utifrån dess struktur, kultur, system och ledar
skap i relation till omfattningen av förändring? 

• Vilka krav på kompetens och kunskap måste ställas i relation till kraven på och graden av 
förändring? 

• Vilka styrkor och möjligheter kan vara viktiga att ta vara på och vidareutveckla för att 
driva en effektiv förändring i målgruppen? 

Detta är några av de frågor som bör besvaras om man ska kunna förstå besluts- och genom
förandeprocessen och tolka orsakerna till varför organisatoriska förändringar ofta misslyckas. 
Då studien ej kunnat gå på djupet i samtliga fi-ågeställningar kommer vissa frågor att kunna 
besvaras i större omfattning och andra enbart beröras. 

2. Syfte 
Denna studie är en förstudie i syfte att ta fram några av de faktorer som påverkar införandet 
av flexibla organisationer i små och medelstora företag (SMF). 

Syftet är att utifrån en översiktlig studie av den historiska utvecklingen mot flexibla orga
nisationer, förekommande teoribildningar och begräsade empiriska studier i små och 
medelstora träföretag 

få kunskap om hur organisationer har utvecklats historiskt med avseende på struktur, 
effektivitet, ledarskap och människosyn, 

- identifiera förekommande hinder vid införandet av flexibla organisationer vid betraktandet 
av både tekniska och organisatoriska förändringar på individ-, grupp-, organisations- och 
nätverksnivå, 
förstå betydelsen av lärande och lärprocesser och belysa centrala aspekter på förändring 
på oHka nivåer i organisationen. 

3. Disposition 
Arbetsgången i projektet har utgått ifi-ån uppsatsen "Förändring mot flexibla organisationer, 
en studier av förändringströghet". (Nilsson & Hedestad, 1999) och kompletterats med ett 
nätverksperspektiv samt fallstudier fi-ån industrin. 
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Figur 1. Beskrivning av arbetsgången. (Nilsson & Hedestad 1999). Arbetsgången har 
kompletterats i denna studie med de tonade aktiviteterna. 

Arbetsgången inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen av kundanpassade och 
flexibla organisationer. Den historiska utvecklingen ställs mot teorier om lärprocesser och 
förändringsaspekter och belyses på fyra nivåer i en organisation samt organisationens samspel 
med omgivande nätverk. I en analytisk diskussion belyses indikatorer på förändringsmotstånd 
och svårigheter till implementering på respektive nivå i organisationer samt förändrings
benägenhet i SMF. 

4. Perspektiv 
I den här studien fmns ett tydligt lärperspektiv utifrån krav på kundanpassning och flexibilitet. 
(Se även avsnittet om lärprocesser, kapitel 8). Vad som också kan vara intressant att belysa är 
dels de individrelaterade drivkrafter som påverkar en förändring och dels motsatsen, d v s 
eventuell avsaknad av dessa drivkrafter vilket kan genererar förändringströghet. Att även föra 
en diskussion omkring entreprenörskap och vad som då styr ett handlingsorienterat beteende
mönster kan därför vara relevant men är inte centralt i studien. 

Ett annat perspektiv är att identifiera förekommande hinder vid införandet av flexibla orga
nisationer och eliminera dem. Här kan Kurt Lewins fältteori vara en utgångspunkt. Kärnan i 
fältteorin (Lewin, 1946) är att alla människor utsätts för krafter som låser individen till det 
tillstånd individen befinner sig i . Dessa krafter varierar mellan individer och är dessutom olika 
beroenden på den sociala kontexten men i varaktiga gruppkonstellationer driver krafterna 
(grupptrycket) individema samman. Vägen att åstadkomma förändringen kan vara att minska 
de krafter som motverka förändring (inte bara ensidigt öka de krafter som driver mot nya. 
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önskade förändringstillstånd) i allmänhet, samt söka påverka de konserverande krafterna som 
konstitueras i grupperna i synnerhet. 

För att förstå en individs-, ett kollektivt-, en organisations- och ett nätverks lärande och hand
lande måste man förstå dess samverkan med den miljö i vilken den befinner sig. I organisa
tioner handlar det om att fiigöra kompetens hos individer och grupper genom att skapa gynn
samma arbetsvillkor och verksamhetsmiljöer som kan resultera i ett ökat individuellt och 
kollektivt lärande (Mattson, 1995). 

Då organisationer är komplexa system kan ett holistiskt betraktelsesätt vara ett sätt att utgå 
ifrån och då belysa organisationen utifi-ån tankar fi-ån systemteorin. Systemteorin är en grund
bult för förståelse av lärande i organisationer och handlar om att betrakta en samling element/ 
delar som inbördes är beroende av varandra och som tillsammans bildar en strukturerad hel
het. Förändras någon del så kommer derma förändring att påverka andra delar vilket i sin tur 
kan resultera i förändring av hela systemet (French & Bell, 1995). En intressant aspekt i ett 
system är att delarna oftast står i konflikt med helheten. Om delarna i systemet dominerar 
över helheten så leder detta t i l l upplösning av systemen och om helheten dominerar över 
delarna leder detta till stagnation (Granberg, 1996). En organisation misslyckas ofta med för
ändrings- och utvecklingsarbete p g a att de betraktar verklighet som om den vore uppbyggd 
av isolerade och oberoende öar. Detta resulterar i att man förlorar helhetssynen i organisa
tionen. Man blir oförmögen att se fiilla konsekvensen av sitt handlande och även känslan av 
samhörigheten med en större helhet går förlorad. Utan att införa ett systemtänkande i organi
sationen tendera fi-amtidsvisionema att bara bli vackra drömmiar (Senge, 1995). 

För att kunna studera lärandet för individ, kollektiv, organisation och nätverk måste även den 
omgivning och det system som berörs belysas. Det krävs därför en relativt bred teoretisk an
sats för att förstå en organisations utveckling mot ökad flexibilitet och kundanpassning och 
vilka centrala faktorer som påverkar förändringsbenägenhet resp. förändringströghet. 

5. Metod 
Denna studie består av tre delar; en litteraturstudie, en analys av ett begränsat empiriskt 
material samt en analytisk diskussion. 

5.1 Arbetsgång 
Då studien är av förstudiekaraktär i syfte att få kunskap och underlag för en större studie har 
ansatsen varit att identifiera tidigare genomförda litteraturstudier som har bärighet på projek
tets problemställningar, syfte och mål samt komplettera med andra källor för att få en hel
hetsbild. Ambitionen är därför inte att i denna studie söka originalkälloma för att på så sätt 
säkerställa att eventuella omskrivningar ej förekommer. En sådan fördjupning planeras i den 
kommande studien. En viktig aspekt är författarens erfarenhet som förändringsagent i SMF 
och därmed förmåga att under studiens gång koppla teori och empiri t i l l många års erfarenhet 
av utvecklings- och förändringsarbete i företagsmiljöer. 

En viktig del av litteraturstudien utgörs av uppsatsen "Förändring mot flexibla organisa
tioner..." (Nilsson & Hedestad, 1999). Avsnitten 7 och 8 i denna rapport har t i l l stora delar 
baserats på relevanta avsnitt av denna uppsats. I övrigt har litteraturstudien utgått ifrån 
nyckelord som lärande organisation, förändring, organisation, produktionssystem, projekt-
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organisation, entreprenörskap, kultur och nätverk. Sökningen är gjord såväl på svenska som 
på engelska. Arbetsgången (se kap. 3) som använts i förstudien är en vidareutveckling av 
ansatsen i ovannämnda uppsats. 

5.2 Analysmetod 
De vanligast förekommande förklaringsmodellerna är deduktion och induktion. Genom 
deduktion drar man slutledning om enskilda företeelser utgående från generella teorier och 
allmänna principer (Alvesson och Sköldberg, 1994). Induktion baseras på jämförelse mellan 
olika enskilda fall varur man drar slutsatser och gör generaliseringar fill principer och allmän 
lag. 

I den här studien tillämpas en tredje modell, abdukfion, för att förklara resultat. 

Kombinationen utgör abduktion 

Teorier 

c o 
:3 

Q 

Hypoteser Kategorier 

testas 1 
Empiriska data 

kommer ifrån 

genererar 

C 
o 

M 

genererar 
Empiriska fält 

Figur 2. Induktion, deduktion och abduktion (Seigerroth, 1998 sid. 25). 

Abduktion bygger på en växelverkan mellan teori och empiriska fakta. Det enskilda fallet 
tolkas mot ett hypotetiskt övergripande mönster, som om det är riktigt, kan förklaras. Tolk
ningen kan sedan bestyrkas och falisiferas av nya fall. Då en teoretisk förförståelse ingår som 
en grund i modellen, kan de övergripande mönstren utvecklas genom altemering av empiri 
och teori, viket successivt omtolkas i skenet av varandra. 

6. Industriell organisation - historiskt perspektiv 

6.1 Definitionen av en organisation 
När man studerar organisation som företeelse slås man av att den ofta beskrivs som ett 
kollektivt system där individen har får en underordnad men inte oviktig roll. Man talar om 
koncern, division, produktionsenhet, produktionsgrupp, målstyrd grupp o s v. Ju mindre 
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enheten är (t ex gmppen) desto större påverkan på helheten får individen. Ofta nämns enligt 
Ashcraft (1994) ett nyckeltal för en grupps övre gräns t i l l 7 (+- 2) beroende på arbetsminnets 
kapacitet att hålla isär informationsbitar innan informationen skickas iväg till långtidsminnet. 
Om t ex en gruppmedlem försvinner från gruppen får gruppen en ny form och därmed en ny 
identitet. Det samma gäller givetvis om en individ tillkommer. Det individuella perspektivet 
blir här synligt vilket kan tolkas som att individen har stor inverkan på organisationen men att 
det beror på vilket perspektiv och vilken definiUon man utgår ifrån. 

Schein, (1988) menar emellertid att individen i organisationen endast har en sekundär bety
delse. Individen är en del av organisationsmiljön. Organisationen består av koordinerande 
krafter som frambringats av individema i organisationen. Det viktiga är inte vad den enskilde 
individen bidrar med utan det är de krafter som fiigörs utanför allas individuella prestationer 
som är viktigt. Ut i f i in en sådan grundsyn blir ledningens visionära och kommunikativa för
måga avgörande om en organisation ska kunna gå från ord t i l l handling. 

Det som är kännetecknande för modema organisationer är enligt Bolman & Dealm (1995) 
att de är: 
- Komplexa: Organisationer är befolkade av en mängd olika människor och interaktions-

processen mellan dessa är svår att förstå. Att se och förstå helheten är problematiskt, 
vilket inte sällan förorsakar systemfel som är svåra att reda ut. 

- Överraskande: Vad man förväntar sig skiljer sig ofta från verkligheten, vilket gör det svårt 
att exakt planera aktiviteter och olika åtgärder. 

- Bedrägliga: Man maskerar ofta negativa händelse i organisationen. Detta gäller både 
extema händelser som "mörkas" mot de anställda och intema händelser som inte kommer 
till omgivningens kännedom. 

- Mångtydiga: Komplexitet, o förutsägbarhet, bedräglighet och svek skapar tillsamman en 
avsevärd grad av mångtydighet. Information kan t ex vara bristfällig vilket kan skapa 
målkonflikter. 

Det finns olika former av organisationer. Den vanligaste uppdelningen är mellan formell, 
social och informell organisation. 

Den formella organisationen kännetecknas av följande fyra grundpelare: 
• Samordning av mänskliga aktiviteter för att täcka vissa behov. 
• Gemensamma mål som hjälp t i l l samordning av mänskliga aktiviteter. 
• Uppdelning av arbetsuppgifter eller arbetsområden. 
• Integration av de olika uppdelningarna av mänskliga aktiviteter mot en enhetlighet. 

Den sociala organisationen utmärks av spontana mönster av samordning där avsaknad av 
formella regler och mål för vad och hur något ska ske gör sig gällande. Exempel på sociala 
organisationer är t ex familjen, vänkretsen, olika typer av subgrupper etc. 

Den informella organisationen uppstår i formella organisationer. Det måste därmed finnas en 
formell organisation för att informella organisationer skall existera. Den informella organisa
tionen kännetecknas av aktiviteter och relationer som ligger utanför de anställdas formella 
arbetsuppgifter (Bolman & Dealm, 1995) 

Den informella organisationen kan ibland ha en starkare påverkan på beslutsprocessen än den 
formella. Informella ledare kan ha stor påverkan på beslut på individnivå genom sin naturliga 
auktoritet. 
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6.2 Den industriella organisationen historiskt och i nutid 
En industriell organisation utgår från en affärsidé som finansieras av några intressenter. Ur 
affärsidén utvecklas produkter som erbjuds en målgrupp. För att producera dessa produkter 
krävs en råvara som köps fi"ån leverantörer och förädlas i en produktionsprocess. Vidare krävs 
produktionsresurser i form av maskiner, verktyg och informationssystem som tillhandahålls 
av underleverantörer. För att åstadkomma en process krävs tillförsel av fysiskt och tanke
mässigt arbete fi"ån de anställda. Dessa resurser benämns de materiella resurserna. För att få 
de materiella resurserna att samverka krävs samordning av personalens arbete. Denna sam
ordning styrs av ledningen eller ledningsgruppen. Sättet på hur samordningen sker avgör 
organisationens utseende vad gäller struktur och processer. Organisationsstrukturen beskriver 
vilka positioner i organisationen som kan fatta beslut och ta ett formellt ansvar. Organisa
tionsprocessen kan röra sig om förändringar, planerade och systematiska eller oplanerade och 
ad hoc-betonade. Dessa resurser benämns oftast som de immateriella resursema (Sandkull, 
1996). 

Det centrala i en industriell organisation är produktionsprocessen som innehåller såväl en 
teknisk som en social process. Den tekniska berör förädlingen från råmaterial till färdiga 
produkter. Förädlingsprocessen startar med produktframtagning och produktberedning och 
fortsätter med analys av vilka bearbemingssteg som krävs för att skapa en färdig produkt. 
Maskiner och verktyg är placerade utefter en given ordning för att skapa ett så effektivt 
produktionsflöde som möjligt. Dessa delar i organisationen kallas gemensamt för de tekniska 
produktionsrelationerna. De regler och krav som påverkar och reglerar de anställdas arbete 
kallas för de sociala produktionsrelationerna. Detta begrepp står dels för en horisontell 
arbetsdelning mellan olika operatörer och dess koppling t i l l de tekniska relationerna, dels 
handlar det om en vertikal arbetsdelning i form av formella roller, makt, arbetsprestationer, 
möten etc. (Sandkull, 1996). 

I varje produktionssystem kan man fastställa vilken syn eller logik som dominerar genom att 
titta på hur de tekniska och sociala produktionsrelationerna förhåller sig t i l l varandra och 
huruvida de avspeglar en humanistisk logik eller en teknisk logik (Sandkull, 1996). Enligt 
tradition har ett överhängande intresse för den tekniskt rationella logiken dominerat. Denna 
logik har ofta legat som grund för ekonomiska beslut och överväganden i organisationema 
(Alvesson, 1993). 

I ett effektivt produktionssystem borde balans mellan de tekniska och de sociala produktions
relationerna vara eftersträvansvärt vilket borde kunna bidraga till ett mer gynnsamt klimat för 
implementering av tekniska och organisatoriska förändringar. I projektet "Samverkan och 
affärsutveckling i träkedjan" (SAIT). Axelsson m fl (2001) har denna balans tagits upp. Pro
jektet har bedrivits under perioden 1998 t o m 2001. Projektets grundläggande forskningsidé 
har varit att man genom att utveckla interorganisatorisk affUrssamverkan mellan skogsleve
rantör, sågverk och träindustri kan skapa bättre möjligheter till obruma värdekedjor av pro
dukter från skog till slutkund. 

I SAIT-projektet har det eftersträvats en integrerad syn på affärs-, verksamhets- och IT-
utveckling samt kompetenshöjning. Projektet har därför utgått fi-ån en modell som kallas 
VMTA-modellen. VMTA står för verksamhetsprocess, människa, teknik och affär (Axelsson 
m fl 2001). Fokus i modellen är dessa fyra grundläggande faktorer/aspekter och samspelet 
dem emellan. I en processorienterad verksamhet eftersträvas en balans mellan nämnda 
faktorer/aspekter för en effektiv utveckling av en verksamhet eller utveckling av en kund/ 
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leverantörsrelation. Modellen är inspirerad av ATOM-modellen presenterad av Lundkvist et 
al (1997). 

Trots att synen på den industriella organisationen har genomgått stora förändringar kvarstår 
enligt Sandkull (1996) några grundläggande frågeställningar. Dessa är: 

- Hur skall man få anställda att arbeta så bra som möjligt? 
- Vad är den lämpligaste organisationsformen för detta? 

Om man studera den industriella organisationens utveckling i ett historiskt perspektiv startar 
den i en förindustriell period inom förlagsverksamheten på 1500- och 1600-talen. Hantverkar
na satt ofta hemma i sina stugor och arbetade med egna maskiner och verktyg. Kapitalägarna 
köpta råvaror som hantverkama bearbetade och förädlade t i l l färdiga produkter. Hantverkarna 
fick en liten del av vinsten och kapitalägarna behöll det mesta. Då denna organisationsform 
visade sig vara ineffektiv, centraliserades produktionen till gemensamma byggnader och kapi-
talägama tog även över ansvaret för maskiner och verktyg (Dillard, 1967). 

När produktionen ökade uppstod nya problem och förmän anställdes och hierarkin växte 
vilket också resulterade i att effektiviteten sjönk. Någon systematik för att förbättra arbets
metoderna existerade inte (Sandkull, 1996). 

Flera ekonomer under 1700- och 1800-talet uppmärksammade att arbetsdelning hade en 
positivt effekt på produktiviteten (Adam Smith 1723-1790), (Charles Babbage 1792-1871). 

När hierarkin växte och blev allt mer komplex uppstod problem med beslutsrätt och formellt 
ansvarstagande i organisationema. Max Weber (1864-1920) utarbetade principer för att 
hantera dessa problem. Dessa principer benämndes "den rationella byråkratin" som sedan 
blev utgångspunkten för utvecklingen av organisationsteorin (Boglind m f l , 1994). 

Nästa steg i jakten på effektivitet blev "Scientific management". Detta begrepp utvecklades av 
Fredrik Winslow Taylor (1856-1915) vid sekelskiftet. En sammanfatming av hans teori kan 
uttryckas enhgt följande (Sandkull, 1996): 

Det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete. 
- Rätt man på rätt plats. 

Hans metod var rationell arbetsdelning, vars syfte var att göra arbetskraften billigare genom 
att minska arbetarnas utbildning och öka avkastningen. För att uppnå denna styrning av 
kunskap ifrån företagsledningen sida ställde Taylor upp tre principer: 

Den första principen innebär att arbetsprocessen skall separeras från arbetarnas yrkes
skicklighet. 

- Den andra principen utgör en distinktion mellan "begrepp" och "verkställighet" (mellan 
hjäman och handen). 

- Den tredje principen innebär en systematisk förhandsplanering och förhandskalkylering av 
alla delar av arbetsprocessen. Vid det här skedet är arbetsprocessen borttagen ifrån arbe
tarnas fantasi och existerar endast som en process i arbetsledningens fantasi. Om den 
första principen gäller insamling och bearbeming av arbetsprocessens alla faser och den 
andra principen gäller att koncentrera och klassificera denna kunskap ti l l företagsled
ningen, så utgår den tredje principen, enligt Braverman (1977), från att bruka detta kun-
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skapsmonopol som ett styrmedel och kontrollinstrumem i varje grepp i sättet att genom
föra arbetsprocessen. 

För att rekrytera rätt person ti l l rätt uppgift använde Taylor systematiska och rationella ur
valsmetoder bl a utifrån fysiologiska grunder. 

Nästa steget i utveckling av rationell arbetsdelning blev utvecklingen av de standardiserade 
arbetsmetoderna för det manuella arbetet vilket genomfördes av makarna Gilbreth. Deras 
arbete lade grunden ti l l de modema arbetsstudiema " M T M " (Metod-Tid-Mätning). Genom att 
tidsmäta varje rörelse så kunde man teoretiskt bestämma ett ackord för ett visst arbete 
(Sandkull, 1996). 

En annan man som har haft oerhört stor betydelse för utvecklandet av scientific management 
är Henry Ford (1863-1947). Hans bidrag kan inte bara ses som en avancerad form av 
scientific management, utan betraktas av många som en egen skolbildning som går under 
beteckningen 'Tordism" (Sandkull, 1996). 

Fords princip var det löpande bandet som karaktäriserades av ett rullande band där arbets
objekten (bilar) förflyttades via olika bemannade arbetsstationer. Arbetama kunde därmed 
inte påverka arbetstakten vilket gav företagsledningen fiill kontroll över arbetama och arbets
processen. Löpande bandets princip kom sedan att tillämpas på en mängd skilda områden som 
inte bara karaktäriserades av avancerad produktion och teknik, men där principen var den 
samma (Dillard, 1967). 

Efter andra världskriget automatiserades arbetet utmed de löpande banden. Denna utveckling 
av de industriella processema tog över mycket av den gamla formen av arbetskraft. Automati-
seringen vann allmän utbredning i industrin och utvecklingen av automatiseringen har fortgått 
fram till dagens modema industriproduktion (Dillard, 1967). 

Utvecklingen mot en långt driven specialisering, monotont arbete och den strikta uppdel
ningen i planering och utförande gjorde att arbetama började må fysiskt och psykiskt dåligt. 
Resultatet blev ökad frånvaro och personalomsättaing, strejker och brist på engagemang. 
Kulmen nåddes under 1960-70-talen och bröts ej helt förrän under 90-talet genom den lång
variga lågkonjunkturen. 

7. Nya organisationsformer 

7.1 Flexibla organisationer 
På gmnd av de accelererade personalproblem som nådde sin kulmen under 1960- och 1970-
talen, började forskningen sätta människan i fokus på ett mer markant sätt. Redan på 1930-
talet visade sociala experiment att den sociala miljön var den viktigaste faktom för arbets
tillfredsställelse och motivation i arbetet (Hawthomexperimenten, under ledning av Elton 
Mayo). Studien visade bl a att den formella organisationen också bestod av informella gmpp-
konstellationer med egna normer och värderingar. Dessa informella grupper hade stor påver
kan på hur lite eller mycket som resp. gruppmedlem skulle prestera och utövade mer reell 
makt än arbetsledningen. Undantaget var om arbetsledningen lyssnade och visade förståelse 
för de anställdas sociala behov (Schein, 1988). Som ett led i den fortsatta industriella organi
sationsutvecklingen ökade forskningen om de sociala relationer som fanns i organisationerna. 
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Resultatet från denna forskning, som kallades "Human relationsskolan", har fått liten påver
kan vid utveckling av organisationer. Misstaget som gjordes var att bortse från de tekniska 
förhållandena och dess samspel med andra delar av verksamheten (Sandkull, 1996). 

En annan variant inom organisationsteorin är "Socioteknik". Sociotekniken betraktar de tek
niska och sociala förhållandena som likvärdiga och att de påverkar varandra. Genom att 
försöka integrera de sociala behoven med de tekniska kan man uppnå maximal effektivitet i 
det totala produktionssystemet. Dagens modema produktionssystem bygger i stor utsträckning 
på sociotekniska principer, t ex olika former av gruppbaserat arbete, arbetsväxling, rotation, 
arbetsutvidgning etc. 

Det japanska produktionstänkandet influerat av amerikansk beteendevetenskap har inspirerat 
många företag och forskare i västvärlden under 1980- och 90-talet. Detta tänkande bygger på 
tillverkning i små serier, anpassade efter kundens behov. Istället för att "trycka" ut produkter 
på marknaden så "suger" kunden eller marknaden ut produkterna direkt från produktionen. Ett 
flertal filosofier ingår i det japanska produktionstänkandet, t ex "resurssnål produktion", "Just 
in time", "Kaizen" och "Kanban" (Shingo, 1984). Dessa begrepp har cirkulerat bland såväl 
forskare, konsulter som företagsledare. 

Det har inte varit självklart att utan anpassning införa japansk produktionsfilosofi i den väster
ländska kulturen då kulturerna har stora skillnader (Womack, 1990). Det har istället utveck
lats en flora av begrepp och produktionsprinciper där delar lånats av den japanska produk
tionsfilosofin; Total Quality Management, Time Based Manegement, Lean produktion. Stän
diga förbättringar, etc. 

Skillnaden mellan de traditionella organisationema och de nya flexiblare är bl a att synen på 
de anställda har ändrats från att ha varit styrda uppifrån (top-down) och betraktats som en 
kostnad eller ett nödvändigt ont, t i l l en resurs och tillgång vars idéer är en oumbärlig källa för 
dynamisk utveckling (bottom-up). Att införa dynamiska och lärande organisationer är nöd
vändigt för att kunna konkurrera i dagens föränderliga värld (Brulin & Nilsson, 1995). 

För att uppnå dessa flexibla organisationer bör följande fem principer uppfyllas (Brulin & 
Nilsson, 1995): 

Kundstyming 
Integration 
Flexibilitet 
Deltagande i nätverk 
Reflektion. 

En tolkning av organisationsutvecklingen är att arbetsprocessen nu efter ett sekel åter ligger 
hos arbetarna, cirkeln är sluten. 

Blir nästa steg i utvecklingen en återgång till arbetsuppdelning och ökad kunskap om tillverk
ningsprocessens olika delmoment genom att tidsstudiemannen och MTM-metoder åter 
kommer till heders i arbetslivet? Det finns signaler från industrin som tyder på att så kan vara 
fallet. 
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Figur 3. Den industriella organisationens utveckling. 

7.2 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar (SF) (Nilsson, 1999) är en form av Kaizen som anpassats till svenska 
förhållanden och som syftar till att öka den flexibla organisationens förmåga att snabbt an
passa sig till förändringar i omvärlden. SF vil l ta tillvara den anställdas kreativa idéer och 
uppmuntra till förslag på modifieringar av arbetet. 

I Kaizen deltar individerna i kvalitetscirklar och/eller lämnar förslag på förbättringar som 
sedan behandlas och beslutas av ledningen. 

SF lägger stor vikt vid att utveckla den enskilda individen och att understödja lärandet i 
arbetet. Fördelen med arbete i team/lag lyfts fi"am med både vertikal och horisontell integre
ring av arbetsuppgifterna i arbetslagen. SF handlar om att förbättra den dagliga produktionen i 
små steg som genomförs integrerat i den löpande verksamheten. Individema själva tillsam
mans med ledarna diskuterar fi-am användningen och implementeringen av förbättringarna i 
arbetet. En grund för detta arbete är tillämpningen av Demings PDCA-cykel i samband med 
problemlösningsarbetet, (Deming, 1986). 

Frid (1997) förklarar PDCA-cykehi på följande sätt: 

Plan (planera) innebär att man alltid ska planera och tänka efter innan man gör något. 
Do (gör) innebär att man gör det man planerat. 
Check (studera) innebär att man reflekterar över och utvärderar det som gjorts. 
Act (lär) innebär att man etablerar det som var bra i "do"-fasen, t ex genom att införa någon 
utbildning eller att tillsätta någon ständigt ansvarig. Man gör förfarandet permanent. 

Om SF inte finns förankrade i ledningsstrategin riskerar man konsekvenser i form av att 
ledama inte ger förbättringsarbetet tillräckligt stöd eller tillräckliga resurser. Andra hinder är 
otillräckligt utrymme för reflektion över problem, vilket är en förutsättning för att individema 
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ska kunna ge förslag på lösningar. SF lyfter fram betydelsen av att ha tillgång ti l l fysiska 
utrymmen för de anställda att träffas för att möjliggöra kommunikation mellan de anställda. 

Bristen på tid kan relateras t i l l två övergripande och delvis motstridiga mål i organisationen. 
1. Det kortsiktiga målet där man snabbt vi l l visa att organisationen gör vinster så att ägarna 

får avkastning på satsat kapital. 
2. Det långsiktiga målet där man vill utveckla organisationen för att fä ökad kundtillfreds

ställelse och stärka företagets position på marknaden. 

Fokus på det kortsiktiga målet leder till kostnadsbesparingar vilket kan leda ti l l underbe
manning, minskad tid för reflektion och sämre möjligheter att bedriva förbättringsverksamhet. 
En viktig förutsätming för att få igång ett effektivt förbättringsarbete är alltså att man betrak
tar produktion, vinster och konkurrenskraft ur ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att 
kunna kombinera både en effektiv produktion och effektiva ständiga förbättringar (Nilsson, 
1999). 

Ständiga förbättringar, utifrån ett långsiktigt perspektiv, handlar om att anställda skall ha ett 
utvecklingsinriktat lärande. Detta lärande kräver att uppgifter, mål eller förutsätmingar inte är 
på förhand givna. Det handlar istället om att skapa frihetsgrader i arbetet vilket ger möjlig
heter för individen att experimentera och pröva olika handlingsaltemativ samt att kunna 
bedöma resultat och konsekvenser av olika åtgärder. Större frihetsgrader och ansvar för sitt 
eget handlande kan bidra t i l l ökad trivsel och arbetsmotivation. 

"Ständiga förbättringar" kan vara ett sätt att stimulera t i l l och ta tillvara lärande på individnivå 
och "transformera" detta lärande t i l l verksamhetsnivå. Lärande och arbete med Ständiga 
Förbättringar är med andra ord två processer som är inflätade i varandra (Ellström & Kock, 
1999). 

En viktig förutsättning för utvecklingen mot flexibla organisationer är utnyttjande av den kun
skap som finns i organisationen och hantering av läroprocesser på såväl individ-, grupp-, 
organisations- och nätverksnivå. Andra förutsätmingar för nämnda utveckling är individemas 
motivation och att ledarskapet skapar förutsättningar för implementering av tankar och idéer 
för flexibla organisationer. 

8. Lärprocesser 
En motståndskraftig och flexibel organisation kännetecknas av kontinuerlig förnyelse och 
anpassning ti l l nya förutsätmingar och omvärldskrav. De anställdas kompetens har vid studier 
av företag visat sig vara den viktigaste faktorn för förnyelse (Docherty, 1996). Med kompe
tens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation ti l l viss uppgift, situation 
och kontext. Den "potentiella handlingsförmågan" kan både ses som individ- och organisa-
tionsbunden (Ellström, 1992). 

8.1 Individuella lärprocesser 
Med lärande avses här relativt varaktiga förändring hos en individ som ett resultat av indi
videns samspel med sin omgivning (Ellström, 1992). 

Inlärning och utveckling hör ihop - när vi lär oss nya saker utvecklas vi (Swedberg, 1992). 
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Några reflektioner på lärande lyfts fram av Granberg (1998) och Löfberg (1995): 
• Lärandet innebär djupare förändring av en individs förmåga att uppleva, tänka och handla. 
• Lärandet är ej på förhand givet, något som går att förmedla genom envägskommunikation. 
• Kunskapen konstrueras av individen själv i interaktion med sin omgivning. 
• En miljö kan skapas där stimulering t i l l reflektion och konstruktion av kunskap kan ske. 

Inlärning sker lättats i samband med att man löser problem (Learning by doing). De hand
lingar som görs är för att täcka identifierade behov. Men även utveckling och miljö hör ihop. 
Ju gynnsammare miljö desto större är förutsättningarna för att utveckla förmågan att lära sig 
nya saker. Förmågan ti l l lärande är också beroende av i vilket utvecklingsstadie som organisa
tionen befinner sig. Ju högre utvecklingsstadie desto större acceptans och anpassningsbarhet 
mot förändring. Det är oftast lättare för de anställda att utvecklas i de mindre företagen. I stora 
företag är yrkesrollema fastare medan de är mer flytande i de mindre (Basseches, 1986). 

Ett effektivt samspel mellan individ och organisation är nödvändigt för att framgångsrikt 
genomföra förändringar i en organisation. Befinner sig individen och organisationen på olika 
utvecklingsnivåer skapas obalans, vilket försvårar införandet av nya metoder och arbetssätt. 
Både individ och organisation är t i l l sin struktur konservativ, vilket gör dem svåra att förändra 
när de väl utvecklats t i l l en viss nivå. 

De bästa sätta att förändra en individs förmåga att ta t i l l sig förändringar är att genomföra dem 
i små steg (Basseches, 1998). Genom att lära sig att hantera små steg ökar individens förmåga 
till att genomföra mer komplexa förändringar. De arbetsätt som präglat de anställda under 
lång tid utgår från traditionella hierarkiska organisationsformer. Att göra sig kvitt ett beteende 
som bygger på konkret ordergivning och gå över t i l l ett arbetsätt där man blir delaktig i be
slutsprocessen låter sig ej göras över en natt. Genom att vara väl förberedd inför en förändring 
kan nya beteenden lättare införas. 

Viktig att iakttaga vad gäller "erfarenhetsbaserat lärande" är att olika individer har olika 
inlämingsstilar. Individen använder olika lärstilar beroende på tidigare erfarenheter, person
lighet och miljöpåverkan (Kolb, 1984). Dessa lärstilar är inte statiska för en individs lärande 
utan olika personer lägger olika tyngdpunkter på någon av dessa lärstilar. Viktigt är att 
tillämpa hela lärcykehi, se figur 4, både dess praktisk och teoretiska del, för att få ett lärande 
tillstånd i organisationen (Dilschman & Berg, 1996). I ett lärande arbete ska därför en med
arbetare delta i planering, analys, genomförande och uppföljning av såväl egna arbetsupp
gifter som den verksamhet som medarbetaren ingår i . 
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Dra slutsatser, utveckla begrepp, generalisera 

Reflektion Handling 

Observera, medvetande-
göra, granska 

Pröva och tillämpa 
begrepp/föreställningar 

Erfarenhet 
Återkoppling på handling och konkret erfarenhet 

Figur 4. Lärcykeln med uppdelning på praktiskt och teoretiskt lärande (efter Dilschman & 
Berg, 1996). 

Genom "lärande utifrån praktiken" kan former för en högre grad av lärande skapas genom 
dess utgångspunkt från konkret problemlösning (Engeström, 1994). Problemlösning och 
lärande påverkas starkt av hur verksamheten är uppbyggd, t ex: 

- vilka riktlinjer och uppfattningar som råder, 
- organisationens, gruppens eller verksamhetens individer, 
- arbetsdelning (hur arbetsuppgifter fördelas och specialiseras). 

Det går enligt Engeström att identifiera sex steg som en individ genomgår innan hon/han upp
lever sig ha kontroll över situationen. Dessa steg är 1. motivation, 2. orientering, 3. intema-
lisering (reflektera/utveckla), 4. extemalisering (praktisk tillämpning), 5. kritisk granskning, 
och 6. kontroll över objekt (ökad förståelse och lärande). 

En organisation och dess lärande kan även utvecklas beroende på hur en verksamhet/organisa
tion/grupp i praktiken är utformad. Här kan man tala om tre nivåer av lärande: 

- första ordningens lärande (anpassningsinriktat lärande) 
- andra ordningens lärande (experimenteringsinriktat lärande) 
- tredje ordningens lärande (ifrågasättande lärande). 

Det är först i andra respektive tredje gradens lärande som man kan tala om ett "utvecklings-
orienterat lärande", vilket innebär att individen inte enbart tillämpar ett repeterbart beteende 
utan även genom reflektion utvecklar nya lösningar och tar fram ny kunskap. Genom med-
vetaa handlingar från ledningen av en organisation kan förutsättningar skapas som möjliggör 
en successiv utveckling från första ordningen till tredje ordningens lärande. 

En utveckling av tidigare nämnda tankegångar har konkretiserats i "Ellströms handlings- och 
lärmodell" (1992). Modellen bygger på fyra handlingsnivåer och sju olika steg då man skall 
utföra en uppgift eller lösa ett problem. 
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De fyra handlingsnivåema är enligt Ellström (1992): 
I . Den rutinbaserade nivån 
I I . Den regelbaserade nivån 
I I I . Den kunskapsbaserade nivån 
IV. Den reflektivt handlande nivån 

Stegen är: 
1. Formulering av mål och uppgift 
2. Tolkning av uppgiften på basis av kunskaper (mentala modeller) om problemområdet 
3. Utveckling av en handlingsplan (problemlösning) 
4. Utförande av handling (prövning av problemlösning) 
5. Observation av handlingens konsekvenser eller effekter 
6. Identifikation och tolkning av gjorda observationer 
7. Reflektion över och värdering av handlingens konsekvenser eller effekter i relation t i l l mål 
och uppgift. 

Individ Nivå 4 (Reflektion) 

Mål/Uppgift 

Nivå 3 (Kunskap) 
Kunskaper, mental modell 

Handlingsplan 

Utförande av handling 

Nivå 2 (Regel) 

Nivå 1 (Rutin) 

Reflektion, värdering 

Tolkning, Identifikation 
• 

Observationer 

Omgivning 
Konsekvens/Effekter 

Fysisk - materiell omgivning Social omgivning Kulturell-symbolisk omgivning 

Figur 5. Eliströms handlings- och lärmodell i relation till olika handlingsnivåer (efter 
Ellström, 1996). 

Modellen lägger tonvikt på observation, identifikation och reflektion (steg 5-7) och lyfter 
fram betydelsen av kritiskt granskande. Dessa steg saknas oftast i traditionellt rationalise
ringsarbete i industrin. En konsekvens av detta kan vara att lärandet i en organisation 
utvecklas slumpvis. 
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8.2 Kollektiva lärprocesser 
Med kollektivt lärande avses de läroprocesser som sker inom en arbetsgmpp där varje indi
vids kunskap utgör en del av gmppens totala kunskap. För att en individs kunskap ska kunna 
bli gemensam för gruppen måste den bli offentlig och gemensamt, i gmppen, bearbetas och 
tolkas (Dilschman & Berg, 1996). Denna bearbeming och tolkning sker bäst genom dialog 
inom gmppen. Dialog ska i detta sammanhang inte jämföras med diskussion. I dialogen 
framför gmppmedlemmama sina tankar utan att sträva efter att övertyga varandra (Isaacs, 
1993). Diskussionens syfte är däremot är att vara övertygande och vinna andra för sin sak. 

En grupp är en komplex företeelse inom en organisation. Det är viktigt att skilja på formella 
och informella gmpper. Den formella gmppen vill genom gemensamma aktiviteter uppnå 
gemensamma mål eller utföra en viss uppgift. Den informella gmppen vil l tillfredställa 
emotionella behov (Svedberg, 1992). En viktigt del i gmppens komplexitet är dess storlek 
eller antal gmppmedlemmar. Ju fler medlemmar desto komplexare gmpp då kontaktytorna 
mellan gmppmedlemmama ökar samtidigt som inflytandet från den enskilde minskar. För en 
uppgiftsorienterad gmpp bmkar ett nyckeltal på sju medlemmar anges som en övre gräns. 
Växelverkan mellan form och innehåll gör gmppen levande och dynamisk. Försvinner en 
gmppmedlem eller en ny tillkommer, får gmppen en helt ny form och ny identitet. En gmpp 
bör vara heterogen vad gäller medlemmars bakgmnd, kön, erfarenheter och kunskap för att bli 
konstruktiv. 

Dialogen som arbetsform är viktig för gmppens utveckling. Dåliga/outvecklade arbetsgmpper 
kännetecknas ofta av att kommunikationen inte ftingerar mellan gmppmedlemmama, vilket 
gör att medlemmama drar åt olika håll. I en dåligt ftmgerande arbetsgmpp slösas mycket 
energi bort. I en väl fungerande arbetsgmpp kan energin fokuseras mot tydliga mål och 
arbetet blir effektivt. Genom dialogen upptäcks skillnader i tankar och erfarenheter och det 
skapas fömtsättningar för en eflektiv gmpp (Schein, 1993). Det kollektiva lärandet, utifrån 
dialogperspektiv, går ut på att gmppmedlemmar lär sig tänka tillsammans och inte bara 
analysera. 

"När en ny föreställning sprider sig mellan de anställda, från gmppen ti l l andra medarbetare 
och via dem ti l l andra gmpper, har den kollektiva lärprocessen börjat." (Docherty, 1996). 

8.3 Organisatoriska lärprocesser 
"Lärande organisation" har varit honnörsordet i debatten omkring flexibla organisationer 
under hela 1990-talet. 

"En lärande organisation kännetecknas bl a av förmågan till snabb problemupptäckt, utbrett 
experimenterande, att misstag tillåts men också snabbt upptäcks, korrigeras samt utnyttjas för 
lärande" (Rohlinm.fl., 1994). 

För att utveckla lärandet i en organisation ställs stora krav på att medarbetamas kompetens 
måste vara bred, ombytlig och flexibel. För att åstadkomma detta lärande räcker ej enbart 
formell utbildning. Det handlar istället mera om ett förhållningssätt till problem och arbets
uppgifter samt tid för reflektion. 
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Det finns många definitioner på lärande organisafion. Gemensamt för de flesta definitioner är 
tilltron t i l l allas lärande och kompetens samt organisationens ständiga fömyelse och anpass
ning ti l l den yttre miljön (Eliström, 1996, Pedler, 1996). 

Alla organisationer lär både på individuell och kollektiv nivå. Däremot är det inte alltid som 
lärandet tas tillvara så att det sträcker sig t i l l en organisatorisk nivå. Organisationsstrukturen 
och företagskulturen kan vara effektiva hinder för att lärande på individuell eller kollektiv 
nivå inte når en organisatorisk nivå. Individuellt och kollektivt lärande är en nödvändighet, 
men inte en tillräcklig förutsättning för organisatoriskt lärande. Individer och grupper kan lära 
och utveckla kompetens utan att organisationer påverkas (Granberg, 1998). 

Om inte individer lär/förändras så förändras/lär inte organisationen. Om inte organisationen 
lär/förändras så lär/förändras inte individen. Här finns ett ömsesidigt beroendeförhållande 
(Nilsson & Hedestad, 1999). 

"Organisatoriskt lärande innebär att erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt dels 
sprids genom individuellt och kollektivt lärande bland organisationens medlemmar, dels 
förmedlas via förändringar av organisationens rutiner, praxis eller utbud" (Docherty, 1996). 

En förutsättning för ett organisatoriskt lärande är den kultur som präglar organisafionen. Det 
finns oftast ett antal olika kulturer i ett företags s k subkulturer (Schein, 1993). Dessa kulturer 
kan stå i konflikt med varandra och på så sätt hindra ett organisatoriskt lärande. 

Organisafionskultur finns i alla organisationer och den kan både vara bra och dålig för det 
organisatoriska lärandet. Om kulturen är den länk som fogar samman enskilda organisations
medlemmar och grupper, så kommer företagets kultur att ha stor betydelse för organisationens 
benägenhet att acceptera eller ta avstånd från förändringar. Många organisationer paralyseras 
av sin kulturella identitet - branschtillhörighet vilket hindrar dem från att ifrågasätta de 
normer och värderingar som råder i organisationen. Denna paralysering riskerar att bli ett 
hinder för det organisatoriska lärandet (Docherty, 1996). 

Man kan identifiera två infallsvinklar som berör organisationskulturens betydelse och roll i 
företaget: 

1. Att förändra kulturen utifrån ett top-down perspektiv. 
2. Att förändra kulturen från ett bottom-up perspektiv. 

Förändringar utifrån top-down perspektivet har ofta misslyckats (Söderström, 1996). Föränd
ringar utifrån ett bottom-up perspektiv lyckas oftare. Tydiga förändringar som införandet av 
ny teknik eller förändrade kundrelationer förändrar snart kulturmönstren i företagen och 
därmed förutsätmingama för lärande. Organisationsförändringar har varit vanliga under 1990-
talet men de har haft liten påverkan på system och kultur. De blir oftast en skrivbordsprodukt 
och implementeras ej i organisationen. 

"Organisatoriskt lärande innebär att erfarenheter, föreställningar och förhållningssätt sprids 
inom organisationen och kommer till uttryck iförändringar av rutiner och praxis. Det sker 
inte av sig själv. Det krävs stödjande strukturer och system för att tillvarata, sprida och an
vända det lärande som sker" (Dilschmann & Berg, 1996). 
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Förekommande strukturer i organisationen är viktiga för att skapa förutsättning för lärande i 
en organisation. Det går att identifiera minst fyra typer av strukturer som präglar en orga
nisation: 

- Organisationsstruktur, som fördelar uppgifter och befogenheter i organisationen. 
Samverkansstruktur, som reglerar samspelet mellan ledningen och de fackliga organisa-
tionema. 
Managementstruktur, t ex de system för styrning, kontroll, motivation och belöning som 
ledningen inför och använder för att driva organisationen. 
Strategiska allianser och nätverk som företag etablerar, ofta för en begränsad tid, för att 
genomföra uppdrag som är samordnade med andra organisationer (Docherty, 1996). 

Strukturemas sammansätming och innehåll samt samspelet mellan strukturema beskriver en 
organisationsform som fokuserar på olika typer av lärande. 

8.3.1 Förändring av struktur och kultur 
"Många organisationer som genomför förändringsarbeten lyckas inte ta sig ur de grund
läggande problem som finns i organisationen, utan lyckas bara förändra det synliga och 
ytliga organisationsbeteendet" (Argyris, 1993). 

Det är svårt att åstadkomma en förändring på djupet, en förändring som även påverkar 
människans beteende och en organisations strukturer. Det har talats mycket om personalen 
som företagets främsta resurs och att lärande är viktigt för långsiktig överlevnad men lite är 
gjort i praktiken (Rohlin, 1994). 

Det finns två skilda handlingsstrategier (modeller) för att styra och kontrollera sitt beteende 
där underförstådda normer och värderingar styr handlandet. Genom att studera dessa altema-
tiv och relatera dem till förändringsprocesser kan förståelsen öka om varför en organisations
förändring misslyckas (Argyris, 1994). 

Modell I innefattar ett ytligt agerande genom att företagsledning och företagskultur socialise-
rar individema för att få ensidig kontroll och att vinna. Modell I bygger på fyra grundläggan
de värderingar: 

1. Nå målen så som man själv uppfattar dem. 
2. Maximera vinna och minimera förlora. 
3. Förtränga negativa känslor i relationer. 
4. Prioritera rationalitet före känslosamhet. 

Modell I I baserar sina grundläggande värderingar på följande tre grunder: 

1. Handlande skall baseras på väl grundad information. 
2. Handlande skall baseras på fiitt och väl informerade val. 
3. Handlande skall baseras på interna överenskommelser och åtaganden när det gäller valet 

av uppföljning av ansträngningarna att föra in beslutade val. 

Modell I är ett förhållningssätt som ser t i l l ytliga och synliga omständigheter medan modell I I 
är ett förhålhiingssätt som är mera fritt och dynamiskt där man försöker se djupare och bakom 
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de synliga omständighetema. Argyris (1994) säger att organisationer skulle fimgera bättre om 
de agerade efter modell I I . 

Ovannänmda sätt att beskriva handling och lärande kan omformas ti l l det som kallas single-
loop learning, double-loop learning samt tripple-loop learning (Swieringa & Wierdsma, 
1992). 

Single-loop learning löser de närvarande problemen, de som inte berör verksamhetens 
struktur och kultur. 

- Double-loop learning innebär att man ifrågasätter de givna normer och värderingar som 
präglar organisationen. 

- Tripple-loop learning är mer abstrakt och handlar mer om att ifrågasätta organisationens 
existens, t ex frågor om organisationens framtid och omdaning. 

PrinciperI—• Förståelse Regler HBeteendet H Resultat 

Single-loop lärande 

Double-loop lärande 

Tripple-loop lärande 
Figur 6. Singel-, Double-, och Tripple-loop lärande (efter Swieringa & Widersma, 1992). 

Många företag kan klara sig på att tillämpa single-loop leaming men krävs mer omfattande 
kulturella eller strukturella förändringar förutsätts att det sker ett double-loop lärande. 

8.4 Nätverksrelaterade lärprocesser 
Nätverk har kommit allt mer i fokus på senare år. Begreppet lanserades enligt Svensson 
(2001) redan under 50-talet inom behandling och rehabilitering och då med inriktning på det 
stöd som anhöriga och vänner kan ge i samband med individens anpassning ti l l samhället. 
Erfarenheter från försöken att införa nya grupporganisationsmodeller, t ex på Volvos 
Kalmarfabrik på 60-talet, visade att den linjära, uppifrån styrda spridningsmodellen inte 
fimgerade. Det krävdes också kontakter utanför företaget för att sprida resultat. 

Under 80-talet växte en ny kunskap fram om nya sätt att utveckla företag utgående från en 
bred delaktighet genom en dialog inom och mellan företag, samarbete med forskare samt 
utvärdering och lärande. Inom Arbetsmiljöfondens program för "Ledning, Organisation och 
Medbestämmande" - LOM-programmet - genomfördes i slutet av 80-talet ett stort antal pro
jekt med fokus på lärande. Programmets syfte var att stödja utvecklingsprocesser i företagen 
bl a genom stöd av forskare vid olika institutioner som deltog på lika villkor tillsammans med 
företagen. I programmet användes arenor för dialog som ett viktigt verktyg för att driva 
utvecklingsprocesser. Inom LOM-programmet påvisades behovet av nätverk för att effekti
vare kunna sprida nya organisationsmönster. Men man lyckades inte fiiUt ut få genomslag för 
sina tankar vid denna tidpunkt. Den senare uppbyggnaden av regionala partnerskap inom 
ramen för Växtkraft Mål 4 skapade förutsättning för utveckling av relationer såväl inom som 
mellan företag (Svensson, 2001). 
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8.4.1 Nätverk som stöd för verksamhetsutveckliDg 
Företagen måste ständigt utveckla sin verksamhet för att kunna konkurrera. Kraven på före
tagen ökar, bl a beroende på ökande intemationell konkurrens, snabbare teknisk utveckling, 
starkare kundstyming, krav på systemlösningar samt nya samarbetsformer mellan företag och 
mellan olika extema aktörer. Dessa ökade krav måste återspeglas i förändringar av sättet att 
organisera arbetet. Förändringar som måste påverka såväl det löpande arbetet som fömyelsen 
av det samma. 

Det finns många sätt att utveckla en verksamhet. Det kan vara styrt av ledningen, ske via 
utvecklingsprogram, genom projekt- eller arbetsgmpper, genom stormöten, konferenser och 
seminarier, genom erfarenhetsutbyte med utomstående eller genom experiment och lärande 
(Gustavsen, 1995). 

För att få den operativa verksamheten att fiingera krävs en driftsorganisation som reglerar hur 
varor och tjänster produceras. För att förbättra arbetssätten krävs en organisation för utveck
ling. Pålshaugen (1998) beskriver denna uppdelning enligt följande: 

"Operativa uppgifter är de uppgifter vilka måste utföras för att uppnå värdeskapande, utveck-
lingsuppgiftema är de uppgifter vilka måste utföras för att öka värdeskapandet". 

Utvecklingsorganisationen uppvisar stora olikheter med driftsorganisationen. I utvecklings
organisationen hanteras de unika, osäkra, innovativa, nyskapande och den är kostsam. I 
driftsorganisationen sker det vardagliga, repetitiva, fömtsägbara och den ska dessutom vara 
kostnadseffektiv. Det är samspelet mellan utvecklings- och driftsorganisation som avgör om 
en arbetsorganisation blir effektiv och utvecklingskraftig. Om driftsorganisationen blir för 
dominerande hindras utveckling och fömyelse. Vid kraftiga besparingar försvåras långsiktigt 
utvecklingsarbete. Införandet av s k anorektiska organisationer (Björkman, 1997) visar på 
denna svårighet. Överdriven fokusering på utveckling leder t i l l utvecklingsstress och den 
löpande verksamheten blir lidande. 

Under senare år har utveckling i nätverk fått ökad betydelse för mindre företag. I samverkan 
mellan företag i en region förenas det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets bredd 
i kompetens och samlade resurser. Fördelar med nätverkssamarbete som att kunna åta sig 
större uppdrag, låna personal av varandra, genomföra kompetenssatsningar tillsammans, 
ordna gemensamma inköp o s v blir tydliga när företag samarbetar. Denna nya produktions
filosofi som bygger på nätverkssamarbete mellan företag kallas flexibel specialisering (Piore 
& Sabel, 1985). Det är svårt att hitta en generell definition av nätverk som kan gälla i alla 
situationer. Ett exempel på definition kan nämnas; "Ett nätverk består av ett antal självstän
diga organisationer som tillsammans kan uppnå mål som de inte kan var för sig" (Chisholm, 
1998). 

Begreppen nätverk och organisation kan sägas stå i kontrast t i l l varandra. Samarbete i nätverk 
kan karaktäriseras av att vara ett informellt och frivilligt samarbete mellan berörda parter, en 
"platt" organisation, en flexibel organisation som varierar med plats och tidpunkt, engage
rande relationer, lokalt lärande med aktiva och kreativa deltagare, en utveckling och spridning 
av idéer "på bredden". En traditionell organisation är däremot mer formell, mtinstyrd och 
hierarkisk, där kontakterna är vertikala och relationerna auktoritetsstyrda. 

Intresset för att utvecklas i nätverk har ökat på senare år. Man ser flera möjligheter där nät
verksutveckling kan komma ifråga. Det kan gälla som metod att utveckla småföretag, som ett 
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medel för regional utveckling eller ett sätt att uppnå långsiktig ekonomisk utveckling. Sam
arbete i nätverk menas vara en bidragande orsak ti l l den snabba industriella utvecklingen i t ex 
norra Italien och för svenskt vidkommande, Gnosjöregionen. 

För att öka förståelsen för de drivkrafter som styr nätverksutveckling kan det vara lämpligt att 
grovt dela in olika utvecklingsstrategier i tre huvudgrupper (Svensson & von Otter, 2000): 

1. En uppifrånstyrd planeringsstrategi 
2. En underifrånstyrd aktiveringsstrategi 
3. En nätverksbaserad lärandestrategi 

1. Planeringsstrategin är projektrelaterad och används när man vil l genomföra aktiviteter 
med tydliga mål och under en bestämd tid. Planeringsstrategin har fått starkt genomslag 
och får allt fler tillämpningar. De brister man kan notera är när den tillämpas på nya och 
okända områden där behovet av flexibihtet och lokal anpassning är påtaglig. Projekten blir 
för "fyrkantiga" och det finns ingen utvecklingskraft när mål och metoder är uttänkta i 
förväg. 

2. I aktiveringsstrategin betonas de berördas engagemang i och inflytande över en föränd
ring. Här är "eldsjälen" den pådrivande faktom (Philips, 1988) och förändringar genom
förs oftast utan program och planeringsinstrument. Bristema med aktiveringsstrategin har 
visat sig vara stark sårbarhet, brist på långsiktighet, ett avtagande engagemang, isolering 
från omgivningen samt brist på stöd uppifrån. 

3. Att tillämpa nätverksstrategin kan ses som ett sätt att kombinera aktiveringsstrategin med 
planeringsstrategin. Nätverksstrategin kan tillämpas när projekten är mera öppna och mål 
och förväntat resultat inte kan konkretiseras lika tydligt som i planeringsstrategin. An
vändningsområdena är många; företagssamarbete, förbättrat klimat för innovationer, att 
utveckla och testa nya affärsidéer, att förbättra kund-/klientrelationer i ett företag och som 
form för lärande och kompetensutveckling. Organisationsformen blir mer löslig och tem
porära resp. tvärfunktionella grupper ombildas och tillkommer efterhand. 

Det finns inga entydiga besked i litteraturen om effektiviteten i att arbeta i nätverk. Det är 
svårt att visa på konkreta resultat av nätverkssamarbete inom ramen för offentligt stödda 
utvecklingsprojekt. Resultaten beskrivs ofta i termer av synergier, kontaktskapande, påverkan 
av värderingar och attityder. Det informella arbetssättet kan försvåra den nödvändiga styr
ningen för att uppnå resultat. 

I de inledande utvecklingsfasema, initiering, idégenerering och information t i l l berörda, har 
nätverksorganisationen stora fördelar. I de senare faserna när ett genomförande ska organi
seras för att långsiktigt få en bred medverkan och för att följa upp och sprida resultat uppstår 
problem. Problem blir tydliga vid konsolidering, spridning av resultat och då överföring av 
lärandet i nätverk skall föras tillbaka t i l l det egna företaget. 

En stor svaghet med nätverksstrategin har visat sig vara dess representativa karaktär. I studier 
av nätverk har det oftast varit ett fåtal personer som representerat respektive företag på nät-
verksträffama (Utbult, 2000). Informationsåterföringen fi-ån nätverksträffama ti l l de enskilda 
företagen försvåras och nätverksdeltagama riskerar att bilda "en sluten klubb" med stark 
sammanhållning. Projektarbetet tenderar att bli konstgjort och handlar mer om individens 
personliga utveckling. 
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Samverkan mellan individer från olika verksamheter är en social process och ställer stora krav 
på en fimgerande grupprocess. Miles (1964^ anger några svårigheter med att arbeta i en nät
verksgrupp: 

- överbelastning av information och aktiviteter, 
orealistisk målsätming, 

- bristande processfärdigheter, 
- bristande återkoppling t i l l det egna företaget. 

Överbelasming av information och aktiviteter är bl a en konsekvens av starkt engagemang 
från deltagama (Utbult, 2000). En orealistisk målsättning kan bero på det stora engagemanget, 
experimenterandet och nyskapandet i nätverksgruppen. Grupprocesser kräver insikt hos del
tagama i konflikt- och problemlösning. De generaliserbara lösningarna som utvecklas i nät
verksgrupper kan svårligen omsättas direkt i driftsorganisationen, vilket oftast ej förutsetts. 

8.4.2 Lärprocesser i nätverk 
Samarbete mellan företag på t ex en ort har alltid förekommit. I Sverige är begreppet 
"Gnosjö-andan" välkänt och avundat. Ett slående exempel på vad samarbetet mellan före
tagen i Gnosjö kan betyda är när en kund från inredningsbranschen besökte sin Gnosjö-
baserade leverantör av stålplåtskomponenter och frågade om de kände t i l l någon träindustri 
som de kunde rekommendera. De blev hänvisade till ett snickeriföretag på orten och kontakt 
uppstod. Snickerifirman är nu en framstående och lönsam aktör på inredningsmarknaden och 
har genomfört stora investeringar i ny teknik för att bli konkurrenskraftig. 

Ett sätt att kategorisera olika typer av nätverk är att dela upp dem i utvecklingsnätverk och 
produktionsnätverk. Ett produktionsnätverk altemativt ett affarsnätverk syftar till att t i l l 
sammans finna effektiva lösningar för att minska kostnader eller att gemensamt kunna 
genomföra större affärer. Genom att företag agerar tillsammans blir de starkare. Samarbetet i 
produktionsorganisationen syftar till att göra driftsorganisationen mer effektiv i ett kortare 
perspektiv. Utvecklingsnätverk som samarbetsform syftar till att stärka företagets förmåga att 
driva en strategisk utveckling och att genomföra nödvändig omställning utifrån nya krav från 
omvärlden. Utvecklingsnätverket ska stärka företagens utvecklingsorganisation (Svensson, 
2001). 

Innovationer skapas ofta av det tillverkande företagets leverantörer och dess kunder. Axelsson 
(1996) hävdar att den resursmängd som ligger utanför det enskilda företagets hierarkiska 
kontroll är ofantligt mycket större än den som företaget kontrollerar hierarkiskt. Här finns en 
stor potential för samverkan och utveckling för att få tillgång ti l l dessa resurser. En studie 
(Håkansson, 1989) av 123 små och medelstora svenska tillverkningsföretag visar att 75 pro
cent av dem hade viktiga samarbetsrelationer med leverantörer och 70 procent hade liknande 
relationer med kundema. Hälften av de undersökta företagen hade minst 3 leverantörs- och 4 
kundrelationer som de betraktade som viktiga för företagets utveckling. 

Långsiktiga, informella relationer med ett stort inslag av regelbundna affärer och en bred kon
taktyta är en god grund för affärsutveckling (Håkansson, 1989). Vardagssamarbete i löpande 
köp- och säljaffarer har visat sig vara en viktig infrastruktur till vilken utvecklingsprojekt av 
skilda slag naturligt kan kopplas. 
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En viktig fråga för de flesta företag är hur de ska kunna bli mer utvecklingsinriktade och inno-
vativa. Traditionellt har utbildning använts som metod för att stimulera t i l l utveckling men 
resultaten har oftast varit relativt begränsade (Aronsson & Höglund, 1990). Det är viktigt att 
skilja på utbildning och lärande eller lärprocesser. I lärprocessen ställs handlandet i fokus 
(Ellström, 1992). Förutsättning för lärandet ges genom de handlingar som utförs. 

Man kan skilja på ett anpassningsorienterat lärande och ett utvecklingsorienterat lärandet 
(Ellström, 1992). I det anpassningsorienterade lärandet lär individen utifrån givna förutsätt
ningar utan att ifrågasätta dessa. Det utvecklingsorienterade lärandet innebär att individema 
dels tar ansvar för att identifiera, tolka, formulera och ifrågasätta uppgiftema och dels att de 
även tar ansvar för hur de ska utföras. Det måste finnas balans mellan anpassnings- och 
utvecklingsorienterat lärande i en organisation vilket innebär att rutiner och reflektion går 
hand i hand. Ett utvecklingsorienterat lärande ger utvecklingskompetens vilket kan innebära 
ökad förmåga ti l l reflektion, att identifiera och analysera problem, att experimentera och 
pröva lösningar samt att utvärdera och granska resultat. Ett typiskt inslag i företagsnätverk är 
att det, inom ramen för en övergripande stabilitet vad gäller samarbetspartners etc, ständigt 
sker en mängd små anpassningssteg. Av och ti l l uppstår sedan större utvecklingsteg som i 
grunden revolutionerar nätverken (Håkansson, 1992). 

Nätverkskompetens kan beskrivas som förmågan att tillämpa andras kunskap i sin verksam
het. Det handlar om att veta var man ska söka kunskap, att ta och utveckla kontakter, att få 
vidgade vyer, att pröva idéer, att delta i en öppen dialog, att formulera krav m m (Svensson & 
von Otter, 2000). Det tycks som om tre viktiga förutsättningar måste föreligga för att en 
gemensam kunskapsutveckling skall fimgera, nämligen 1) ett gemensamt språk, 2) en ömse
sidig kunskap om varandra och 3) ett ömsesidigt förtroende (Håkansson, 1989). 

Nätverkskompetens kan utvecklas genom studiebesök, praktik och arbetsbyten och genom 
granskande samarbete med varandra. Ett uttryck för utvecklingsorienterat lärande i kollektiva 
former är "community of inquiry " (Argyris, 1985) eller översatt "reflekterande gemenskap". 
Den reflekterande gemenskapen fömtsätter öppenhet, ett analytiskt förhållningssätt och en 
gemensam problemförståelse. 

Flera författare, bl a Bmlin & Ellström, 2001) pekar på att traditionella metoder för kunskaps
spridning fungerar dåligt eller har begränsad effekt (goda exempel, pilotprojekt, referens
arbetsplatser, benchmarking etc.) Erfarenheter som sprids i en utvecklingsorienterad lärpro
cess är bättre anpassade till dagens snabba samhällsutveckling. 

John Dewey (1989; 1999) har utformat en modell för lärande som även kan tillämpas i nät
verk. Dewey beskriver lärandet som en process i olika steg där handling och reflektion är 
sammanvävda och baserade på problemlösning. 

Modellen baseras på följande 7 steg: 

1. Vanemönstret bryts 
Ett vanemässigt handlade bryts först när det uppstår stömingar som tvingar fram ett reflekte
rande handlande. Vanemönstret bryts och ett lärande påbörjas. 

2. Problemdefinition 
Problemdefinitionen är styrande för den fortsatta processen. Här granskas betingelse, resurser, 
hinder och möjligheter. 
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3. Analys av situationen och utarbetande av arbetshypotes 
Situationen studeras mer ingående. En analys genomförs och en diagnos ställs. En plan för att 
gå vidare formuleras. 

4. Intellekmell bearbetning, syntes 
De olika delarna och idéema relaterats till varandra. Olika samband som kan finnas mellan 
delama studeras och fogas samman ti l l en meningsfull helhet. 

5. Test i praktiken 
Arbetshypotesen prövas i praktiken. Det är nu som förändringar av individens samspel med 
omgivning kan studeras. 

6. Problemlösning 
Genom reflektion och handlande sker problemlösning. Verkliga (objektiva, materiella) för
ändringar genomförs under full kontroll. 

7. Ny kunskap 
Det sista steget i processen innebär att ny kunskap har genererats - en ny förståelse och ett 
ökat lärande har erhållits på gmnd av det identifierade problemet. 

Lärande i nätverk kännetecknas framförallt av "learning by doing". Att utveckla en verk
samhet är ej lätt. Makt- och intressekonflikter är vanliga i hierarkiska organisationer. Ett 
lyckat utvecklingsarbete kräver, fömtom organisationsförmåga och strategisk kompetens, 
därför långsiktighet, systematik och reflektion, d v s utvecklingsinriktat lärande (Eliström, 
1992). 

TILLIT JÄMLIKA TID OCH EXTERNT 
TILLIT RELATIONER RESURSER STÖD 

Figur 7. En plattförm för utvecklingsinriktat lärande i nätverk (Svensson, 2001). 

Utvecklingsinriktade nätverk kräver sannolikt en mer stabil plattform än produktionsoriente-
rade nätverk för att kunna utvecklas (Svensson, 2001). Denna plattform kan ha följande fyra 
byggstenar: 

• Tillit 
• Jämlika relationer 
• Tid och resurser 
• Extemt stöd 

Lärandeperspektivet har tagits upp i flera studier. Bl a belyser Porter (1990) att ett företags 
konkurrenskraft inte beror på låg prissättning av produkter utan på dess förmåga ti l l inno
vationer och lärande. Ett utvecklingsinriktat perspektiv på lärande, som omfattar både indi
vider, organisationer, regioner och nationer, får konsekvenser för hur utvecklingsarbete och 
utvecklingspolitik ska bedrivas. Utveckling av infrastmkturen i form av nätverkssamarbete 
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mellan företag, utvecklingskoalitioner, FoU-satsningar för utveckling och lärande bör priori
teras före subventioner (Brulin & von Otter, 2000). 

9. Förändringsaspekter 
I grundtankarna om modema/flexibla organisationer betonas vikten av att snabbt och ständigt 
kunna förändras för att kunna anpassa sig t i l l en turbulent omgivning (Nilsson, 1999). Det 
krävs såväl individuell som organisatorisk förändring för att lyckas uppnå denna förmåga. 

En förutsätming för att en förändring ska komma ti l l stånd är att det finns en förändringsvilja. 
Förändringsvilja förutsätter motivation, vilket blir ett centralt begrepp. Det är emellertid ej 
tillräckligt att en enskild individ blir motiverad. Gruppen, kollektivet och framförallt ledar
skapet sätter ramarna i organisationsmiljön vilket kan vara såväl hindrande som stödjande för 
förändring och lärande. 

Enligt Fumham (1997) finns ingen "skräddarsydd" lösning på hur en flexibel organisation kan 
utvecklas. Varje ny situation måste hanteras unikt. Komplexiteten i en organisation är stor och 
varierande och ingen relation är lik den andra. 

9.1 Motivation 
Motivationsaspektema ses som centrala framjorallt då de belyser såväl grundläggande 
mänskliga behov samt såväl fysiska som psykosociala faktorer vilka påverkas av den 
arbetskontext som individen är en del av (Fumham, 1997). 

I Maslows (1968) behovsteori beskrivs de mänskliga behoven som hierarkiskt ordnade. För 
att ett behov på en högre nivå ska kunna tillfredställas måste behoven på de lägre nivåerna 
vara uppfyllda. 

På de lägsta nivåema finns de fysiologiska behoven. Dessa behov handlar om en normal 
kroppsfiinkton och att uppnå säkerhet. Den tredje nivån handlar om de sociala behoven och 
berör bl a behovet av social gemenskap. Den Qärde nivån gäller de mänskliga behoven som 
t ex att få uppskatming. Högst i behovshierarkin finns självförverkligandet, att förverkliga 
sina egna möjligheter och att ständigt utvecklas. 

Tillfredställda behov skapar inte motivation utan det är de ej uppfyllda behoven som moti
verar individen. Vad kan då hända vid en förändring, t ex införandet av en flexibel organi
sation då mycket "ställs på ända". 

Det finns i den mänskliga naturen en inbyggd rädsla för det okända vilket kan leda ti l l mot
stånd för förändring. Behovet av att söka nya utmaningar kan motverka dessa känslor. Detta 
fenomen kan beskrivas som två grundläggande krafter i det mänskliga beteendet, dels behovet 
av stabilitet och trygghet, dels behovet av självförverkligande. Behovet av respektive krafter 
kan variera mellan olika individer och vid olika situationer. En människa utvecklas när be
hovet av växt är större än behovet av stabilitet. Detta förutsätter dock att de tre lägsta nivåema 
i människans behovshierarki är tillfredställda. Kan människans behov av trygget minimeras 
förbättras således fömtsättningama för växt. 
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I en förändringssituation kan människan uppleva ångest. Är människan trygg i sig själv tole
rerar hon ångest i en större utsträckning. Detta skapar en paradox vid förändringsarbete i 
organisationer då man å ena sidan skall utforma en tillräckligt trygg arbetsmiljö för att skapa 
tolerans mot ångesten som följer av förändringen och å andra sidan skall situationen skapa så 
pass mycket ångest och känsla av otillräcklighet att behovet av förändring erkänns. Ångest är 
sålunda en känsla som kan både främja och hämma lärande och förändring i en arbetssitua
tion, beroende på ångestens intensitetsgrad och den enskilda individens ångesttolerans 
(Fumham, 1997). 

9.1.1 Arbetets betydelse för motivationen 
Vad skapar motivation i arbetet? Den finns två typer av aspekter på motivation att ta fasta på. 
Dels de aspekter som ger arbetstillfredsställelse (motivationsfaktorer) och dels de aspekter 
som handlar om den fysiska arbetsmiljön, lön, ekonomiska förmåner, tekniska hjälpmedel etc. 
(hygienfaktorer). Om hygienfaktorerna är tillfredsställda kan man räkna med att medarbetarna 
i organisationen inte primärt är missnöjda. För att uppnå motivation ur ett längre perspektiv 
måsta motivationsfaktorema beaktas t ex stimulerande arbete, samarbete, utvecklingsmöjlig
heter, ökat ansvar, självstyre, feedback, få användning av sin kompetens etc (Herzbert, 1966). 

Man skall sträva efter att individen uppnår hög arbetsmotivation och personlig utveckling i 
arbetet vilket ger en hög arbetstillfredsställelse som leder t i l l hög kvalitet på utfört arbete. För 
att detta skall kunna förverkligas måste individen uppnå tre kritiska psykologiska tillstånd där 
arbetet för det första måste upplevas som meningsfullt. För det andra måste individen känna 
sig personligt ansvarig för utfallet av arbetet och för det tredje måste individen ha möjlighet 
att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultatet av det arbete som han/hon utfört (Hackman 
& Oldham, 1980). 

Grundläggande 
egenskaper hos arbete 

Individ - upplevelse Konsekvenser for 
individ och arbete 

Mångsidighet 

Helhetsimiktning 

Praktisk betydelse 

Autonomi 

Feedback 

Upplevd 
meningsfullhet 

i arbetet 

Upplevt ansvar 
for resultat 
av arbetet 

Kunskap om 
resultat av arbetet 

Hög arbetsmotivation 

Personlig utveckling 

Hög arbetstillfredsställelse 

Hög kvalitet på utfört arbete 

Figur 8. Hackman & Oldhams Job characteristic model (efter Hackman & Oldham, 1980). 
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Motivation är beroende av hur individen upplever sin arbetssituation. Problem på en arbets
plats eller genomförande av organisationsförändringar kan förutom minskad motivation även 
förorsaka stress och inlärd hjälplöshet. 

9.1.2 Stress och inlärd hjälplöshet 
Stress är i dagens industriella samhälle ett välkänt begrepp. Dess förekomst är relaterad ti l l 
arbetskrav och grad av kontroll som individen har över sitt arbete. Karaseks (1990) krav-
/kontrollmodell visar på olika kombinationer av arbetskrav och hur kontrollen över arbets-
uppgiftema upplevs. Ogynnsammast är när höga arbetskrav kombineras med litet individuellt 
handlingsutrymme. Kombineras höga arbetskrav med ett stort handlingsutrymme ökar förut
sättningen för lärande och utveckling i arbetssituationen. 

Vid brist på motivation, konsekvens av stress eller vid svårigheter i samband med en föränd
ring kan individen uppleva hjälplöshet. Inlärd hjälplöshet kan uppträda när det inte finns 
något utvecklat lärande utan lärandet istället är att allt är okontrollerbart. Om den sociala om
givningen reagerar i tid kan konsekvenserna av inlärd hjälplöshet troligtvis förhindras 
(Nilsson & Hedestad, 1999). 

9.2 Kollektiva relationer 
Kurt Lewins fältteori (1946) kan användas för att belysa de kollektiva aspektema i förhållan
det mellan individ, grupp och organisation. Fältteorin beskriver individens omgivning vid ett 
givet tillfälle utifrån ett antal, t i l l varandra relaterade falt vars innehåll kan vara såväl med
vetna som omedvetna. Fälten kan vara laddade med både positiva och negativa krafter. Varje 
individ har sin egen uppsättning av fält i sin omgivning men delar det psykologiska fältet 
(fysiskt, socialt, kulturellt) med andra. 

Genom fältteorin beskrivs att människor agerar för att lösa upp de spänningar som inkräktar 
på omgivningen. De krafter som verkar för eller mot en lösningen på ett problem når ett t i l l 
stånd av status quo. Lösningen på problemet blir då antingen att öka de pådrivande krafterna 
eller helst minska de motverkande krafterna. Lewin menar att om nya krafter tillförs för att 
lösa problemet ökar risken att dra till sig fler hindrande krafter. 

Förändring mot ett nytt mål innebär ofta att förändringen varar för stunden eftersom berörda 
individer snart återgår till invanda mönster och beteende. 

En lyckad förändring ska enligt Lewin (1975) inkludera tre aspekter. Upptining på den nu
varande nivån, förflyttning t i l l den nya nivån och /rysning på den nya nivån. En förändring 
från en nivå t i l l en annan handlar bl a om att bryta gruppens vanor och beteende och är starkt 
kopplade till en förändring av "kraftfält" i individens/gruppens omgivning. Den nya nivån kan 
sägas vara skyddad av de nya "kraftfält" som uppstått i den nya omgivningen. 

Det är i gränsen mellan individens omgivning och omvärlden som förändringsagenter kan 
verka (Näslund, 1996). Förändringsagenten, vars uppgift är att underlätta förändringen, bör 
varken skilja sig för mycket eller för lite från sin omgivning för att en implementering av 
förändringen ska kunna genomföras. Vid förändringen bör man även ta hänsyn till de centrala 
personer som individen har i sin närhet och som har stort inflytande över gruppens normer 
och regler. Dessa personer måste på ett tidigt stadium involveras i förändringen. 
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En annan aspekt på gruppen och gruppens utveckling är individers olika "stilar" och hur dessa 
stilar påverkar varandra vid olika situationer. Individen beter sig olika vid olika situationer 
och med olika grupper vilket även kan komma ti l l nytta i en fbrändringssituation (Lewin, 
1975). 

9.3 Ledarskapsstilarnas utveckling 
Ledarskapet och hur det utövas har en avgörande betydelse för och inverkan på företagets 
utveckling i samband med organisationsförändringar. Synen på ledarskap har förändrats från 
de första försöken att finna de personlighetsdrag som var typiska för framgångrika ledare och 
vad som gjorde ledare effektiva, till det situationsanpassade ledarskapet som utgår från 
gruppens mognad och som anpassar sitt ledarskap efter detta (Rendal, 1997). 

9.3.1 Den första generationen 
Kurt Lewin (1939) belyste maktfördelningen mellan ledare och gruppen. Beroende på hur och 
var makten är fördelad i gruppen kunde olika ledarstilar definieras. Studier visade att ett 
demokratiskt ledarskap, med gruppen i fokus, ökade förutsätmingen för ett positivt grupp
klimat med hög produktivitet oberoende av om ledaren var närvarande eller ej. Det auktoritära 
ledarskapet tenderade att utveckla ett aggressivt gruppklimat med hög produktivitet i ledarens 
närvaro men mycket låg i hans frånvaro. Ytterligare en ledarstil definierades mellan tidigare 
nämnda ytterligheter, "låt gå ledarskapet". Ledaren låter gruppen sköta sig själv och agera 
först när han blir tillfrågad. Arbetsuppgiftema tas ej på allvar och produktiviteten blir låg och 
tenderar att öka när ledaren är borta. 

McGregor (1966) vil l genom teoriema X och Y ställa två olika ledarstilar i relation till 
varandra. Teori X står för en historiskt och konventionellt definierad ledarskapstil och dess 
konsekvenser. Här belyses individens behov av kontroll och behov av att ledas. Teori Y 
betraktar individens alltmer centrala roll för företagens utveckling. Teori Y är dynamisk och 
menar att individen vi l l leda och kontrollera sitt arbete för ändamål som känns angelägna. 
Belöningen innebär en behovstillfredsställelse på en högre behovsnivå och en strävan inte 
enbart efter att lära sig utan också att få ta mer ansvar. Gränserna för samarbetet i en orga
nisation sätts i första hand av företagsledningens förmåga att utveckla arbetskraftens möj
ligheter och inte hos den mänskliga naturen. Den centrala principen i teori Y är att samarbete 
och integration i en organisation skapas genom att individer kan nå sina egna mål bäst när de 
inriktas på framgång för företaget. 

9.3.2 Den andra generationen 
Den andra generationens ledarstilar utgår från Blake & Moutons Managerial grid (Blake & 
Mouton, 1968) som studerar ledamas beteenden i syfte att klarlägga vilka beteenden som är 
mest/minst effektiva för ett ledarskap. I centrum för studien var en jämförelse mellan hur 
mycket ledarna ägnade sig åt människor i organisationen och hur mycket de engagerade sig i 
produktionen. Dessa två fokus är grunden i modellen "the grid" där varje dimension kan 
poängsättas i en nio-gradig skala, vilket ger 81 möjliga ledarskapsstilar. Utifrån dessa 
varianter har utkristalliserats fem ledarkapsstilar som representerar ytterligheter i synen på 
relationer och uppgift. 

1. Ett uppgivet ledarskap fokuserar varken på relation eller uppgift. 
2. Det gemytliga ledarkapet menar att nöjda medarbetare automatiskt gör ett bra jobb. 
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3. Det auktoritära ledarskapet, som är motsatsen till det gemytliga, bygger på de underord
nades lydnad genom att minimera mänskliga påverkan i arbetet. 

4. I teamledarskapet har både en hög produktions- och relationsinriktning då både individ 
och organisation är beroende av varandra. Nyckelord är god kommunikation för ökat 
samarbete och förståelse. 

5. Det diplomatiska ledarskapet är ett mellanting av tidigare ledarstilar. 

Modellen avser inte i första hand att förändra ledarskapet utan att man som ledare ska komma 
ti l l insikt om den ledarstil man tillämpar. Styrkan ligger i att få insikt i hur man löser kommu
nikationsproblem genom att förbättra sin effektivitet samt att utveckla en ledarstil som maxi
malt kan fokusera på såväl produktion som relation. 

9.3.3 Den tredje generationen 
Det situationsanpassade ledarskapet symboliserar ledares förmågor och kvaliteter utifrån de 
ekonomiska, politiska eller historiska sammanhang som ledama verkar i (Fumham, 1997). 
Hersey & Blanchard (1993) har utvecklat en modell för situationsanpassat ledarskap som 
baseras på uppgifts- och relationsinriktning utifrån Blake & Moutons Managerial grid (Blake 
&Mouton, 1968). 

Uppgiftsinriktning definieras som: 
"The extent to which the leader engages in spelling out the duties and responsibilities of an 
individual or group. These behaviours include telling people what to do, how to do it, when to 
do it, where to do it, and who is to do it." (Hersey & Blanchard, 1993). 

Relationsinriktoingen definieras som: 
"The extent to which the leader engages in two-way or multi-way commimication. The be
haviours include listening, facilitating, and supportive behaviours" (Hersey & Blanchard, 
1993). 

Ett situationsanpassat ledarskap utgår från samspelet mellan det uppgiftsorienterade och det 
relationsinriktade ledarskapet samt vilken mognad personalen har att utföra en viss uppgift, 
uppnå en viss funktion eller nå ett visst mål. I en fyrfaltsmatris beskrivs fyra möjliga ledar
skapsstilar vars tillämpning är beroende av de anställdas mognad. 

De fyra ledarskapstilama är: 
1. Hög uppgiftsinriktning och låg relationsinriktning ger ett styrande ledarskap. 
2. Hög uppgiftsinriktning och hög relationsinriktning ger ett tränande ledarskap. 
3. Låg uppgiftsinriktning och hög relationsinriktning ger ett stödjande ledarskap som foku

serar medbestämmande. 
4. Låg uppgiftsinriktning och låg relationsinriktning ger ett ledarskap som fokuserar på 

delegering. 

Hur de olika ledarstilama används är beroende av de underordnades mognadsnivå. 
Mognadsnivå definieras här utifrån två karaktärsdrag, de anställdas attityder som svarar mot 
om de vil l göra ett bra jobb och duglighet, som svarar mot om de anställda har kompetensen 
för att utföra ett bra jobb (Hersey & Blancard, 1993). 

The Price Waterhouse Change Integration Team (1996) belyser behovet av flexibelt och 
anpassningsbart ledarskap. De menar att de sentida teoretiker som hävdar att anställda styr 
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och driver arbetsplatsen har fel. Istället menar de att anställda vil l och förväntar sig att ledare 
skall ge direktiv och avgöra arbetets fokus. Men samtidigt vil l de anställda även ha ny hand
lingsfrihet för att uppnå målen. Denna tankegång lade grunden för deras fjärde paradoxala 
princip: 

"True empowerment reqires forceful leadership" (The Price Waterhouse Change Integration 
Team, 1996). 

9.3.4 Trender och utveckling 
Synen på organisation har gått från en relativt entydig bild i början av 1900-talet till en allt 
mer varierande och komplex bild i dag. (Fiedler, 1996). I den tidigare synen på organisationer 
som hierarkiska system, var ledarens uppgift att översätta och förmedla mål, uppgifter och 
direktiv, från högre t i l l lägre nivåer. I dag anses ledarskap som en komplex interaktionspro-
cess som i stor utsträckning är kontextberoende . 

Trender och utveckling av ledarskapsideal 

1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 

Auktoritärt Demokratiskt Situations- Auktoritativt 
ledarskap ledarskap anpassat ledarskap 

ledarskap 

Positioneli Ledare-ledda Anpassning av Social 
makt förhållande arbetet t i l l kompetens att 

medarbetama leda 

Duktiga Kunna ta folk Demokratisk Utveckla 
tekniker mänskliga 

resurser 

ledarskap 

Vara både chef 
och ledare 

Förmåga att få 
andra att 
prestera sitt 
bästa 

Figur 9. Illustration av trender och utveckling av ledarkapsideal under senare delen av 1900-
talet, med avseende på såväl ledarskapsutövande och önskvärda egenskaper/kvalifikationer 
(Fogelberg Eriksson, 2000). 

Olika tidsepoker tenderar att efterfråga olika former av ledarskap. En sammanställning har 
gjorts över trendema i ledarkapsidealet (Westlander, 1993) samt vilka egenskaper och 
förhållningssätt som premierats vid tillsätming av arbetsledare över tiden. En schematisk 
sammanställning presenteras ovan (Fogelberg Eriksson, 2000). 

9.4 Planeringskulturer 
Ett annat perspektiv på förändring är att smdera en verksamhets planeringskultur. Med 
planeringskulmr avses nivå av medvetet strukturerad handling (Månson, Sköldberg, 1983). 
Begreppet "planeringskultur" omfattar både planerande och "icke planerande" kulturer. Att 
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analysera en verksamhet utifrån begreppet planeringskultur kan öka förståelsen för val av 
ledarstil och en verksamhet kan utvecklas på ett strukturerat sätt. 

Planeringskultur som begrepp kan enligt författarna delas upp i sju olika planeringskulturer 
och placeras i en matris där en axeln spänner mellan flexibilitet och rigiditet och den andra 
axeln från mållöshet t i l l målmedvetenhet. Se figur nedan. 

Rigiditet 

Flexibilitet 

Slentrian 

Organiserad 
anarki 

Anomi 

Mållöshet 

Rutin 
Rationell 
mekanisk 

Organisk
flexibla 

Generativ 

Målmedvetenhet 

Figur 10. Sju typer av planeringskulturer. 

De olika planeringskulturema kan placeras i ordningsföljd (nivå av medveten gestaltad hand
ling) på en stigande skala av planeringskultur enligt följande: 

1. Anomi => 2. Organiserad anarki => 3. Slentrian => 4. Rutin => 5. Rationell mekanistisk => 
6. Organisk flexibel => 7. Generativ 

1. Anomi 
Anomi kan i organisatoriska sammanhang stå för "normlöshet". 
De tillämpningsregler som kan gälla för anomibegreppet är: 
- Upplösning av regler. 
- Isolering, d v s brist på kommunikation med omvärlden. 
- Känsla av maktlöshet. 
- Apati, d v s handlingsförlamning. 
- Avsaknad av prioriteringar för verksamheten. 

2. Organiserad anarki 
Organiserad anarki kännetecknas generellt av löst strukturerad organisation samt frånvaron av 
explicita, överordnade mål. 
Organisationstypen präglas av: 

En lös struktur. Ingen koordinering av sub-enheter och ingen klar auktoritetshierarki 
existerar. 

- Ett resultat av föregående punkt är höggradig autonomi för sub-enhetema. 
En annan konsekvens är svagt ledarskap. 
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Oklara mål. 
Oklara medel. 

- Flytande medlemskap: Bristande deltagande i organisationen. 

3. Slentrian 
Slentriantypen kännetecknas av hög precision i regelsystemet samt av måldisplacering -
regler blir självändamål. 
Exempel på tillämpningsregler: 

- Isolering gentemot den yttre miljön. 
Ritualism. 
Starkt utvecklad kåranda. 

- Detalj fixering. 
Paragrafiytteri. 
Låg servicegrad. 

- Tröghet. 
Låg grad av koordinering: olika skikt segmenteras från varandra, eftersom regelsystemet 
gör kontakter överflödiga. 

4. Rutin 
Byråkrati är den renaste formen av den rationellt - legala auktoritetstypen. "Kittet" i den 
hierarkiskt uppbyggda organisationen är regler. Genom reglema upprätthålls en formell, 
opersonlig och rutinmässig verksamhet. 

Följande punkter är relevanta för typen: 
Hierarkiska relationer med koordinering genom kontroll och övervakning snarare än 
samråd. 

- Ledarskapet utövas i enlighet med fastslagna regler. 
- "Målen"/reglema konserverar och låser fast vissa handlingsmönster snarare än att utgöra 

en fingörande kraft för positiv förändring. 
Genom beslutsregler standardiseras beslutssituationema. 

- Organisationens rollsystem är formaliserat (standardiserat och specialiserat). Strikt 
arbetsfördelning. 

5. Rationellt mekanisk 
Den rationellt-mekaniska typen kännetecknas generellt av existensen av mål samt organisa
torisk stelhet. 
Följande punkter är relevanta för typen: 
- Hierarkisk organisation. 
- Långtgående och strikt arbetsfördehiing. 

Vertikala organisationsvägar. 
- Organisationsklimat. Maktrelationer snarare än samråd eller regler. 
- Starkt ledarskap. 
- Klassisk målrationalitet (målsättning, implementering, utvärdering samt ev. feedback med 

ny målsättning) snarare än problemlösning. 
- Teknikorienterade förändringar/förbättringar snarare än innovationer, förbättringar i det 

lilla. 
- Ett exempel på föregående punkt är att förbättringar begränsas t i l l budgeteringsåtgärder. 

Den operativa verksamheten står i centrum för intresset. 
Låg flexibilitet i kunskapsprocessen. 
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6. Organisk flexibel 
Det karakteristiska för typen är att den är - jämfört med den rationellt-mekanistiska - mer 
flexibel, "lös" i formerna och inriktad på problemlösning snarare än klassisk målrationalitet. 
Följande tillämpningsregler kan gälla för typen: 
- Icke hierarkiska relationer. 
- Flytande arbetsfördelning. 
- Även horisontella kommunikationer. 
- Organisationsklimat: Samråd och interaktion snarar än maktrelationer. Auktoritet genom 

kunskap snarare än formell status. 
- Inriktning på problemlösning och värden snarare än på klassisk målrationalitet. 
- Flexibel kunskapsprocess. Altemativmål kan tänkas. 
- Konfliktlösning genom förhandling. 

7. Generativ planeringskultur 
Generativ planeringkultur är en förening på ett högre plan av den rationellt mekanistiska 
planeringskulturens starka ledning och den organiskt - flexiblare lösare formbundenhet. I den 
generativa typen möter vi en ännu starkare ledning av typen eldsjälar i samband med en ännu 
större frihet fi'ån formbundenhet. 
Följande kan gälla för den generativa planeringskulturen: 
- Karismatiskt ledarskap. 
- Oklar arbetsfördelning. 
- Organisationsklimat: Entusiasmerande, ideologiskapande, myter och anti-myter. 
- Förändringar; Revolutionära, diskontinuerliga. 
- Konfliktlösningar genom stormöten och öppna konfrontationer. 
- Intuitiva insikter, inspiration. 
- Visionära mål. 

Organisationer utvecklar olika strategier - "planeringskulturer" - för att hantera områden som 
t ex stress och osäkerhet. I litteraturen anges t ex byråkratiska strategier som sätt att hantera 
låg osäkerhet. Månsson & Sköldberg(1983) menar att om inte de grundläggande förklarings-
faktorerna osäkerhet och stress förändras för en organisation så kommer inte heller den 
aktuella planeringskulturen att förändras. 

En sammanfattande karakteristik över de olika planeringskulturerna: 
- Den generativa. Kännetecknas av vision, inspiration, intuition, karisma, entreprenörsanda 

och revolutionärt tänkande. 

- Den organiskt-flexibla. Samråd, kollegialitet, problemlösning, innovationer och icke 
specialisering. 

- Den rationellt-mekanistiska. Hierarki, starkt ledarskap, arbetsfördelning, måh-ationalitet, 
och förändring i det lilla. 

Den rutinmässiga. Opersonhga regler, hierarki, formalisering och standardisering. 

- Den slentrianmässiga. "Dålig" byråkrati, detalj fixering, isolering utåt, segmentering och 
tröghet. 

Den organiserat anarkistiska. Oklara mål, oklara medel, flytande medlemskap, låg 
koordinering och svagt ledarskap. 
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Den anomiska. Upplösning av moraliska och legala normer (regler), apati, isolering och 
känsla av maktlöshet. 

Icke planerande Planerande 

. •* • . 

Anomi - Organiserad anarki - Slentrian - Rutin - Rationell mekanistisk - Organisk flexibel - Generativ 
y y 

Flexibla Byråkratiska Flexibla 

Figur 11. De olika kulturernas fördelning med avseende på planering eller icke-planering 
respektive byråkrati och flexibilitet (Månsson & Sköldberg, 1983). 

9.5 Förändringsprocessens tre motståndsfaser 
Ahrenfalt (1995) har identifierat tre olika motståndsfaser i en förändringsprocess. Processen 
delas upp i två delar, ledarens process och organisationens process. Dessa delar påverkar 
ständigt varandra och båda processema måste vara igång samtidigt för att det ska genereras 
resultat. Det är i samspelet mellan ledning och organisation som helhetsegenskapema kan 
komma till uttryck vilket är en förutsättning för verklig förändring. 

De tre motståndsfasemas karakteristik: (Ahrenfält, 1995): 
- I den första motstånds fasen lägger ledaren in det nya förslaget i en gammal kognitiv struk

tur och i ett gammalt tankemönster där personalen verkligen upplever sig se likhetema. 
Att upptäcka det som är nytt kräver ett mentalt arbete som går utanför de egna tanke
mönstren. Genom kreativa övningar med personalen kan förändringsmotståndet begränsas 
och man tror att förändringen inte kommer att påverka individen personligen på ett nega
tivt sätt. 

- Den andra motståndsfasen är högkreativ på grund av att man nu har, om än en liten, er
farenhet av vad förändringen kommer att innebära. Man har haft tid att bearbeta vad som 
komma ska och kunnat reflektera över förändringen i såväl grupp som på individnivå. I 
andra motståndsfasen kommer medarbetama att inse att det verkligen kommer att genom
föras en förändring (av andra ordningen, se avsnitt 8.1). Det verbala motståndet hårdnar 
och organisationens energi mobiliseras för att få stopp på förändringen. Den energi som 
mobiliseras ska ses som positiv och ska, rätt använd, kunna användas för att minimera 
riskema genom en kreativ dialog och återkommande dialog om mål och medel. 

- I den tredje motståndsfasen inser de flesta att de inte kan stå vid sidan och se på. Alla 
berörs på något sätt av förändringen. Den tredje motståndsfasen karaktäriseras av sabo
tage. Organisationen går nu från ord t i l l handling och organisationen visar nu genom 
handling att ledaren har fel. Om ledaren härdar ut och pekar på mål kommer organisa
tionen så småningom att prova det nya. 

Ahrenfalts beskrivning av de tre motståndsfasema stämmer väl överens med Lewins fältteori 
(Lewin, 1946) se avsnitt 4 (Perspektiv). De motkrafter som aktiveras är inte anfall utan för
svar. Berörda i organisationen upplever sig som offer och handlar därefter. En avgörande 
faktor är tiden, en förändringsprocess tar tid att genomföra. Ahrenfalt (1995) nämner att det 
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krävs en 2-5-års period för att ha passerat alla motståndsfaser i ett någorlunda stort föränd
ringsarbete. Han nämner vidare att prestationsångest kan vara förändringsledarens största 
motkraft. Då är det inte prestationsångesten i sig som är problemet utan hur vi hanterar den. 

10. Identifierad förändringströghet och förändrings
förmåga 

10.1 Kundanpassning och flexibilitet 
Denna studie är inriktad på att studera förmågan ti l l teknisk och organisatorisk förändring i 
företag som utvecklas mot ökad kundanpassning och flexibilitet. Som utgångspunkt för 
analysen används dels vad som beskrivits i litteraturen om vad som kännetecknar fram
gångsrika flexibla företag, dels erfarenheter från intervjuer och enkäter genomförda i mindre 
och medelstora företag i träindustrin. 

Skillnaden mellan de traditionella hierarkiska och de nya flexibla organisationema är bl a att 
synen på de anställa har förändrats. Tidigare styrdes de uppifrån (top down) och betraktades 
som en kosmad eller något nödvändigt ont. I dag anses de vara en resurs och tillgång (bottom 
up) och deras idéer är en oumbärlig källa för dynamisk utveckling (Brulin &Nilsson, 1995). 

Det som stått i fokus under 90-talet är betoningen på att se över och utveckla processerna 
inom organisationema. Det är en utveckling från 1980-talets paroll att "Riva pyramidema" ti l l 
1990-talets fokus på att "Riva murarna". Det handlar om att se över såväl organisatoriska som 
yrkesmässiga hinder för att processerna inom organisationema ska flyta så smidigt som möj
ligt. Konsekvensen av en ökad processorientering är bl a att hierarkiema blir plattare vilket 
medför färre beslutsnivåer samt ett ökat krav på effektivitet och produktivitet (Ekstedt & 
Jönsson, 1997). Andra förändringar är ökade krav på förmågan ti l l förändring, integration, 
leveranssäkerhet och kvalitet (Eriksson, 1990). En sådan förändrad organisation kräver att 
individer självständigt eller i gmpp identifierar uppgifter och metoder för hur uppgifter ska 
lösas samt tolkar och dra slutsatser från resultaten. För att klara detta krävs ett reflekterande 
och abstrakt tänkande (Docherty, 1996). 

Det är ställt utom allt tvivel att en sådan omvälvande förändring av individens roll i produk
tionssystemet inte kan ske över en natt utan att det krävs ett långsiktigt och målmedvetet 
arbete som måste omsluta alla i organisationen. 

De fortsatta resonemangen utgår från Bmlin & Nilssons (1995) beskrivning om vad som 
kännetecknar de nya flexibla, dynamiska och lärande organisationema och vilka hinder som 
kan identifieras som försvårar en sådan utveckling. 

Bmlin & Nilsson (1995) tar upp följande fem principer som måste uppfyllas för att kunna 
uppnå dessa flexibla organisationer: 

1. Kundstyrning; betyder att kunden kan vara med och påverka arbetsprocessen. Det hand
lar om ett intimt samarbete mellan kund och anställd för att kunden ska få den produkt och 
kvalitet som önskas. 
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2. Integration; innebär att grupper eller olika avdelningar i organisationen närmar sig 
varandra för att samarbeta och byta erfarenheter. En viktig faktor för detta är en ftmge-
rande kommunikation. 

3. Flexibilisering; handlar om att anställda ska kunna ställa om och utföra nya arbetsupp
gifter kontinuerligt. Detta blir en konsekvens av att organisationen hela tiden måste 
förändras och anpassas ti l l en yttre miljö. Flexibilisering handlar också om att anställda 
skall kunna tänka i olika banor för att kunna lösa uppgifter på bästa sätt. 

4. Deltagande i nätverk; bygger på principen att arbetet organiseras så att gränser mellan 
olika avdehiingar, både vertikalt och horisontellt, utesluts. Man försöker att arbeta projekt-
baserat, för att försöka fa ut så mycket fårsk kunskap som möjligt. 

5. Reflektion; är ingen princip utan snarare ett förhållningssätt som kan liknas vid grund
tanken om att "eliminera allt onödigt" i det japanska produktionssystemet. Reflektion 
innebär att anställda skall reflektera på allt ifrån hur man bäst löser sina uppgifter t i l l hur 
man kan hjälpa till att skapa bättre effektivitet i organisationen. 

Nedan ställs teori mot praktik. Den kursiverade texten beskriver identifierade företeelser och 
uttalanden i studerade företag och ställs mot teorier som stödjer ovan beskrivna faktorer för 
utveckling av flexibla organisationer. 

10.2 Hinder för förändring och utveckling 
10.2.1 Vad kan hindra kundstyrning? 
• Ett av de större hindren för att få kundstymingen etablerad i en organisation är den orga

nisationskultur som finns representerad i det enskilda företaget. (Schein, 1993, Granberg, 
1998, Docherty, 1996). T ex kan de yrkesroller som i den gamla organisationen svarade 
för kundkontakterna var fasta och väl avgränsade. 

De granskade företagen agerar oftast i ett kort perspektiv, man fokuserar på att klara leve
ranserna så att kunderna blir nöjda. Affarsidéen är oftast dåligt utvecklad och dåligt for-
ankrad ibland de anställda, dessutom är informationen om marknad, konkurrenter och 
omvärld otillräcklig och spridd på många händer. Flertalet företag är inte så aktiva på 
marknaden och strategierna for marknadsföring är dåligt utvecklade. Ansvaret for mark
nadsföringen är oftast relaterade till ett fåtal personer. Kännetecknande for flertalet foretag i 
studien är att ledarskapet är otydligt. 

• En annan orsak till att det kan gå trögt att införa kimdstyming är att organisation och indi
vid ofta befinner sig på olika utvecklings-Zlärandenivåer (Basseches, 1986) och att det 
därför krävs en dialog om motiv och medel mellan ledning och anställda samt en succes
siv anpassning ti l l de nya arbetsätten. 

Informationen/kommunikationen mellan ledning och anställda fors ofta fram som ett hinder 
for utveckling. Det finns flera exempel på foretag där ledningen anser att de informerar bra 
men de anställda har en helt annan uppfattning. Orsaken till att det finns olika uppfatt
ningarna är oftast att ledning och anställda ej kommit överens om vad som ska informeras, 
hur informationen ska genomforas och vid vilka tillfallen som informationen ska ske. Oftast 
sker informationen genom envägskommunikation varför en dialog om olika skeende i fore
taget sällan uppstår. På grund av dessa svårigheter med information och kommunikation 
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försvåras forändringsarbetet och det finns uppenbara problem med att höja mognaden i 
organisationen. 

• Förändringen kan för vissa företag och individer vara för omvälvande vilket skapar mot
stånd mot förändring (fritt efter Söderström, 1996). 

Ett annat problem som uppmärksammats är joretagens oförmåga att ta tillvara idéer från de 
anställda. Resultatet av denna oförmåga blir stundtals att personalen "sätter sig på tvären " 
när nya idéer och forslag presenteras från ledningen sida. Det är inte alltid ett aktivt mot
stånd som sker utan kan mer karakteriseras som passivt. Samma reaktion kan ibland upp
märksammas när ledningen agerar for snabbt med att infora en ny lösning på ett problem 
alternativt att investeringarna är så komplicerade att de anställda inte kan greppa hela 
sammanhanget. 

• Förväntningarna från både ledning och anställda vad gäller såväl tidsaspekter som om-
fattoing är orealistiska varför målen ej uppnås (Miles, 1964). 

Ett grundproblem i de undersökta foretagen är att det oftast saknas definierade mål for 
verksamheten. De mål som finns är de budgeterade målen, vilka kan relateras till ekonomi. 
Företag som är kvalitetscertifierade kan emellertid uppvisa ett större spektra vad gäller 
definierade mål. Konsekvensen av avsaknad av mål kan leda till svårigheter med att kunna 
leverera vid rätt tidpunkt, till rätt kvalitet och till rätt kostnad, särskilt då kravet på ökad 
flexibilitet ständigt växer. Då samma problem stundtals återfinns hos foretagens under
leverantörer skapas obalans i hela förädlingskedjan. Måluppjyllelse är ofta temporär. När 
forändringstrycket upphör återgår man till det gamla beteendet och målvärdena försämras. 
Ett exempel på detta är ensidig fokusering på leveranssäkerhet utan att de problem som 
förorsakat leveransproblem har eliminerats. 

10.2.2 Vad kan förhindra en ökad integration? 
• Ett skäl t i l l att en integration mellan gmpper eller avdekiingar försvåras är avsaknaden av 

en miljö för reflektion och konstruktion av kunskap. Det finns oftast inte det tålamodet 
från ledningen att i praktiken tillåta att de anställda lämna sin arbetsplats för att öka sam
arbetet mellan grupper och individer i organisationen (Fritt efter Granberg, 1998, Löfberg, 
1995). 

Ett stort problem i samband med förändringsarbete i de granskade foretagen är att de an
ställda ej ges tillräcklig tid för att bearbeta de problem/möjligheter som identifieras. Av 
naturliga skäl prioriteras den löpande verksamheten och man accepterar oftast svaret från de 
anställdas och från ledningens sida att man "inte har hunnit med, det har varit for mycket att 
göra ". Ett sådant beteende i en organisation skapar frustration och modlöshet. Som "foränd-
ringsagent" tvingas man ofta att intervenera i processen for att hålla forändringsaktivitetema 
någotsånär flytande. 

• Det finns i den mänskliga naturen en inbyggd rädsla för det okända vilket kan leda ti l l 
motstånd mot förändring. Att då gå utanför invanda roller och beteende skapar osäkerhet 
(fiitt efter Maslow, 1968) 

Relationsproblem och konflikter förekommer i större eller mindre grad i flertalet av de stu
derade foretagen. Ofta har konflikterna "sopats under mattan " men blir tydliga när orga-
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nisationen analyseras mer grundligt. Olösta konflikter skapar osäkerhet och personal såväl 
som ledning blir gärna passiva med att ta tag i nya frågeställningar som skulle kunna leda 
fram till nya konfrontationer. 

• Företaget har valt ett konceptuellt upplägg efter förebilder från andra företag och "success 
stories" och inte gjort nödvändiga anpassningar till den egna verksamheten. Då det inte 
finns en "skräddarsydd " lösning på hur en flexibel organisation kan utvecklas är det lätt 
att "köra fast" (fiitt efter Söderström, 1996). 

Det är inte ovanligt att förväntade forändringar, t ex i samband med införande av ett kvali
tetssystem eller i samband med införande av ett MPS-system, inte infrias. Orsakerna är oftast 
dålig kännedom om förekommande problem, otillräcklig kunskap om vad som egentligen ska 
uppnås, otillräcklig processbeskrivning, nya rutiner som är for dåligt förankrade, etc. 

10.2.3 Vad kan förhindra flexibilisering? 
• Organisationsstmkturen stödjer ej förändringen. En funktionellt uppbyggd organisation 

kan vara för statisk när det ställs krav på en snabb anpassning ti l l kunder och omvärld 
(fritt efter Granberg, 1998). 

De flesta företagen i studien är organiserade på ett traditionellt sätt i en linjeorganisation 
men med en otydlig ansvars- och befogenhetsbeskrivning. Resultatet blir att de uttalade 
motiven och kraven på flexibilitet som kunderna ställer oftast stannar hos de som har kund
kontakter. Anpassningstakten till kraven på flexibilitet blir då sporadisk och fragmenterad 
vilket skapar diskrepans mellan kunders önskemål och organisationens beteende i praktiken. 
Tydliga exempel på detta är att flertalet av de som har kundkontakt är väl medvetna om vikten 
av att leverera i tid men kunskapen om dessa krav och handlings inriktade initiativ är oftast 
otydlig i den övriga verksamheten. 

• Komplexiteten i en organisation är stor och varierande och ingen relation är lik den andra 
(Fumham, 1997). 

Flertalet av företagen har under senare år upplevt en explosionsartad sortimentstillväxt. En 
tydlig reaktion hos många företag, i syfte att minska komplexiteten, har blivit en strävan av att 
lägga ut mer arbete hos underleverantörer samt investera i ny teknik. Det har varit lättare för 
många företag att öka flexibiliteten i produktionen men svårare i administrationen, främst i 
orderprocessen. 

• Företaget ställer för stora krav på individen vid förändringen utan ha gett tillräckligt 
handlingsutrymme (Karaseks, 1990). 

Ett stort problem i samband med genomförande av förändringsprocesser i målföretagen är 
den stora skillnaden mellan det utdelade ansvaret i en specifik förändringssituation och de 
tilldelade befogenheterna. Det är lätt att ta på sig en uppgift i samband med ett möte i pro
jektgruppen men att sedan gå ifrån ord till handling skapar problem om handlingsutrymmet 
är otydligt definierat. Det märks stora skillnader mellan de förtag där ledningen är konse
kvent i sitt beteende och de företag där ledningen kontinuerligt omprioriterar besluten. 

• Individers kunskap görs ej tillgänglig för andra vilket hindrar rotation mellan olika 
arbetsuppgifter (fritt efter Dilschman & Berg, 1996). 

45 



Det är vanligt forekommande att anställda ej ges tillräckliga möjligheter att pröva andra 
arbetsuppgifter. De flesta är medvetna om behovet av arbetsrotation på grund av risken for 
belastningsskador och att det finns behov av "backup " vid frånvaro. Oftast är det en be
gränsad del av personalen som täcker upp vid frånvaro eller toppar i beläggningen. Risken 
att dessa slits ut vid långvarig hög beläggning är uppenbar. 

• Otillräcklig representativitet i olika gmpperingar kan hindra eller förlänga besluts
processen (fritt efter Utbult, 2000). 

Det är vanligt att såväl ledning som personal upplever att orderprocessen är for långsam och 
osäker. Iflera foretag har detta lett fram till ett kronisk tillstånd av hjälplöshet. Man ser 
problemen och man hör dem ständigt från kunder utan att någon tar tag problematiken och 
orsaken bakom det hela. Ofta sitter var och en av de anställda med sina egna funderingar 
varför eventuella lösningar ej kommer upp till ytan. Eftersom man oftast ej tar ett samlat 
grepp över problematiken kvarstår som regel svårigheterna tills problemet blir akut på grund 
av ultimatum från viktiga kunder. 

• Individers olikheter vad gäller lärstilar tas ej t i l l vara (fritt efter Kolb, 1984). Mångfalden 
vad gäller människors kunskaper och erfarenheter ses som ett hot och ej en möjlighet. 

Praktiska exempel som verifierar detta påstående saknas. 

10.2.4 Vad hindrar utveckling av nätverk? 
Någon nätverksstudie har inte genomförts i detta projekt. Nedan angivna punkter utgår från 
litteraturstudien och har därför inte kunna verifieras. 

• Otillräcklig representation vid nätverksträffar försvårar överföring av lärandet i nätverk 
ti l l respektive organisationer (fritt efter Utbult, 2000). 

• Personlig utveckling prioriteras före den egna organisationens utveckling. "Sluma 
klubben!" (fritt efter UtbuU, 2000). 

• Nätverken har initierats utifrån tillgång på statliga medel och inte utifrån ett gemensamt 
behov av samverkan vilket kan minska motivationen (fritt efter Svensson, 2001). 

• Obalans mellan anpassnings- och utvecklingsorienterat lärande bl a genom otillräcklig 
resurstilldelning gör att den dagliga verksamheten prioriteras före förändringsarbetet (fiit t 
efter Svensson, 2001). 

• Överbelastaing av information och aktiviteter blir lätt följden av ett stort engagemang från 
deltagama vilket kan skapa problem bl a vid prioritering (fritt efter Miles, 1964). 

• Orealistisk målsättning på grund ett stort engagemang, experimenterande och nyskapande 
från deltagama kan göra att förändringsarbetet tappar fart (fritt efter Miles, 1964). 

• Bristande kunskap och förståelse beträffande nätverksutveckling (fiitt efter Miles, 1964). 
Grupprocesser kräver insikt hos deltagama i konflikt- och problemlösning. 

• Bristande återkoppling till det egna företaget (fiit t efter Miles, 1964). Generaliserbara 
lösningar som utvecklas i nätverksarbete kan svårligen direkt omsättas i praktiken. 

10.2.5 Vad förhindrar reflektion och strävan att "eliminera allt onödigt"? 
• Förändring mot ett nytt mål har ofta den benägenheten att förändringen varar för stunden 

eftersom berörda individer snart återgår t i l l invanda mönster och beteenden (Lewin, 
1975). 
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Ett vanligt problem i de undersökta företagen är att bibehålla de mål som uppnåtts. Exempel 
på sådana mål är leverenssäkerhet. Ett flertal foretag påpekar svårigheter med att bibehålla 
en hög leveranssäkerhet om inte ett konstant tryck upprätthålls i organisationen. Andra 
foretag uttrycker svårigheter med att få kontrollrutiner att fungera någon längre tid utan att 
konstant tryck bibehålls. Det går slentrian i arbetet. Beteendet tyder på att personalen ej varit 
tillräckligt involverad i framtagningen av de lösningar som kommit till användning. 

• Informationsöverföringen i gruppen (Senge, 1995) och mellan grupp och ledning är otill
räcklig varför nödvändig information ej alltid är tillgänglig. 

Företagen är ofta dåliga på att följa upp verksamheten och man brister i att göra efter-
kalkyler och har därför dålig kontroll på vilka kunder/produkter som genererar vinst eller 
förlust. Vissa foretag brister även i att göra uppföljning av reklamationer och besiktningsfel. 
Det är dessutom ovanligt att man har kännedom om kundernas attityder till foretagen. 

• Organisationen kan även vara överbelastad av information och aktiviteter vilket kan göra 
det svårt att fokusera på beslutade uppgifter (fiitt efter Miles, 1964). 

En vanlig reaktion hos personalen infor ett forändringsarbete är "inte nu igen, ännu ett 
projekt som ej kommer att genomforas ". Kommentarerna belyser väl den situation som 
många anställda i målföretagen upplever. Intervjuer med ledning och anställda resulterar 
ofta i långa listor med aktiviteter som beslutats men ej genomforts. Företeelsen bottnar oftast 
i en osäkerhet om vad som ska prioriteras, resultatet blir att nya åtgärder kastas in innan 
erfarenheter från tidigare forändringar analyserats. En ledare kommenterade problem
ställningen enligt följande; "vi vet vad vi vill uppnå men vi vet ej hur vi ska nå dit". 

• Medverkande personal har ej den processfardighet som krävs och ges ej tillräckligt 
utrymme för handling (fritt efter Miles, 1964). 

Flertal foretag anger brister i planering som ett hinder for utveckling vilket ger störningar i 
produktionen och svårigheter att leverera i tid. Produktionen anses i många fall orationell 
och nästan samtliga foretag har flaskhalsar i produktion och administration som man har 
svårt att hantera. Den otillräckliga planeringen leder även fram till ojämn arbetsbelastning 
och hög stress. Problemen med planeringen gör att beslutade förbättringar prioriteras ner 
och tidigare identifierade störningar ej blir åtgärdade och tendera att dyka upp igen. 

• Ledningen förlitar sig på traditionell utbildning som utgår från envägskommunikation och 
ej stödjer lärandet i organisationen (fiit t efter Aronsson & Höglund, 1990). 

En övervägande del av de anställda är missnöjda med utbildningsmöjligheterna såväl inom 
som utom företaget. Ledningen anser oftast i samband med intervjuer att kompetensutveckling 
är viktig men vid frågan vilken typ av utbildning som förekommer på foretaget är de oftast 
relaterade till beslutade investeringar i teknik och system. Sällan finns ambitionen for en 
långsiktig individuell kompetensutveckling utifrån definierade mål. 

• Om det finns problem på arbetsplatsen är behoven på lägre nivåer ej tillfredställda varför 
stress kan uppträda vilket kan skapa motstånd mot förändring (fiit t efter Herzberg, 1966, 
och Nilsson & Hedestad, 1999). 
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Brister i arbetsmiljön är vanligt förekommande i de undersökta företagen. Exempel på brister 
är dammiga lokaler, ojämn eller dålig värme, risk för belastningsskador samt buller. Dess
utom upplever vissa personalgrupper, t ex utlastningspersonal, planerare och produktions
ledande personal, ofta en hög stressnivå. Detta är grupper som har en arbetssituation som 
kännetecknas av höga krav och ett litet handlingsutrymme vilket gör att de ligger i riskzonen 
för utbrändhet. 

• Om svårigheterna vid en förändring är för stora kan individen uppleva hjälplöshet vilket 
blockerar handlingsförmågan (fritt efter Nilsson & Hedestad, 1999). 

Något företag pekade på att problemet uppkommit i samband med investering i ny teknik. 
Man upplevde hos beredare ett stort beroende av mjukvaruleverantören vid utveckling av 
tilläggsprogram för specialapplikationer. "Vi är helt i händerna på våra mjukvaruleve
rantörer ". Ett förhållande som begränsade möjligheterna till en snabb anpassning utifrån 
kunders behov. 

10.2.6 Sammanfattning (hinder jför utveckling och förändring) 
Följande utgör en sammanfattning av de hinder för utveckling och förändring som identi
fierats i förstudien. De identifierade hindren är redovisade utan någon individuell rang
ordning. 

Organisationskulturen stödjer ej förändring 
Individer befinner sig på olika utvecklings-Zlärandenivåer 
Avsaknad av förändringsinriktad dialog 

• Förändringen är för omvälvande 
• Förväntningama med avseende på måluppfyllelse är för stora 
• Avsaknaden av en miljö för reflektion och lärande 
• Rädslan för det okända 
• Förekomsten av relationsproblem 
• Användningen av ett konceptueUt upplägg 
• Organisationsstrukturen stödjer ej förändringen 
• Komplexiteten i organisationen är stor 
• För stora krav på individen och för litet handlingsutrymme 
• Individers kunskap görs ej tillgänglig för andra 
• Individers olikheter vad gäller lärstilar tas ej tillvara 
• Otillräcklig representativitet i grupper förlänger beslutsprocessen 
• Förändringen varar för stunden 
• Informationsöverföringen är otillräcklig 
• Organisationen är överbelastad med information 
• Avsaknad av tillräcklig processfardighet 
• Tillämpning av traditionell utbildning - "envägskommunikation" 
• Grundläggande behov är ej tillfredställda 
• Hjälplöshet vid en förändring blockerar handlingsförmågan 
• Verksamheten prioriterar ej förändring 

För att kunna tolka dessa hinder och sätta dem i ett sarmnanhang har två sambandsdiagram 
upprättats. Figur 12 beskriver möjliga samband mellan olika hinder för utveckling där för-
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ändringen bedrivs utifrån ett definierat koncept. Figur 13 beskriver möjliga samband där 
förändringen ensidigt har initierats av ledningen. 

Förändring utifrån 
definierade koncept 

För höga 
förväntningar z 

Otillråcklig 
representativitet 

'Top down" 

Stora krav - litet 
handlingsutrymme 

Hög komplexitet 
'Metod/verksamhet 

Olika lärostilar 
tas ej tillvara 

Otillräcklig 
processfärdighet 

I 
Relationsproblem 

För mycket Ej tillfredsställda 
information grundbehov 

Rädslan för 
det okända 

Otillräcklig mognad 
i organisationen 

Hjälplöshet 
blockerar beslut 

Förändringsarbete 
prioriteras ej 

Organisationsprojekt 
misslyckas ofta 

Figur 12. Möjliga samband mellan olika hinder för utveckling vid ett konceptuellt genom
förande av en förändring. 

Väljs ett konceptuellt upplägg efter förebilder från andra företag utan att upplägget anpassas 
till den egna verksamheten är det lätt att förändringsprocessen stannar av. Orsakerna kan var 
flera. Att stirra sig blind på "success stories" gör att förvänmingama kan bli för höga, framför
allt hos ledningen. Konceptuella upplägg är ofta initierade av ledningen, vilket kan göra det 
svårt att få tillräcklig acceptans hos medarbetama. Koncepten kan dessutom vara för komp
lexa och det finns en risk att de bedrivs Över huvudet på de anställda. Den mängd information 
som presteras i form av analyser, konceptbeskrivningar och begrepp förvirrar och kan blocke
ra beslut och handling. Finns det dessutom relationsproblem eller olika uppfattningar om hur 
förändringen ska genomföras i ledningsgruppen, kan det innebära att grundläggande behov ej 
är tillfredställda i organisationen, vilket ökar sannolikheten för att arbetet avbryts (man prio
riterar olika saker). 

En vanlig företeelse är att det läggs för stora krav på de som ska driva förändringsarbetet, men 
när det kommer t i l l praktisk handling finns få resurser att tillgå, eftersom det operativa arbetet 
prioriteras. De som ska leda förändringsarbetet får dessutom för lite kunskap i hur processen 
ska bedrivas, vilket leder t i l l att individuella lärostilar ej tas t i l l vara och att organisationen får 
ett starkt beroende av externa förändringsagenter. Genom den osäkerhet som de ansvariga för 
förändringsprocessen står för, ökar osäkerheten hos medarbetama om vad som gäller. Föränd-
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ringsprocessen tappar kraft och organisationen når ej den mognadsnivå som det var tänkt. 
Efter en tid, om ingen förändring sker, görs en omprioritering av arbetet vilket kan leda fram 
ti l l att processen avbryts. 

Förändringsprojektet 
initieras av ledningen 

Envägskommunikation 
i utbildning 

Otillräcklig 
informationsöverföring 

till personalen 

Avsaknad av 
reflektion 

Avsaknad 

Individuell kunskap 
görs ej tillgänglig 

Olika lärandenivåer -
individuellt 

Organisations
kulturen stöder ej 

förändringen 

Förändringen varar 
för stunden 

Figur 13. Möjliga samband mellan olika hinder när en förändring genomdrivs med otill
räcklig eller obefintlig dialog med de anställda. 

Det är ej ovanligt att man från ledningens sida, i frustration över att ingenting händer, driver 
igenom ett beslut utan nödvändig dialog med de anställda. Ledningen har en stor förväntan på 
ett snabbt genomförande och på synliga resultat och driver på arbetet hårt och prioriterar ej 
information till och kommunikation med medarbetarna. Den utbildning som måste genom
föras utgår ifrån den beslutade förändringen men underskattar de individuella behoven. Den 
kunskap som redan finns på individnivå, som kunde komma ti l l nytta, identifieras ej. Då man 
är starkt handlingsorienterad ges lite tillfälle för reflektion varför synpunkter som skulle 
kunna förenkla implementeringen ej tas t i l l vara. En sådan organisationskultur, som är hierar
kisk till sin karaktär, stödjer ej engagemang och delaktighet vilket gör att förändringen varar 
för stunden. Personalen känner sig ej motiverad. 
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10.3 Möjligheter till förändring och utveckling 
10.3.1 Vad möjliggör kundstyrning? 

• Att bättre ta vara på utvecklingspotentialen i samspelet mellan kund och leverantör samt 
utveckla långsiktiga relationer baserade på ömsesidigt förtroende (Håkansson, 1989). 

Vi har etablerat nära relationer inom marknad och utveckling tillsammans med en konkur
rent. Vi har långvariga relationer med några viktiga leverantörer vilket inneburit att vi 
gemensamt utvecklat de komponenter som leverantörerna levererar. 

• Utveckla den egna förmågan att använda sig av andras kunskap i sin verksamhet 
(Svensson & von Otter, 2000). 

Våra marknadsandelarna har ökat bl a genom ökad flexibilitet och volym. Genom att vara två 
leverantörer till en kund blir det lättare att klara marknadens flexibilitetskrav. Vi har nära 
samverkan med mjukvaruleverantör och andra producenter i utvecklingen av nästa gene
ration av CAD/CAM. 

10.3.2 Vad möjliggör en ökad integration? 
• Ett ledarskap och en organisation som har förståelse för det utvecklingsstadium och den 

mognad som företaget befinner sig i och anpassar förändringsaktivitetema därefter (fritt 
efter Basseches, 1986), Rendahl, 1997). 

Kundfokusering har ökat bl a genom nyrekrytering på ledningsnivå, vilket har möjliggjort 
utvecklade relationer med både nya och gamla kunder. Utvecklingen mot ökad flexibilitet har 
ej varit revolutionerande, den har växtfi-am över tiden. Flexibiliteten utvecklades bl a när vi 
investerade i CNC och använde CAD/CAM. 

• Att organisationens struktur stödjer förändringen (fiitt efter Granberg, 1998). 

Vissa Joretag har specialiserat sig och riktat in sig på mindre nischer där konkurrensen är 
lättare. Några fiiretag säljer mycket på pris medan andra fokuserar på kundanpassning, 
service och flexibilitet. Det är viktigt att organisationen ej blir statisk utan att den kan 
anpassas till forändrade krav. 

• Att representationen är god från de som berörs av förändringen (Utbult, 2000). 

Den mesta kunskapen finns hos medarbetarna. Fler och fler av de anställda tar egna initiativ. 
Det finns en informell grupp som arbetar med teknikutveckling och som ständigt är upptagna 
med att utveckla nya idéer. 

• Användningen av dialogformen för att öka förståelsen om behovet av förändring (Isaacs, 
1993). 

Vi informerar varje fredag och genomjor ledningsgruppsmöte med agenda och protokoll. Vi 
genomfor regelbundna möten med de som säljer och talar mycket med varandra. Kravspeci
fikationer vid investeringar tas fram i dialog med de anställda. 

• Att det finns kunskap i konflikt- och problemlösning i organisationen (Miles, 1964). 
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Nyckelpersonemas självförtroende byggs successivt upp. Nyckelpersoner får respons på väl 
genomfort arbete. 

• Förändring av en grupp innebär enligt Levin (1975) att man inte ska se förändringen i 
termer av mål utan snarare att man ska gå ifrån en nuvarande nivå t i l l en önskad nivå och 
att den nya nivån stabiliseras. 

Vi ser mer och mer fordelar med CNC och vi satsar mer och mer på denna teknik. Vår IT-
satsning skapar forutsättning for flexibilitet även i administrationen, vilket ger helt nya 
arbetsmöjligheter. Medarbetarna är dessutom aktiva for att öka flexibiliteten. 

• Rätt storlek på gruppen och att den är rätt sammansatt (Svedberg, 1992) 
Praktiska exempel som verifierar detta påstående saknas. 

10.3.3 Vad möjliggör flexibilisering? 
• Att medarbetama deltar i hela processen; planering, analys, genomförande och uppfölj

ning av såväl den egna arbetsuppgiften som den verksamhet som den befinner sig i 
(Kolb,1984). 

Helhetssyn på hela kedjan är viktig för ökad flexibilitet. En medveten satsning på kompetens 
har en oerhörd betydelse för ökning av flexibiliteten. Det är viktigt att vara öppna for det 
mesta i organisationen, att lyssna och ta till sig, göra en värdering och omsätta det i praktisk 
handling. 

• Handlingar som baseras på väl grundad information (Argyris, 1994). 

Med hjälp av operatörsterminaler i hela flödet (for kvittering av order) kan processen följas 
och det är lättare att identiflera var produkterna finns. Arbetssättet underlättar möjligheterna 
att leverera i tid och att kunden ska kunna få det den vill ha. 

• Ett fiingerande samspel mellan utvecklings- och driftsorganisationen (Björkman, 1997). 

Om man i samband med installation och intrimning av ny utrustning skulle kunna använda 
personal som inte är i produktion skulle risken for produktivitetsforluster minska. Det är 
också viktigt att ha dialogen igång hela tiden iföretaget for att lyckas med en forändring. 

• En förändring som genomförs i små steg utifrån ett "bottom up"-perspektiv (Söderström, 
1996). 

Utvecklingen mot ökadflexibilitet har skett stegvis under en längre tid, vilket minimerat 
rädslan for forändring. Entusiasmen fortplantar sig snabbt i ett foretag när förändringar 
lyckas. När vi ökar våra inköp av komponenter förbättras dessutom flexibiliteten ytterligare. 

• Att förändringen är väl förankrad och förberedd (fritt efter Argyris, 1994). 

De är en fordel om de anställda involveras successivt vid en investering i ny teknik for att 
införande ska ske så smidigt som möjligt. Implementeringen underlättas dessutom om 
tekniken är känd och foretaget har en sund ekonomi. 
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• Medarbetare som är delaktiga i beslutsprocessen (Svensson, 2001). 

Några i personalen är mycket intresserade av IT-utveckling och är drivande och vi arbetar 
för att fö ett mer delegerat ansvar till alla anställda. Vi känner att det nya sättet att arbeta på 
är rätt väg för oss. 

• Kombineras höga krav och stort handlingsutrymme så ökar förutsättningen för lärande och 
utveckling i arbetssituationen (Karaseks, 1990). 

Om vi hade fler som är mycket drivande skulle vi kunna skapa mycket mer förändring och 
utveckling. 

• Vid förändring bör man ta hänsyn ti l l de centrala personer som individer har i sin närhet 
och som har stort inflytande över gruppens normer och regler (Näslund, 1996). Dessa 
personer måste på ett tidigt stadium involveras i förändringen. 

Praktiska exempel som verifierar påståendet saknas i denna studie. 

10.3.4 Vad möjliggör utveckling av nätverk? 
• Bättre kunna ta vara på utvecklingspotentialen i samspelet mellan kund och leverantör 

samt utveckla långsiktiga relationer baserade på ömsesidigt förtroende. 

Det är viktigt att ha långvariga relationer med mjukvaruleverantörer för att kunna utveckla 
kundanpassade programvaror. Långvariga relationer gör att anpassningen till varandra 
under arbetets gång går bättre och bättre. Vid långvariga kundrelationer är det lättare att 
producera mot ett begränsat lager, vilket sparar tid. 

• Ett gemensamt språk i den grupp eller det nätverk som ska genomföra förändringen. 

Långvariga relationer med våra leverantörer underlättar kontakterna och minimerar risker 
förföl. 

• Att organisationens struktur och arbetsformer stödjer förändringen. 

Det branschnätverk vi har är inspirerande och utvecklande att deltaga i. Vi har vissa gemen
samma avtal i branschnätverket vilket sänker våra kostnader. 

• Utveckling av den egna förmågan att använda sig av andras kunskap i sin verksamheten. 

Vi har samverkat nära med mjukvaruleverantör och andra trapptillverkareför utveckling av 
nästa generation av CAD/CAM. På exportsidan går det bra att samarbeta med en konkurrent. 

• Att det etableras en reflekterande gemenskap mellan kund och leverantör. 

Praktiska exempel som verifierar påståendet saknas i studien. 
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10.3.5 Vad möjliggör reflektion och strävan att "eliminera allt onödigt"? 
• Skapandet av en miljö där stimulering och konstruktion av kunskap kan ske (Granberg, 

1996, Löft)erg, 1995). 

Man måste ha dialogen igång hela tiden for att lyckas med en forändring. Det är viktigt att 
informera tidigt for att förhindra att motståndet mot en förändring byggs upp. 

• Att utgå ifrån tydliga problemställningar vid initiering av förändring (Basseches, 1998, 
Engeström, 1994). 

Vi ser inte alltid till priset utan att leverantörer ställer upp på våra krav. Många kunder 
kräver flexibilitet så vi utveckla CNC-tekniken hela tiden. Vi koncentrerar oss dessutom på 
färre leverantörer vilket förenklar arbetet. 

• Tillämpning av metoder som baseras på erfarenhet. 

När vi projekterar ny utrustning utgår vi från tidigare erfarenheter och arbetssätt. 

• Att beslut kan tas utifrån fiitt och väl informerade val (Argyris, 1994). 

De anställda involveras successivt vid en investering och kravspecifikationen tas fram i 
dialog med de anställda. Men vi måste kunna delegera mer i framtiden. 

• En ökad kunskap i hela organisationen genom "learning by doing" (Basseches, 1986). 

Kan vi sätta de nya IT-lösningarna i beredningen i sjön skapas helt nya möjligheter. Vi är 
hårt fokuserade på vad vi kan göra med hjälp av CNC for att öka flexibiliteten. Vi har 
dessutom ett ökat engagemang från alla. 

• En strävan efter att individen uppnår hög arbetsmotivation och personlig utveckling i 
arbetet, vilket ger hög arbetstillfredsställelse och leder t i l l hög kvalitet på utfört arbete 
(Herzberg, 1996). För att åstadkomma detta måste 
1. arbetet upplevas vara meningsfiillt, 
2. individen känna sig personligt ansvarig för utfallet av arbetet, 
3. individen på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultatet av det arbete hon/han utfört. 

Teknikutvecklingen är visionsdriven och vi har en tydlig och kommunicerad affärside. Vi har 
ett ökat engagemang från alla i utvecklingen mot ökad flexibilitet. Vi kommunicerar mycket 
med varandra under arbetets gång. Medarbetarna är aktiva for att öka flexibiliteten. Några 
av personalen är dessutom mycket intresserade av IT- utveckling och är drivande. Det flnns 
dessutom unga kreativa personer som är på tillväxt. Det är viktigt med forebilder inne i 
organisationen for att driva utvecklingen vidare. Det är dessutom betydelsefullt att visa 
uppskattning och att inte framhålla sig själv. Flexibiliteten ska synas i produktionen och 
lönesystemet stödjer flexibilitet då den baseras på förädlingsvärde. 

10.3.6 Sammanfattning (förutsättning för utveckling och förändring) 
Följande utgör en sammanfattning av de förutsättning och möjligheter för utveckling och 
förändring som identifierats i förstudien. De identifierade förutsätmingama är redovisade utan 
någon individuell rangordning. 
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Ta vara på utvecklingspotentialen i samspelet mellan kund och leverantör. 
Utveckla långsiktiga relationer baserade på ömsesidigt förtroende. 
Utveckla den egna förmågan att använda sig av andras kunskap i sin verksamhet. 
Ett ledarskap och en organisation som har förståelse för det utvecklingsstadium och den 
mognad som företaget befinner sig i och anpassar förändringsaktivitetema därefter. 
Att organisationens struktur stödjer förändringen. 
Att representationen är god fi-ån de som berörs av förändringen. 
Användningen av dialogformen för att öka förståelsen om behovet av förändring. 
Att det finns kunskap i konflikt och problemlösning i organisationen. 
Rätt storlek på gruppen och att den är rätt sammansatt. 
Förändringen av en grupp sker ej i termer av mål utan snarare att gruppen utgår ifrån den 
nuvarande nivå och förändras till den önskad nivå och att den nya nivån stabiliseras. 
Att medarbetama deltar i hela processen; planering, analys, genomförande och uppfölj
ning av såväl den egna arbetsuppgiften som den verksamhet den ingår i . 
Handlingar som baseras på väl grundad information. 
Ett fungerande samspel mellan utvecklings- och driftsorganisationen. 
En förändring som genomförs i små steg utifi-ån ett '^bottom up"-perspektiv. 
Att förändringen är väl förankrad och förberedd. 
Medarbetare som är delaktiga i beslutsprocessen. 
Kombineras höga krav och stort handlingsutrymme ökar förutsätmingen för lärande och 
utveckling i arbetssituationen. 
Vid förändring bör man tidigt ta hänsyn t i l l och involvera de centrala personer som indi
vider har i sin närhet och som har stort inflytande över gruppens normer och regler. 
Bättre kunna ta vara på utvecklingspotentialen i samspelet mellan kund och leverantör 
Ett gemensamt språk i den grupp/nätverk som ska genomföra förändringen. 
Att organisationens struktur och arbetsformer stödjer förändringen. 
Utveckling av den egna förmågan att använda sig av andras kunskap i sin verksamheten. 
Att det etableras en reflekterande gemenskap mellan kund och leverantör. 
Skapandet av en miljö där stimulering och konstruktion av kunskap kan ske. 
Att utgå ifrån tydliga problemställningar vid initiering av förändring. 
Tillämpning av metoder som baseras på erfarenhet. 
Att beslut kan tas utifrån fiitt och väl informerade val. 
En ökad kunskap i hela organisationen genom "leaming by doing". 
En strävan efter att individen uppnår hög arbetsmotivation och personlig utveckling i 
arbetet, vilket ger hög arbetstillfredsställelse och leder t i l l hög kvalitet på utfört arbete. 

• För att åstadkomma hög arbetsmotivation och personlig utveckling måste 
arbetet upplevas vara meningsfullt, 

- individen känna sig personligt ansvarig för utfallet av arbetet, 
- individen på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultatet av det arbete hon/han utfört. 

För att kunna tolka dessa förutsätmingar och möjligheter och sätta dem i ett sammanhang har 
ett sambandsdiagram upprättats. Figur 14, beskriver sambanden mellan de förutsättningar som 
gäller för implementering av en förändring när drivkraften kommer ifrån kunden och 
marknaden. 
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Ta vara på utvecklings
potentialen i samspelet mellan 

kund och leverantör 

Utveckla den egna 
förmågan att använda 

andras kunskap 
Ett gemensamt språk 

Utveckla långsiktiga 
relationer 

Handlingar baserade 
på väl grundad 

information 

Att representationen 
är god från berörda 

En reflekterande 
gemenskap mellan 
kund och leverantör 

Förändring i 
små steg, 

^bottom up" perspektiv! 

Ökad förståelse om 
förändringsbehov 

genom dialog 

Anpassa förändrings-
aktiviteter efter 

organisationens mognad 

Att förändringen 
fer väl förankrad och 

Figur 14. Sambanden mellan de forutsättningar som gäller for implementering av en 
forändring när drivkraften kommer ifrån kunden och marknaden.. 

Det finns ett flertal utgångspunkter för att initiera och implementera en förändring. Ett vanligt 
sätt att uttrycka detta är i problem- eller möjlighetsdriven utveckling och förändring. I sam-
bandsgrafen ovan (figur 14) beskrivs initiering av en förändring utifrån ett möjlighetsdrivet 
perspektiv. Möjligheterna t i l l förändring och utveckling identifieras i dialogen mellan kund 
och leverantör. En möjlighetsdriven dialog sker sannolikt lättats när relationen mellan kund 
och leverantör är jämlik, långsiktig och det finns ett förtroende mellan partema, när dialogen 
baseras på fakta, när man har lätt att förstå varandra och när det finns ett ömsesidigt intresse 
av att lära av varandra. 

En god representation från berörda parter och tillit t i l l varandra skapar grogrund för en bred 
dialog och tid för reflektion. Olika aspekter på utveckling och lärande kan belysas i denna 
dialog utifrån identifierade möjligheter och behov. Dialogen kan initiera en ökad förståelse för 
behovet av förändring, att förändringen bör ske i små steg och att förändringsaktivitetema 
anpassas efter organisationens mognad. Att en förändring är förankrad i organisationen är en 
fömtsätming för ett framgångsrikt genomförande av en förändring. 
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Att förändringen 
är väl förankrad och 

förberedd 

Deltagande i hela 
processen, planering, 
analys, genomförande 

och uppföljning 

Tid för reflektion 
Att organisationens 

struktur stödjer 
förändringen 

Hänsyn till personer 
med 

stort inflytande 

Rätt gruppstorlek 
Bra samspel mellan 

utvecklings-
och driftsorganisation 

Höga krav och stort 
handlingsutrymme 

för ökat lärande 

Medarbetare som 
är delaktiga 

i beslutsprocessen 

Utgå från tydliga 
problemställningar 

Använda metoder Beslut tas från fritt 
som baseras och väl 
Då erfarenhet informerade val 

Personligt ansvar 
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arbetet 
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Ökad kunskap 
genom "leaming 

bv doing" 

Kunskap i konflikt-
och problemlösning 

Möjlighet för 
individen att bedöma 

uppnått resultat 

Figur 15. Sambanden mellan de förutsättningar som gäller för implementering av en 
förändring när drivkraften kommer ifrån en analys av verksamheten. 

Att medarbetama deltar i hela processen; planering, analys, genomförande och uppföljning av 
såväl den egna arbetsuppgiften som den verksamhet den ingår i (KoIb, 1984) är en viktig 
fömtsätming för ett gott förändringsklimat (figur 15). Andra faktorer för ett framgångsrikt 
genomförande av en förändring är att man utgår ifrån tydliga problemställningar och att de 
personer som ska lösa problemet ges tilfräcklig tid för problemlösning och reflektion. Det är 
också nödvändigt att tidigt få med de personer som har stort inflytande i företaget i föränd
ringsarbetet, så att dessa ej blockerar ett genomförande av beslutade förändringar. 

Att skapa ett kreativt samspel mellan utveckling och drift gör det möjligt att frigöra resurser 
för genomförandet av förändringen. Om det finns en bra struktur i organisationen som stödjer 
förändringsinriktat arbete underlättas dessutom implementeringen. 

Om man i ett förändringsarbete utnyttjar metoder som baseras på tidigare erfarenheter och de 
som deltar i arbetet kan ta beslut utifrån fiitt och väl informerade val, förenklas lärprocessen 
och lärandet i praktiken stimuleras. 

Ett effektivt förändringsarbete förutsätter rätt gruppstorlek för de inblandade om deltagama 
ska kunna bli delaktiga i beslutsprocessen. Att gruppen finns i en kontext där det ställs höga 
krav på utförande och att det finns ett stort handlingsutrymme ökar engagemanget och för
mågan ti l l förändring hos gruppens medlemmar. 
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För den enskilde individen är det väsentligt att arbetet upplevs som meningsfullt och att han/ 
hon får ta ett personligt ansvar för utfallet. Möjligheten för individen att bedöma uppnått 
resultat är en nödvändig drivkraft för det fortsatta förändringsarbetet. 

11. Slutdiskussion 
Att kunna dra generella slutsatser utifrån en förstudie som omfattar så många perspektiv som 
denna kan vara svårt. I slutdiskussion tas i stället några indikationer på förändringströghet 
eller förändringsmotstånd upp. Dessa indikationer kan ge viss vägledning om hur man utifrån 
olika perspektiv kan identifiera orsaker till upplevda svårigheter att implementera en föränd
ring i en organisation eller i ett nätverk. Att använda begreppet förändringströghet i stället för 
förändringsmotstånd kan ge en bättre bild av vad det i verkligheten handlar om, en tröghet att 
förflytta en organisation från en mognadsnivå t i l l en annan. Fyra nivåer av förändringströghet 
i en verksamhet belyses. Förändringströghet på individ-, grupp-, organisations- och nätverks
nivå. Eftersom det finns ett starkt samband mellan dessa nivåer kan en problemställning oftast 
ej belysas utifrån endast ett perspektiv utan förändringströgheten måste beaktas utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

11.1 Förändringströghet på individnivå 
Det är oftast svårt att förändra traditionella organisationer t i l l att bli mer flexibla. De flesta 
förändringsansatser "hamnar på pappret" (Mayo & Lank, 1995). Förutsätmingama för den 
enskilde individens ifrågasättande har varit starkt begränsade i de traditionella organisa-
tionema, vilket gör mer övergripande förändringar svårhanterliga. För att kunna fungera och 
utvecklas i en flexibel organisation ställs det annorlunda och större krav på individens kom
petens. Den individuella kompetensen måste vara bred, flexibel och kreativ för att den ska 
kunna anpassas efter en ständigt föränderlig miljö (Brulin & Nilsson, 1995). För att utveckla 
denna kompetens krävs en högre form av lärande, t ex andra och tredje ordningens lärande 
enligt Engström (1994) eller den kunskapsbaserade och reflektiva lämivån enligt Ellström 
(1996). En högre nivå på lärande kräver att den enskilde individen är motiverad vilket enligt 
McGregor (1966) grundar sig på individens otillfredsställda behov. För den enskilde indivi
den i en organisation är givetvis variationen stor beroende var i behovshierarkin som den 
befinner sig (Maslow, 1968). Vissa människor kräver en hög grad av stabilitet för att kunna 
fungera medan andra har klarat att anpassa sig till förändringama i organisationen och söker 
nya utmaningar och vil l växa. 

Det finns några samband som synliggjorts i studien och som kan tänkas begränsa möjligheter
na till förändring i en organisation och skapa förändringströghet: 

• Om en förändring är stor kan den upplevas vara för omvälvande vilket kan generera en 
rädsla för det okända och ett hot mot det nuvarande ti l l synes stabila tillståndet. Det 
upplevda hotet gör att individens vilja t i l l förändring begräsas och man söker sig nedåt i 
behovshierarkin efter stabilitet. 

• Stora förändringar kan också skapa höga förväntningar. Ges det då ej tilh-äckligt med tid 
och resurser för genomförande blir handlingsutrynunet litet, den kunskap som finns hos 
den enskilde individen tas ej till vara, tid för reflektion saknas, lärandet undergrävs och 

58 



individen får ej den färdighet som krävs för att lyckas. De förväntningar som inlednings
vis var så höga har vänts i fiaistration och en känsla av misslyckande. 

• När individema i en organisation befinner sig på olika utvecklingsstadier och det inte ska
pas utrymme för kommunikation och dialog om motiv och medel minskar förutsättningen 
för att anpassningen av sättet att arbeta kommer till stånd. Det som är självklart i lednings
gruppen är inte lika självklart bland arbetsledare och operatörer. 

11.2 Förändringströghet på gruppnivå 
För att utveckla ett högre lärande och kompetens vad gäller flexibilitet, kreativitet och anpass
ningsförmåga i hela organisationen, räcker ej lärandet på individnivå. En högre form av 
lärande måste implementeras på samtliga nivåer i organisationen. Det måste därför finnas en 
förståelse för det utvecklingsstadium och den mognad som företaget befinner sig i och en 
förmåga att anpassa förändringsaktivitetema därefter (Basseches, 1986), Rendahl, 1997). 

Gmppen ses historiskt som en viktig resurs för att förändra en organisation mot ökad flexi
bilitet. Att utveckla dialogen i gruppen kan därför vara en viktig faktor för att öka förståelsen 
om behovet av förändring (Isaacs, 1993). 

Några identifierade samband i studien som kan leda ti l l förändringströghet: 
• Om kommunikationen i en grupp inte utvecklats t i l l en dialog utan låses i en diskussion 

kan positionema låsas och resultera i ett förändringsmotstånd. Dialog förutsätter tid och 
utrymme för reflektion. Tyvärr skapas ej ett sådant utrymme i de traditionella organisa
tionerna och det ses ej alltid positivt när anställda lämnar sin arbetsplats för att öka sam
arbetet i och mellan grupper och individer i en organisation. 

• För att skapa förståelse för behovet av förändring krävs att det etableras en dialog (ej 
enbart informationshantering) mellan gruppen och övriga berörda i organisationen. Om 
denna dialog inte kommer t i l l stånd kan förändringsmotståndet bli starkt och en imple-
mentering av förändringen kan fördröjas eller saboteras. 

• Otillräcklig representation i olika grupperingar kan hindra eller förlänga beslutsprocessen 
(fiitt efter Utbult, 2000). När förändringsåtgärder vidtages som berör andra individer 
utöver dem som deltager i en grupp kan det lätt skapas osäkerhet och misstänksamhet 
vilket kan skapa hinder i en förändringsprocess. 

11.3 Förändringströghet på organisationsnivå 
I ett historiskt perspektiv kan vi se skillnaden mellan de traditionella hierarkiska och de nya 
flexibla organisationema där bl a synen på de anställa har förändrats. Tidigare styrdes de 
uppifrån (top down) och betraktades som en kostoad eller något nödvändigt ont. I dag anses 
de vara en resurs och tillgång (bottom up) och deras idéer är en oumbärlig källa för dynamisk 
utveckling (Brulin & Nilsson, 1995). Om en traditionell organisation ska kunna förändras mot 
en flexibel krävs sannolikt ett mer demokratiskt orienterat ledarskap. Organisationsmiljön 
(fysiska, sociala, och kulturella påverkansfaktorer) har stor betydelse för huruvida det finns 
förutsättning för att skapa en högre form av lärande i en organisation. Traditionell lärarledd 
utbildning ger t ex inte den kunskapsutveckling och det lärande som efterfrågas. "Teaming by 
doing" ger som regel ett bättre utfall eftersom lärandet sker i den vanliga miljön kopplat t i l l 
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verkliga händelse och problem. Ledarskapet har stor påverkan och ansvar för utvecklingen av 
organisationsmiljön. Det "otydliga ledarskap" som ofta blir synliggjort i samband med före
tagsanalyser skapar osäkerhet och ger dåligt stöd för en förändring. Ledningen bör i stället 
verkar för en öppen atmosfär där det blir naturligt att ifrågasätta rådande normer och 
värderingar. 

Några identifierade samband i studien som kan leda ti l l förändringströghet: 
• Gruppen som arbetsform har stor betydelse för ett högre utvecklat lärande och organisa-

fionens anpassning mot Ökad flexibilitet. Ledaren bör därför prioritera och arbeta för att 
gruppen ska få de rätta förutsättningarna för utveckling och för att arbetet ska upplevas 
positivt. Förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppens mognad har därför stor be
tydelse för gmppens utveckling. En omogen grupp behöver inledningsvis mer styrning 
men efter hand kan ansvaret läggas över mer och mer på gruppen. 

• Ledningen har som tidigare nämnts stor påverkan på utformningen av 
organisationsmiljön. Organisationskulturen, som är en del av miljön, tar tid att förändra. 
Ett allmänt talesätt att det "sitter i väggarna" är inte bara en myt. Ett starkt och dynamiskt 
ledarskap kan i vissa fall påverka organisationen i flera år efter ett ledarbyte. Att bryta en 
hierarkiskt påverkan mot ett demokratiskt synsätt kan därför ta tid och kanske måste få ta 
tid. För att kunna åstadkomma denna övergång krävs att en dialog utvecklas på alla och 
mellan alla nivåer i en organisation. 

• Informationen i en organisation upplevs oftast vara otillräckhg av medarbetama när de 
tillfrågas i samband med företagsanalyser. Informationen kan vara både för lite (den sker 
fragmenterad och ostrukturerad) och för mycket (informationsbruset blir så omfattandet 
att den väsentliga informationen går förlorad), vilket kan ge samma resultat, informa
tionen har ej blivit förstådd. 

• Om ledningen väljer ett konceptuellt upplägg för genomförande av en förändring efter 
förebilder från andra företag utan att upplägget anpassas ti l l den egna organisationsmiljön 
är det lätt att förändringsprocessen stannar av. Orsakerna kan var flera. Att stirra sig blind 
på "success stories" gör att förväntningarna kan bli för höga, framförallt hos ledningen. 
Konceptuella upplägg är ofta initierade av ledningen, vilket kan göra det svårt att få till
räcklig acceptans hos medarbetama. Koncepten kan dessutom vara för komplexa och det 
finns en risk att de bedrivs över huvudet på de anställda. Den mängd information som 
presteras i form av analyser, konceptbeskrivningar och begrepp förvirrar och kan blockera 
beslut och handling. Finns det dessutom relationsproblem i ledningsgruppen eller olika 
uppfattningar om hur förändringen ska genomföras, kan det innebära att grundläggande 
behov ej är tillfredställda i organisationen, vilket ökar sannolikheten för att arbetet av-
bryts. (Man prioritera olika saker.) 

• En vanlig företeelse är att det läggs för stora krav på de som ska driva förändringsarbetet, 
men när det kommer ti l l praktisk handling finns få resurser att tillgå och lite tid för pro
blemlösning och reflektion, eftersom det operativa arbetet prioriteras. Orsaken kan vara att 
organisationsstmkturen ej stödjer förändringen och att det är obalans mellan det anpass
nings- och utvecklingsorienterade lärandet. De som ska leda förändringsarbetet får dess
utom för lite kunskap i hur processen ska bedrivas, vilket kan leda till att individuella 
lärostilar ej tas t i l l vara och att organisationen får ett starkt beroende av externa föränd
ringsagenter. Genom den osäkerhet som de ansvariga för förändringsprocessen står för, 
ökar osäkerheten hos medarbetama om vad som gäller. Förändringsprocessen riskerar att 

60 



tappa kraft och organisationen når ej den mognadsnivå som det var tänkt. Efter en tid, om 
ingen förändring sker, görs en omprioritering av arbetet vilket kan leda fram till att 
förändringsprocessen avbryts. 

11.4 Förändringströghet på nätverksnivå 
Förändringströghet på individ-, grupp- och organisationsnivå är påverkade av intema föränd
ringsfaktorer. Förändringströghet på nätverksnivå handlar om påverkan utifrån på den intema 
verksamheten och kan betecknas som externa förändringsfaktorer. 

Under senare år har utveckling i nätverk fått ökad betydelse för mindre företag. Fördelar med 
nätverkssamarbete som att kunna åta sig större uppdrag, låna personal av varandra, genomföra 
kompetenssatsningar tillsammans, ordna gemensamma inköp osv , blir tydliga när företag 
samarbetar. 

Begreppen nätverk och organisation kan sägas stå i kontrast t i l l varandra. Samarbete i nätverk 
kan karaktäriseras av ett informellt och fiivilligt samarbete mellan berörda parter, en "platt" 
organisation, en flexibel organisation som varierar med plats och tidpunkt, engagerande rela
tioner, lokalt lärande med aktiva och kreativa deltagare, en utveckling och spridning av idéer 
"på bredden". En traditionell organisation är däremot mer formell, mtinstyrd och hierarkisk, 
där kontaktema är vertikala och relationema auktoritetsstyrda. 

Intresset för att utvecklas i nätverk har ökat på senare år. Man ser flera möjligheter där nät
verksutveckling kan komma ifråga. Det kan gälla som metod att utveckla småföretag, som ett 
medel för regional utveckling eller ett sätt att uppnå långsiktig ekonomisk utveckling. 

Någon nätverksstudie har inte genomförts i detta projekt. Nedanstående samband utgår från 
litteraturstudien och har därför inte kunna verifieras men har värderats utifrån praktiska 
erfarenheter av nätverkarbete: 

• Det finns inga entydiga besked i litteraturen om effektiviteten i att arbeta i nätverk. Det är 
svårt att visa på konkreta resultat av nätverkssamarbete inom ramen för offentligt stödda 
utvecklingsprojekt. Resultaten beskrivs ofta i termer av synergier, kontaktskapande samt 
påverkan av värderingar och attityder. Det informella arbetssättet kan försvåra den nöd
vändiga styrningen för att uppnå resultat. Nätverken har dessutom ofta initierats utifrån 
tillgång på statliga medel och inte utifrån ett gemensamt behov av samverkan vilket kan 
minska motivationen (fritt efter Svensson, 2001). Ett affärsdrivet nätverk har av naturliga 
skäl en annan drivkraft då det finns ett gemensamt affärsintresse inblandat. 

• Det har på senare är startats ett stort antal nätverk. En stor svaghet med nätverksstrategin 
har visat sig vara dess representativa karaktär. I studier av nätverk har det oftast varit ett 
fåtal personer som representerat respektive företag på nätverksträffama (Utbult, 2000). 
Informationsåterföringen från nätverksträffama till de enskilda företagen försvåras och 
nätverksdeltagama riskerar att bilda "en sluten klubb" med stark sammanhållning. Pro
jektarbetet tenderar att bli konstgjort och handlar mer om individens personliga ut
veckling. 

• Utvecklingsorganisationen uppvisar stora olikheter med driftsorganisationen. Det är 
framför allt i utvecklingsorganisationen som nätverksutveckling inledningsvis sker. I 
utvecklingsorganisationen, som normalt genererar stora kostnader, hanteras de unika, 
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osäkra, innovativa och nyskapande. I driftsorganisationen sker det vardagliga, repetitiva, 
fömtsägbara och den ska dessutom vara kosmadseffektiv. Det är samspelet mellan ut
vecklings- och driftsorganisation som avgör om en arbetsorganisation blir effektiv och 
utvecklingskraftig. Om driftsorganisationen blir för dominerande hindras utveckling och 
förnyelse (fiitt efter Svensson, 2001). 

• Vid kraftiga besparingar försvåras långsiktigt utvecklingsarbete. Införandet av s k ano-
rektiska organisationer (Björkman, 1997) visar på denna svårighet. Överdriven fokusering 
på utveckling kan emellertid leda till utvecklingsstress och den löpande verksamheten blir 
lidande. 

• Samverkan mellan individer från olika verksamheter är en social process och ställer stora 
krav på en fungerande grupprocess. Miles (1964J anger några svårigheter med att arbeta i 
en nätverksgrupp: 

överbelastning av information och aktiviteter 
orealistisk målsättning 
bristande processfardigheter 
bristande återkoppling t i l l det egna företaget. 

• Bristande kunskap och förståelse beträffande nätverksutveckling är en av orsakerna till att 
nätverk kan upphöra (fritt efter Miles, 1964). Gmpprocesser kräver insikt hos deltagama i 
konflikt och problemlösning, kunskaper som inte alltid prioriteras. Resultatet blir att när 
problem uppstår finns inte den handlingsberedskap som krävs för att komma fram t i l l 
lämpliga lösningar på problemet. 

• Flera författare (Finne & Oscarsson 2001, Brulin & Ellström, 2001)pekar på att traditio
nella metoder för kunskapsspridning fungerar dåligt eller har begränsad effekt. (Exempel 
på sådana metoder är pilotprojekt, referensarbetsplatser, benchmarking, "goda exempel", 
etc.) Generaliserbara lösningar som utvecklas i nätverksarbete kan dessutom svårligen 
direkt omsättas i praktiken beroende på bristande återkoppling t i l l det egna företaget (fritt 
efter Miles, 1964). Erfarenheter som sprids i en utvecklingsorienterad lärprocess är bättre 
anpassade till dagens snabba samhällsutvecklingen. 

• Lärande i nätverk kännetecknas framförallt av "leaming by doing". Att utveckla en verk
samhet är ej lätt. Makt och intressekonflikter är vanliga i hierarkiska organisationer. Ett 
lyckat utvecklingsarbete kräver, fömtom organisationsförmåga och strategisk kompetens, 
därför långsiktighet, systematik och reflektion, d v s utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 
1992). 

Det finns en stor potential i nätverksutveckling, framförallt den som sker i samspelet mellan 
kund och leverantör. Att öka dialogen i en kund-leverantörsrelation som bygger på förtroende 
och långsiktighet har alla möjliga att lyckas och ett nyskapande kan ske. Det finns många 
goda exempel på att så är fallet. Här lika väl som i gmppen eller i organisationen krävs ut
rymme för reflektion om ett bra samarbetsklimat skall leda ti l l ett kreativt skapande av idéer 
och en utvecklande förmåga ti l l problemlösning. 

En fömtsätming för utveckling av nätverk och att nätverksformen som sådan kan vara dri
vande i en förändringsprocess är att organisationens struktur och arbetsformer stödjer för-
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ändringen. Det måste finnas både tid och resurser lämpliga för utvecklingsarbetet och en 
mottaglighet för externa influenser etablerade i organisationen. 

Ett viktigt resultat av nätverksutveckling är utvecklingen av den egna förmågan att använda 
sig av andras kunskap i sin verksamhet. En sådan lärprocess fömtsätter ödmjukhet för andras 
kunskap och kompetens och en god pedagogik för att implementera denna kunskap i den egna 
verksamheten. 

11.5 Parallellt, situationsanpassat och integrerat förändringsarbete 
Traditionellt förändringsarbete utgår ofta ifrån ett sekventiellt arbetssätt. Förändringspro
cessen inleds med en analys, därefter genomförs i vissa fall en strategisk utveckling och en 
handlingsplan utarbetas varefter ett genomförande av handlingsplanen sker. I bästa fall görs 
en uppföljning och utvärdering av resultatet. Projekt genomförda inom ramen för t ex Växt
kraft Mål 3 och Mål 4 är uppbyggda efter denna modell. Detta arbetsätt har vissa styrkor men 
det finns också svagheter. Att inledningsvis genomföra en analys kan för många företag vara 
nödvändigt för att fa ett bredare perspektiv på sin verksamhet. Finns det dessutom en extem 
resurs inblandad innebär det att "nya ögon" kan ge sin bild av verksamheten och "hemma
blindhet" undvikes. Svagheten ligger i att analysen är en färskvara. En problemställning som 
uppenbarats vid analystillfället kanske inte är lika relevant när det är dags att ta tag i ett 
genomförande. Nya problemställningar kan ha uppkommit som har en betydligt större dignitet 
än de som redovisats vid analystillfallet. Problemställningen blir särkilt tydlig när genom
förandet är styrt av tillgången på extema medel och igångsättandet av aktiviteter sker när ett 
beslut om medelstilldelning har skett. 

Utveckling 

Process-/ 
förbättrings 

grupper 
Integrerat Process-/ 

förbättrings
grupper 

Strategiskt-taktiskt 
- operativt 

Nätverksdrivet 
oretag Grupponenterat 

Process 

ö r b ä t t n n ^ 

^ _ 
Säkring 

Marknadsdnvet och 
behovsorienterat Straie>:i 

Genomforande 
Ltvärdenng 

Parallellt Situationsanpassat 

Figur 16. Förändringsperspektiv utifrån ett marknads drivet och behovsorienterat synsätt. 
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Ett alternativt arbetsätt kan vara att i stället för ett sekventiellt sätt att genomföra en föränd
ring låta den ske parallellt och integrerat i verksamheten. Det parallella arbetssättet innebär 
att planering, analys, genomförande och uppföljning sker kontinuerligt i hela verksamheten 
och på alla nivåer. Medarbetarna deltar i hela processen; planering, analys, genomförande och 
uppföljning av såväl den egna arbetsuppgiften som den verksamhet som den befinner sig i 
(KoIb, 1984). De handlingar som sker utgår ifi^ån tydliga problemställningar och behov vid 
initiering av förändring (Besseches, 1986, Engeström, 1994) och väl grundad information 
(Argyris, 1994) utifrån en dialog med kunder, (marknadsdrivet) leverantörer och intema 
befattningshalvarej samt befintlig statistik (nätverksdrivet. De förändringar som genomförs 
sker i små steg utifi"ån ett "bottom up"-perspektiv (Söderström, 1996). Arbetssättet leder t i l l 
en ökad kunskap i hela organisationen genom "teaming by doing" (Basseches, 1986). 

Det beskrivna arbetsätter underlättar skapandet av en miljö där stimulering och konstmktion 
av kunskap kan ske (Granberg, 1984, Löfberg, 1995). Arbetssättet fömtsätter dessutom ett 
ledarskap och en organisationen som har förståelse för det utvecklingsstadium och den mog
nad som företaget befinner sig i och anpassar förändringsaktivitetema därefter (fiitt efter 
Basseches, 1986, Rendahl, 1997) 

Processen sker i praktiken i ett nära samspel mellan ledningsgrupp och förbättrings- eller 
processgrupper som representera hela organisationen. De problemställningar som identifieras 
"^k gruppnivå och genomförs av gruppen kan hanteras snabbare utifi-ån kunskap i problem
lösning och ett problemägarskap. Frågeställningar av annan dignitet än vad gruppen kan ta 
ställning t i l l belyses i en gemensam dialog med ledningsgruppen varefter beslut kan tas om 
hur man skall gå vidare. A l l kunskap som genereras fi^ån de olika grupperna sprids i organisa
tionen och sammanfattas i enkla analyser som kan uppdateras med jämna mellanrum. Dessa 
analyser tillsammans med de analyser som ledningsgruppen kontinuerligt gör av omvärld, 
marknad och konkurrenter utgör underlag för det strategiska arbetet som i sin tur utgår ifrån 
och anpassas till de allt snabbare förändringarna i omvärlden, på marknaden och hos kon-
kurrentema. Arbetssättet förutsätter ett reflekterande förhållningssätt och värdering av hand
lingars konsekvens eller effekter i relation ti l l mål och uppgift (Ellström, 1996) vilket stödjer 
en utveckling från första ordningens lärande t i l l andra och tredje ordningens lärande (Enge
ström, 1994). 

Vad kan då resultatet av ovannämnda arbetsätt bli? Arbetssättet kan vid ett första betraktande 
synas vara resurskrävande. Så behöver emellertid ej vara fallet om arbetssättet på ett naturligt 
sätt kan integreras i det dagliga arbetet och genomföras i små steg. Rimligtvis borde föränd
ringsprocessen bli mer handlingsorienterad och lättare att integrera i driftsorganisationen vi l 
ket gör att samspelet mellan utvecklings- och driftsorganisationen förenklas och medarbetama 
blir delaktiga i beslutsprocessen (Svensson, 2001).Det handlar mer om en beteendeförändring 
i det dagliga arbetet än om att genomföra stora förändringsprogram. Hela förändringspro
cessen blir dessutom mer "transparant" genom den kontinuerHga dialogen i organisafionen. 
Då fiden mellan ett identifierat behov och handling kan kortas ner ökar dessutom mofiva-
tionen hos de anställda att ta tag i nya förändringsbehov. 

Förändring av en grupp innebär enligt Levin (1975) att man inte ska se förändringen i termer 
av mål utan snarare att man ska gå ifrån en nuvarande nivå till en önskad nivå och att den nya 
nivån stabiliseras. Det ovan beskrivna arbetet kan bl a genom den kontinuerliga dialog som 
sker inom och mellan de olika grupperingama skapa ett kontinuerligt lärande och förutsätt
ning för en successiv mognadshöjning i hela organisationen. 
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11.6 Fortsatt arbete 
Förstudien har inriktats på att utifrån litteraturstudier och ett begränsat empiriskt material 
försöka tolka några indikationer på förändringströghet i industriella organisationer relaterade 
till mindre och medelstora företag i träindustrin. Arbetet bör fördjupas och frågestälbiingama 
granskas utifrån ett större empiriskt material och belysas utifrån fler aspekter, framförallt 
utifrån ett anställda-perspektiv, för att kunna dra mer generella slutsatser. Erfarenhet från 
kvalitetsarbetet i industrin av införandet av kvalitetssystem och "Ständiga förbättringar" kan 
tillföra viktig kunskap. 

Några frågeställningar att gå vidare med kan vara: 

• Kopplingen mellan förändringströghet och en organisations mognadsnivå sett såväl ur ett 
top-down som ett bottom-up perspektiv. 

• Hanteringen av förändringströghet i "magra" organisationer. 
• Den svåra balansen vid övergången från ett hierarkiskt till ett demokratiskt sätt att leda 

verksamheten 
• Balansen mellan anpassnings- och utvecklingsorienterat lärande i praktiken. 
• Hanteringen av den intema kommunikationen så att informationsmängde varken blir för 

liten eller för stor utan anpassad t i l l det utvecklingsstadium som företaget befinner sig på. 
• Överföring av lärandet från nätverket till driftsorganisationen. 
• Studera erfarenheter av införande av kvalitetssystem och "Ständiga förbättringar". 
• Test och utvärdering av ett situationsanpassat och integrerat förändringsarbete (se avsnitt 

11.5) 

Ovanstående frågeställningar beskriver ett axplock av möjliga fördjupningar inom ämnet. Vad 
som är "ägget eller hönan" får växa fram i en fördjupad dialog mellan teoretiker och 
praktiker. 
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Bilaga 1 

Sammanfattning av rapporten "Företagsanalyser i små och 
medelstora foretag i träindustrin'' 

Avsnittet utgör en sammanfatting av ett 20-tal analyser genomförda i träindustrin under senare 
del av 1990-talet. De företag som är analyserade beskriver ett brett spektra av företag från 
olika delbranscher, med olika antal anställda (från ca 10 till ca 150 anställda) och med olika 
problembilder. 

Sammanställningen bygger på enkäter, intervjuer samt grupparbeten i dessa företag. 

Slutsatser utifrån analyser i företagen 
Brister på strategisk nivå berör enligt denna studie i första hand planering, kvalitet, intem 
kommimikation samt bristande koppling t i l l affärsidén. 

Inom kapitlet med organisatoriska frågor är det dålig kommunikation, en tung administration, 
samt vissa intema motsättningar och missnöje som är de största problemområdena. 

När det gäller marknad och kunder är det svårt att se några stora generella problem eftersom 
företagen skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken marknad de bearbetar. Dock kan sägas 
att det generellt är dålig uppföljning av försäljningar samt dålig omvärldsbevakning som är de 
största problemen. 

På produktsidan är det i första hand på sortimentssidan som företagen har sina största pro
blem. Många företag har antingen en dålig utrensning av produkter vilket leder t i l l för stora 
sortiment eller så är det en väldig fokusering på ett fåtal produkter. 

När det gäller produktionen ska det först nämnas att de flesta företagen är relativt väl mstade 
både vad gäller lokaler och teknisk nivå. De problem som framkommer här är främst dålig 
logistik vilket ofta leder t i l l en flaskhals någonstans i produktionen, att kommunikationen 
mellan olika tillverkningsenheter är bristfällig samt att arbetsmiljön i många företag är dålig. 

När man försöker skapa sig en överblick över ovanstående problemområden framträder en 
bild där flertalet av dessa områden är kopplade till varandra. Nedan finns en bild som tydlig
gör kopplingarna mellan dessa problem. Som synes är planeringen en käma i denna problem
bild där de olika problemområdena kan kopplas t i l l eller utgår ifrån en kraftigt bristande 
planering i företagen. För att kunna lösa många av de problem som finns i företagen måste 
således hänsyn tas t i l l planeringen och i många av fallen kanske det är planeringen som är det 
egentliga problemet. Exempelvis när det brister i kommunikationen mellan olika tillverk
ningsenheter eller nivåer i företaget är detta givetvis kopplat t i l l hur planeringen av momentet 
eller arbetsuppgiften är konstruerad. Detta kan då leda till missnöje och fiiistration bland de 
anställda varför produktivitet och lönsamhet i slutändan kan bli lidande. 

I samband med företagsanalyserna har en personalenkät använts för att få kännedom om 
personalens uppfattning om sitt företag. Vid en koppling t i l l denna personalenkät ser man 
tydligt att informationen och planeringen anses vara dåliga. Vidare kan man utläsa en viss 
fiiistration hos många anställda som anser att företaget inte tar tillvara på deras idéer, att det 
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finns dåliga möjligheter att utbilda sig och att relationen mellan olika nivåer i företaget inte är 
"på topp". Otillräcklig produktutveckling och/eller en svag produktrensning kan också leda 
ti l l Ökad kapitalbindning eftersom man då producerar produkter som ej säljs vilket leder t i l l 
ökad kapitalbindning och dålig lönsamhet som i sin tur föranleder finansiella problem. Något 
som är positivt är dock att det finns en inställning bland personalen på företagen att vilja ta 
mera ansvar och vara delaktiga i förändringar. Detta plus att kompisandan är hög borde visa 
på att det finns stora möjligheter t i l l en lyckosam förändring i många av företagen. 

Otydlig extem information Otydlig aiiårsidé Otillräcklig kommunikation 

Osäker planering: 
strategisk 
taktisk 
operativ 

Otillräcklig 
produktutveckling 

Behov av 
produktutrensning 

Oplanerad sortimentstillväxt 

ökad 
kapitalbindning 

Finansiella problem 

Dålig uppföljning 

Missnöje/nKJtsättningar 

Dåligt engagemang 

Dålig produktivitet 

Figur I. Sambanden mellan olika faktorer relaterade till planering på olika nivåer i 
organisationen. 

Planeringsarbetet i företag kan med fördel delas in i olika nivåer. Nivåema är beroende av 
varandra och beslut på olika nivåer är kopplade t i l l och måste ömsesidigt stödja varandra. 
Genom att fastställa var i processen olika beslut måste tas kan den dagliga planeringen och 
hanteringen av problem som uppstår underlättas (Trätek Rapport P 9902005). I figuren nedan 
visas en uppdelning på fyra nivåer. 
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Materialplanering 

Leverantörsval 
och avtal 

Materialbehov 
och inköp 

Materialbeordring 
och avrop 

Strategisk 
planering 

• 

2 L 
Huvud-

planering 

Order
planering 

Verkställande 
planering 

Kapacitets- och beläggnings
planering 

Kapacitets
planering 

Beläggningsplanering 
på ordemivå 

Beläggningsplanering 
på operationsnivå 

Figur 2. Planeringsarbetets fyra huvudnivåer (Trätek Rapport P 9902005). 

Strategisk Planering 
Under denna nivå arbetar företaget med frågor som berör den långsiktiga utvecklingen av 
företaget. Här skapas grundläggande förutsättningar för produktionen genom val av inriktning 
och hur denna skall verkställas. Tidsperspektivet i arbetet är ofta ett eller flera års sikt. 

Huvudplanering 
Frågeställningama här handlar om vilka tillverkningsvolymer som kan bli aktuella i den pro
duktion företaget har. Prognoser för försäljning och inköp av material, uppgifter om tillgäng
lig personal och deras kompetens, val av underleverantörer och avtal med dessa är underlag 
som bearbetas här. Tidsaspekten på denna planering är på mindre än ett års sikt. 

Orderplanering 
Här arbetar företaget med hur den enskilda kundordem skall uppfyllas. Frågoma behandlar 
vad företaget lovar kunden, leveranstider för ingående material, beläggnings- och beman
ningssituation osv. Tidsperspektivet är ofta en vecka upp ti l l flera månader. 

Verkställande planering 
I den verkställande planeringen beslutas i vilken ordning de olika kundordema skall köras, 
tidpunkter för avrop av material och när transporter skall ske. Dessutom tillses att beställda 
produkter tillverkas och levereras. Tidsperspektivet är timmar, dagar och ibland veckor. 
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Samband mellan nivåerna 
Som visas i figur 2 finns det en koppling mellan planeringsarbetet i de olika nivåerna. Den 
strategiska planeringen är övergripande och grundar planeringsarbetet för övriga planerings
nivåer. Huvudplaneringen skapar sedan förutsättningar för orderplaneringen som i sin tur 
skapar förutsätmingar för den verkställande planeringen. Det är därför av stor vikt att in
formationen är öppen och tydlig och att den flödar i bägge riktningama (Trätek Rapport 
P 9902005). 

Som fi-amkommit tidigare i rapporten är planeringen ett av de största problemområdena för 
företagen. De undersökta företagen har olika problem som kan kategoriseras in i de fyra ovan 
nämnda planeringsnivåema. Generellt sett kan sägas att företagen brister i sin övergripande 
strategiska planering och att detta medför problem även i de underliggande planeringsnivåer
na. När företagen brister i sin strategiska planering leder detta ofta t i l l korta perspektiv och 
snabba beslut där företaget anpassar sig till utvecklingen snarare än att ta egna initiativ. Vidare 
är det vanligt att informationen om marknad, konkurrenter och omvärld är otillräcklig och 
spridd på många händer vilket försvårar den strategiska planeringen. Detta tillsammans med 
att kommunikationen i företaget är dålig leder t i l l att planeringen i de underliggande nivåema 
försvåras betydligt. 

Orderplaneringen är ett annat bristfälligt område som är relativt tydligt i denna studie. Före
tagen har ofta mycket dålig kontroll över hur mycket som ska produceras, säljas och köpas in 
då uppföljningar och kalkyler är bristfälliga. Vidare finns det i många fall en tydlig flaskhals i 
produktionen vilket leder t i l l att företaget inte kan producera den mängd som de planerat. 

Även den verkställande planeringen brister i många av dessa fall och då rör det sig ofla om 
leveranser, logistik, uppföljningar och kommunikationsproblem mellan olika avdelningar. 
Majoriteten av ovanstående problem kan dock även härledas t i l l en dålig strategisk över
gripande planering som i sin tur medfört att alla planeringsnivåema blivit klart bristfälliga. 
Företagen måste analyseras i varje enskilt fall för att utröna var i planeringen det brister hos 
vart och ett av företagen men det framkommer dock tydligt att flertalet av de undersökta 
företagen skulle må bra av att djupare gå igenom sitt planeringsförfarande. 
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