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Förord 
 
Föreliggande rapport är en utvärdering av ett projekt benämnt GUNVORS; ett 
samarbetsprojekt mellan tre arbetsplatser, Gunnareds sjukhem, Svenska Arbetsgi-
vareföreningens lokalkontor i Göteborg och Volvo Lastvagnar. Projektet har pågått 
under perioden augusti 1998 fram till slutet av år 1999. 
 
Utvärderingen har finansierats inom ramen för EU Växtkraft Mål 4 - EU-
programmet för stöd till kompetens- och verksamhetsutveckling i små och medel-
stora företag. Medlen har förvaltats av AiV, Arbetsvetenskap i Västsverige. 
 
Rapporten vänder sig förutom till de arbetsplatser som deltagit i projektet till andra 
företag, kommunala arbetsplatser och organisationer med syfte att bidra till en kun-
skapsutveckling vad gäller möjligheten att genomföra förändringsarbeten med allas 
delaktighet. En ytterligare mottagare är den akademiska arenan, där förhopp-
ningsvis rapporten kan utgöra ett bidrag inom det arbetsvetenskapliga fältet. 
 
Jag vill tacka alla er som på olika sätt varit involverade i projektet på de tre arbets-
platserna. Tack för att ni tagit er tid och lagt ner så stort intresse och engagemang 
för att utvärderingen skulle bli så bra och utförlig som möjligt. Ett tack också till 
projektledaren Leif Tjernström för alla diskussioner och visat intresse. 
 
Slutligen vill jag även tacka de av mina kolleger vid Högskolan i Borås som ingår i 
det Arbetsvetenskapliga kollegiet vid institutionen för pedagogik för värdefulla 
kommentarer i samband med att ett tidigare manus presenterades och diskuterades. 
Särskilt kan utöver Jan Holmer, Margareth Drakenberg, Anngerd Lönn och Päivi 
Riestola omnämnas. Ett tack även till Kristina Bartley vid samma institution för 
hennes goda synpunkter och stöd.  
 
 
Borås i juni 2000 
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Sammanfattning 
 
GUNVORS-projektet har utgjorts av ett samarbete mellan tre arbetsplatser; Gunna-
reds sjukhem avdelning 66 och 68, Svenska Arbetsgivareföreningens lokalkontor i 
Göteborg och Volvo Lastvagnar. Projektet har främst genomförts av en arbetsgrupp 
på fem personer bestående av anställda på respektive arbetsplats, en extern heltids-
anställd projektledare samt en s k styrgrupp på fem personer, av vilka tre innehaft 
ledande befattningar och två varit fackliga representanter på arbetsplatserna ifråga.  
  
Huvudsyftet har varit att utveckla en modell för förändringsarbeten där alla anställ-
da är delaktiga. För att åstadkomma detta ville man använda sig av ett nerifrånper-
spektiv, etablera nätverk och utveckla samverkan mellan de tre arbetsplatserna samt 
tillämpa kunskapen genom att projektgruppen skulle omsätta sina teoretiska kun-
skaper i praktisk verksamhet och därefter presentera och sprida resultaten.  
 
Föreliggande externa utvärdering utgörs främst av en måluppfyllelsemodell kom-
pletterad med en bieffektsmodell; modeller som därefter modifierats något för att 
bättre överensstämma med det projekt som här utvärderas. 
 
 Angreppssättet har utgjorts av en kombination av olika kvalitativa tekniker, så kal-
lad metodtriangulering. De kvalitativa inslagen har förutom eget deltagande i en del 
aktiviteter och möten under projektets gång utgjorts av intervjuer med ett antal stra-
tegiskt valda personer samt av protokoll från de olika gruppernas möten plus annan 
dokumentation. 
    
Resultatet vad gäller huvudsyftet visar att man endast delvis uppnått målet att finna 
en modell för aktivt förändringsarbete där alla är delaktiga. Orsakerna till den 
bristande måluppfyllelsen kan sammanfattas enligt nedan: 
 
• Oklarheter i uppläggningen av projektet, det vill säga man skulle varit mycket 

klarare och tydligare i vad man ville och beskrivit det på ett mer lättfattligt sätt 
• Oklarheter om innebörden av nerifrån-perspektivet  
• Oklarheter i ansvarfördelningen 
• Oklarheter i ledningsfunktionen  
• Bristande kommunikation mellan de olika grupperna inom projektet 
• Bristande resurser i form av kunskaper, tid och stöd 
 
Samtidigt kan konstateras att projektet tagit väldigt olika vägar på de skilda arbets-
platserna. Det är därför viktigt att skilja på projektet som ett samarbetsprojekt och 
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på vad man trots bristerna i detta faktiskt har uppnått.  På Gunnared avdelning 68 
har man exempelvis prövat några olika modeller som kan användas för en s k 
GUNVORS-modell med allas deltagande i förändringsarbeten. Även ett internt 
projekt som SAF genomförde gav en hel del uppslag som kan användas i samma 
syfte. Projektet har alltså delvis lyckats med sin huvuduppgift. På Volvo och Gun-
nared avdelning 66 har dock projektet inte satt några större avtryck.  
   
När det gäller slutligen gäller bieffekter kan ett ökat självförtroende noteras hos 
dem som aktivt medverkat i projektet. Hos vissa har dessutom deltagandet utöver 
en ökad självkänsla lett till en förhöjd kunskapsnivå, vilket i sin tur bidragit till per-
sonlig växt och mognad. En annan bieffekt har varit att man inte bara fått en ökad 
förståelse för varandras arbetsvillkor utan även för sina egna. Därtill har en ökad 
sammanhållning på avdelning 68 uppnåtts. Även på SAF har samarbetsklimatet på 
arbetsplatsen förbättrats avsevärt i och med det interna projekt som genomfördes. 
Möjligen kan projektet även få vissa negativa bieffekter till konsekvens för vissa 
andra deltagare i och med bristen på resultat av projektmedverkan. 
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1.  INLEDNING 
 
1.1.  Bakgrund 
 
Några personer knutna till Volvo Lastvagnar och Gunnareds Stadsdelsnämnd dis-
kuterade under ett par års tid olika gemensamma projektidéer. En av dessa idéer 
ledde under år 1998 till att Volvo Lastvagnar, Gunnareds Stadsdelsnämnd och 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) fick medel för att genomföra en förstudie 
med syftet att utveckla en metod för aktivt förändringsarbete.1 Förstudien genom-
fördes under perioden augusti - mitten av oktober 1998, varefter man med hjälp av 
medel från Svenska EU Programkontoret i Göteborg kunde fullfölja projektet, som 
varade till och med november månad 1999.2 Projektet kom att benämnas 
GUNVORS. 
 
Deltagande arbetsplatser i projektet och tillika uppdragsgivare har varit Volvo Last-
vagnar, material- och packningsavdelningen, Gunnareds sjukhem avdelning 66 och 
68 samt SAFs regionkontor i Göteborg. Projektet har främst genomförts av en ar-
betsgrupp på fem personer bestående av anställda på respektive arbetsplats, en ex-
tern heltidsanställd projektledare samt en s k styrgrupp på fem personer, av vilka 
tre innehaft ledande befattningar och två varit fackliga representanter på arbetsplat-
serna ifråga.3 Endast på SAF hade emellertid styrgruppsledamoten sin anställning 
på det arbetsställe som ingick i projektet.  
 
En extern utvärderare anlitades för att utvärdera projektet och ta tillvara de resultat 
som projektet väntades ge i form av en modell för att genomföra förändringsarbe-
ten samt för att dra eventuella lärdomar vad gäller att genomföra andra projekt av 
liknande slag.  
 
1.2.  Syftet med projektet 
 
Syftet med projektet har varit att utveckla en modell för att få alla anställda delak-
tiga i på företag/arbetsplatser ofta förekommande förändringsprocesser. Målet har 
                                                           
1 Se ansökan om medel för projektstöd till Rådet för arbetslivsforskning 1999-01-27. Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF) kan sägas ha kommit med i projektet i efterhand, då man inte del-
tagit i de tidigare diskussionerna mellan personer från Gunnareds Stadsdelsnämnd och Volvo 
Lastvagnar. För att få medel skulle tre arbetsplatser delta i projektet. SAF visade intresse för pro-
jektet och kom på så sätt att bli tredje part.  
2 Projektet är finansierat inom ramen för Växtkraft Mål 4 - EU-programmet för stöd till kompe-
tens- och verksamhetsutveckling i små och medelstora företag. 
3 Projektledaren tillhörde den grupp som från början diskuterat olika projektidéer. 
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med andra ord varit att underlätta för små och medelstora arbetsplatser inom den 
privata och offentliga sektorn att systematiskt arbeta med framtida förändringar där 
alla aktörer är aktiva. Avsikten har också varit att en eventuellt framtagen modell 
skulle testas på intresserade små och medelstora arbetsplatser i regionen. Projektet 
har även syftat till att utveckla och främja jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna 
ifråga.4 
 
För att åstadkomma detta har man velat använda sig av flera olika metoder eller 
arbetssätt. För det första har avsikten varit att utgå från ett nerifrån- upp perspektiv, 
där deltagarna i projektet gör omvärldsanalyser, utvecklar utbildningsprogram, ge-
nomför utbildningar samt utvecklar skilda metoder för att nå allas delaktighet i för-
ändringsarbeten. För det andra att etablera nätverk och utveckla samverkan mellan 
tre arbetsplatser med helt olika arbetsplatskulturer för att därigenom skapa möj-
ligheter till ett dynamiskt samarbete. För det tredje att praktiskt tillämpa kunskapen 
genom att projektgruppen skulle omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk verk-
samhet och därefter presentera och sprida resultaten.5 
 
1.3.  Uppläggningen av studien 
 
Inledningsvis görs en presentation av utvärderingens syfte, metoder och angrepps-
ätt liksom av de teoretiska utgångspunkterna för analysen av projektet.  
 
Därefter görs en genomgång av projektet i sig, dess uppbyggnad och organisation 
samt rollfördelningen mellan de olika grupper som ingått i projektorganisationen. 
Därpå följer en övergripande beskrivning av den händelseutveckling som ägt rum, 
varefter skeendet på de tre arbetsplatserna presenteras var för sig. 
 
I rapportens senare del diskuteras grad av måluppfyllelse för såväl hela projektet 
som för de olika arbetsplatserna och görs en analys utifrån de brister eller hinder 
som projektet uppvisade vad gäller måluppfyllelsen. I den påföljande diskussionen 
om orsakerna till resultatet görs hänvisningar till andra studier för att sätta in detta 
projekt i ett större sammanhang. Avslutningsvis presenteras en möjlig modell för 
allas delaktighet i förändringsarbeten med sin grund i GUNVORS-projektet samt 
tas vissa lärdomar upp för att hjälpa liknande projekt att undvika några av de fall-
gropar som vidhäftat detta projekt. 
 

                                                           
4 Se ansökan om medel för projektstöd till Rådet för arbetslivsforskning 1999-01-27. 
5 A.a. 
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2.  UTVÄRDERINGEN AV PROJEKTET   
 
En utvärdering innebär till skillnad från exempelvis en resultatredovisning en sys-
tematisk dokumentation av aktiviteter och samtidigt en kritisk granskning av den 
utförda verksamheten i relation till uppsatta mål. Val av metoder för utvärderingen 
beror i sin tur på syftet med utvärderingen.  
 
Syftet med utvärderingen har i detta fallet å ena sidan varit att genom dokumenta-
tion av skeende och utfall få kunskap om hur en modell för allas delaktighet i för-
ändringsarbeten skulle kunna se ut. Utvärderingen kan på så sätt ses som en del av 
själva projektet. Avsikten har samtidigt varit att den skall ligga till grund för en 
spridning av eventuellt framkomna resultat till andra arbetsplatser. Detta innebär att 
en granskning av de skilda metoder man från projektdeltagarnas sida använt sig av i 
sina försök att finna en modell varit nödvändig. En analys av händelseutvecklingen 
på de skilda arbetsplatserna i samband med dessa försök ingår därmed också som 
en del av denna studie. 
   
Å andra sidan har syftet även varit att kritiskt granska projektets uppbyggnad, or-
ganisation och de inom projektets ram genomförda aktiviteterna för att på så sätt få 
kunskap om och i så fall vilka hinder som funnits för att nå de uppsatta målen. Det-
ta innebär således en kritisk granskning av själva projektet, dess genomförande och 
uppnådda resultat.  
 
Sammantaget rör det sig sålunda om såväl en utvärdering av ett projekt som syftat 
till att finna en modell för förändringsarbeten som om en utvärdering av de skilda 
metoder projektdeltagarna använt sig av i sina försök att hitta en sådan modell.  
 
2.1.  Utvärderingsmodell 
 
Denna studie utgörs främst av en målrelaterad utvärdering. Det innebär att uppsatta 
mål relateras till utförda aktiviteter och projektresultat. Enligt Vedung är detta en 
föredömligt enkel och tydlig modell, som svarar på frågor som hur målen för styr-
ningen ser ut, om målen uppnåtts samt om insatserna bidragit till måluppfyllelsen.6  
   
En hel del invändningar mot måluppfyllelsemodellen har dock framkommit. Enligt 
Vedung är det starkaste argumentet mot denna modell det s k bieffektsargumentet. 
Att kunna spåra förekomsten av oavsiktliga bieffekter i avsiktligt handlande utgör, 

                                                           
6 Evert Vedung: Utvärdering i politik och förvaltning (1998), s 52. 
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menar han, ett av de viktigaste skälen till att göra en utvärdering.7 För att lösa detta 
problem bör därför måluppfyllelsemodellen utvidgas till att även omfatta sidoeffek-
ter. Detta slags utvärdering kallar Vedung bieffektsmodellen. Även denna modell 
baseras sålunda på mål, men kompletteras med en fråga om sidokonsekvenser eller 
oavsiktligt uppkomna konsekvenser.8 
   
Sammanfattningsvis utgår jag därför från en måluppfyllelsemodell kompletterad 
med en bieffektsmodell. Dessa modeller har därefter modifierats för att bättre över-
ensstämma med det projekt som här utvärderas. En modifiering som varit nödvän-
dig då måluppfyllelsemodellen vanligen rör implementering av politiska och/eller 
institutionella mål, medan detta projekt ser något annorlunda ut i och med att det 
utgörs av ett försök att finna en modell för förändringsarbete med allas delaktighet. 
 
De frågor jag därför söker besvara i denna studie är följande: 
 
1) Hur ser projektmålen ut? 
2) Har målen nåtts? 
3) Har insatserna bidragit till att målen nåtts? 
4) Vilka bieffekter har kunnat observeras? 
 
2.1.1.   Metoder och arbetssätt 
 
Angreppssättet i denna utvärdering har utgjorts av en kombination av olika strate-
gier. För att kunna genomföra en utvärdering enligt ovan beskrivna modell har det 
varit nödvändigt att låta en beskrivning av den process som projektet genomgått, 
såväl projektet i sin helhet som på de enskilda arbetsplatserna, ingå som en del av 
granskningen. Denna processbeskrivning kan sålunda ses som en förutsättning för 
att kunna genomföra utvärderingen på det sätt som varit önskvärt. 
   
För att göra denna processbeskrivning möjlig har huvudsakligen kvalitativa tekni-
ker använts, så kallad metodtriangulering.9 De kvalitativa inslagen har förutom eget 
deltagande i en del aktiviteter och möten under projektets gång utgjorts av intervju-

                                                           
7 A.a. s 57. 
8 A.a. s 59ff. 
9 Dessutom delades en mindre enkät ut i december 1998 till alla anställda på de tre arbetsplatser-
na (ca 115 personer) samt i november 1999, dvs i början och slutet av projektperioden. Enkät nr 2 
besvarades dock enbart av anställda på Gunnared och SAF. Projektledaren har sammanställt re-
sultatet. Jag har tagit del av enkätresultatet, men då jag bedömt att det inte har något påtagligt 
intresse för denna studie har jag valt att inte redogöra för den. Den intresserade kan därför vända 
sig direkt till projektledaren Leif Tjernström. 
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er av ett antal strategiskt valda personer (se bilaga 3). Dessa intervjuer genomfördes 
tidigt våren 1999 och i slutskedet samma år i samband med projektets avslutning. 
Därtill har protokoll från de olika gruppernas möten samt annan dokumentation 
från skilda genomförda aktiviteter legat till grund för utvärderingen. Denna doku-
mentation har även utgjort en del av underlaget för intervjufrågorna.  
   
En hel del möjligheter till informella samtal med deltagarna har också givits i sam-
band med olika möten och aktiviteter. Även ett stort antal samtal och möten med 
projektledaren ingår som grund för bedömningen av projektet, dess genomförande 
och utfall. Vid dessa samtal och möten har även vissa förslag till utvecklandet av en 
modell givits av utvärderaren.  
   
Slutligen har ett aktörsperspektiv använts, vilket för det första innebär en beskriv-
ning av process och utfall utifrån de tre deltagande arbetsplatserna samt för det 
andra utifrån vilken grupp man tillhör i själva projektorganisationen. På så sätt kan 
svar ges om åsikterna skiljer sig åt om projektet beroende på om man tillhör styr-
grupp, arbetsgrupp, referensgrupp eller om man är en s k vanlig anställd på någon 
av arbetsplatserna. Urvalet av intervjupersoner har därför gjorts utifrån dessa ut-
gångspunkter.  
 
2.1.2.  Metoddiskussion 
 
Studien grundar sig således huvudsakligen på skilda kvalitativa metoder, nämligen 
intervjuer, deltagande observation samt dokumentanalys. För att kunna göra en ut-
värdering av det slag det här är tal om kan med fördel dessa skilda typer av kvalita-
tiva metoder användas. På så sätt har det varit möjligt att delvis följa den process 
som projektet och de enskilda arbetsplatserna genomgått, vilket i sin tur varit en 
förutsättning för att få fram orsakerna till varför projektet i sin helhet respektive på 
de skilda arbetsplatserna utvecklades som det gjorde.  
   
Ett viktigt inslag som är värt att diskutera är min egen roll som utvärderare. Genom 
att ha varit deltagande observatör vid ett antal möten och aktiviteter har det fallit 
sig naturligt att vid ett par tillfällen även bidra med förslag till aktiviteter som kun-
de vara möjliga att pröva.10 Att på något sätt förhålla sig aktiv vid denna typ av me-
todinsamling är i sig inte ovanligt utan hör snarast ihop med vad rollen som delta-
gande observatör innebär, nämligen att bete sig och fungera som "vem som helst" 
för att därigenom undgå den s k forskningseffekten, det vill säga att ens närvaro 

                                                           
10 Se fotnot 31 längre fram i rapporten. 
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påverkar de som studeras. Att under processens gång ha bidragit med ett par förslag 
har därför på intet sätt påverkat själva utvärderingen av projektet. 
 
2.2  Utvärderingens teoretiska utgångspunkter – analysmodell 
 
Som en vägledning i analysen av projektet har jag utöver Vedung även inspirerats 
av statsvetaren Anders Sannerstedt. Sannerstedt diskuterar hur styrnings- och im-
plementeringsproblem bör undvikas.11 Även om föreliggande studie inte direkt kan 
sägas vara någon implementeringsstudie kan ändock de förutsättningar som enligt 
Sannerstedt behövs för att implementeringen skall kunna överensstämma med be-
slutsintentionerna vara vägledande även här: 12   
 
• Entydig styrning 
• Lämplig utformning av styrningen. Tydlig ansvarsfördelning och tillräckligt 

med tid och andra resurser 
• Motivation att utföra beslutet 
• Kontroll av genomförandet 
• (Att externa aktörer inte kan försvåra genomförandet) 
 
Vad som krävs är alltså att styrningen skall vara entydig. Den som skall genomföra 
en uppgift skall inte kunna missförstå avsikten med den. Styrningen skall också 
vara lämpligt utformad och inte vara alltför komplicerad till sin struktur. Likaså 
skall ansvarsfördelningen vara tydlig. Andra viktiga faktorer är att genomförarna av 
uppgiften har tillräckligt med tid och andra resurser till sitt förfogande. I annat fall 
uppstår ofta brister eller hinder i genomförandeprocessen. Det är avslutningsvis 
även viktigt att ha kontrollinstrument för genomförandet av uppgiften ifråga. Feed-
back, uppföljning, anges som ett lämpligt instrument för detta ändamål.  
 
För att lyckas bör man således utgå från tre kriterier för dem som skall utföra en 
viss uppgift. De skall: 
 
1. Förstå beslutet 
2. Kunna genomföra beslutet 
3. Vilja genomföra  beslutet 
 

                                                           
11 Anders Sennerstedt: "Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken" i Bo Roths-
tein (red): Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem (1997). 
12 A.a. s 26-27. 
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Dessa tre kriterier kan användas på alla nivåer i genomförandeprocessen och för 
olika aktörer. 
 
När det gäller denna studie har jag valt att använda samma tre kriterier för att un-
dersöka om aktörerna: 
 
• Förstått uppgiften 
• Kunnat genomföra uppgiften 
• Velat genomföra uppgiften 
 
Det första kriteriet innebär alltså att ta reda på om uppdraget/uppgiften varit enty-
digt formulerad och lätt att förstå. Det andra om de som var satta att genomföra 
uppgiften haft tillräckliga resurser till sitt förfogande respektive om de hindrats i 
sitt utförande. Brist på kunskap och tid skulle kunna utgöra två sådana hinder. Det 
sista kriteriet innebär att ta reda på om de skilda aktörerna haft en vilja att genom-
föra uppgiften och inte motsatt sig den. 
 
Efter denna genomgång av valda metoder samt analytiska utgångspunkter följer 
nedan en presentation av GUNVORS-projektets uppbyggnad och organisation. 
Därefter beskrivs processen i sin helhet respektive på de skilda arbetsplatserna.  
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3.  GUNVORS-PROJEKTETS UPPBYGGNAD OCH  
 ORGANISATION 
 
Efter avslutad förstudie beslöts att projektorganisationen skulle utgöras av en pro-
jektledning bestående av styrgrupp och extern projektledare samt en arbetsgrupp 
kompletterad med en referensgrupp på vardera arbetsplats. 
   
Styrgruppen har bestått av fem personer som representerat de skilda arbetsplatser-
na. Två av dem har varit personalsekreterare/utvecklare (Gunnared), en regionan-
svarig för Halland (SAF) och två fackligt förtroendevalda (Volvo). Arbetsgruppen 
bestod i sin tur från början av sex personer, två personer från vardera arbetsplats, 
men reducerades efter hand till fem personer, då en av SAFs representanter föll 
bort. Ledamöterna i arbetsgruppen har utgjorts av en vaktmästare (SAF), två me-
tallarbetare (Volvo) och två undersköterskor (Gunnared).  
   
Referensgrupperna har vidare bestått av ett antal personer med olika befattningar 
på de skilda arbetsplatserna.  
 
3.1  Rollfördelningen mellan de olika grupperna 
 
Styrgruppens uppgift har inledningsvis varit att engagera och entusiasmera anställ-
da att delta i arbetet med projektet samt att hitta de rätta personerna för medverkan i 
arbetsgruppen. Gruppdeltagarna skulle också fungera som inspiratörer och vara en 
länk mellan ledning och anställda på de skilda arbetsplatserna.13 Styrgruppens roll 
har även varit att tillsammans med projektledning stödja och göra det möjligt att 
genomföra de idéer som kom fram.14 
   
Arbetsgruppen skulle vara den viktigaste länken i projektet. Deltagarna utsågs efter 
att vid en allmän förfrågan av styrgruppsledamöterna ha visat intresse av att med-
verka i projektet. En central roll för gruppen skulle vara att fånga upp behoven på 
arbetsplatserna och kartlägga de grupper/individer som är extra utsatta i föränd-
ringsarbeten. Deltagarna skulle också förankra GUNVORS-projektet på arbetsplat-
serna. För att klara av dessa arbetsuppgifter ansågs utbildningsinsatser krävas.15 

                                                           
13 Se  Redovisning av GUNVORS-projekt, förstudie 980901-981016. Reg nr 98-1786 till  
Svenska EU-programkontoret i Göteborg. 
14 Se dokument av Leif Tjernström: GUNVORS-projektet, nulägesbeskrivning 1999-03-28. 
15 Se Redovisning av GUNVORS-projekt: A.a. 
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Vidare hade arbetsgruppen tillsammans med projektledaren till uppgift att stå för 
det konkreta arbetet som skulle utföras.16 
   
Referensgrupperna skulle utgöra ett bollplank för arbetsgruppen på respektive ar-
betsplats samtidigt som avsikten med att bilda referensgrupper var att få fler enga-
gerade i arbetet. De sades också tillsammans med arbetsgruppen fylla en viktig 
funktion i arbetet med att ta reda på om det fanns enskilda anställda eller grupper 
av anställda som vanligen ej deltar i de förändringsarbeten som äger rum på ar-
betsplatserna.17 Grupperna sades även vara viktiga för att sprida information, inven-
tera behov och hindra att projektgruppen arbetar i ett vakuum.18 Referensgrupperna 
bildades efter förstudien i samband med att projektet startade.19 
   
Projektledarens uppgift skulle vara att driva projektet, hålla samman de tre arbets-
platserna, sköta all projektdokumentation, redovisning, administration och hålla i 
de externa kontakterna.20 Projektledarens roll skulle även vara att stödja och göra 
det möjligt att genomföra de idéer som kom fram samt tillsammans med arbets-
gruppen stå för det konkreta arbetet.21  
   
Man säger sig även eftersträva en balans mellan en pådrivande projektledare och en 
fördelning av ansvaret för projektet mellan ingående arbetsplatser och de som ak-
tivt deltar i de skilda grupperna.22  
 
Avslutningsvis har ett led i genomförandet av projektet varit att de som ingått i de 
olika grupperna erbjudits att delta i seminarier, studiebesök och andra utbildnings-
insatser. I bilageform återfinns de skilda aktiviteter som deltagarna haft möjlighet 
att delta i under projektets gång. Deltagandet har varierat från individ till individ 
respektive från arbetsplats till arbetsplats. 
 

                                                           
16 Se Ansökan om stöd. Åtg. 1:1 "Regionala faktorer som påverkar programmets genomförande", 
dec. 98 
17 Se Tjernström: A:a. 
18 Se Ansökan om stöd. Åtg. 1:1: A.a. 
19 Se Redovisning av GUNVORS-projektet: A.a. 
20 A.a. 
21 Se Tjernström: A.a. 
22 Se Redovisning av GUNVORS-projektet: A.a. 
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4.  PROCESSEN - PROJEKTET I SIN HELHET 
 
Projektet övergick efter en förstudieperiod i oktober 1998 i sin konkreta projektfas. 
Inledningsvis uträttades inte mycket. Styrgruppen och arbetsgruppen hade ett antal 
möten (se bilaga 2), men några speciella aktiviteter förekom inte efter de två före-
läsningar som ingick i förstudieperioden (se bilaga 1). Hösten 1998 kännetecknades 
därför snarast av att arbetsgruppens deltagare lärde känna varandra efter en inle-
dande ganska turbulent period, då olika deltagare byttes ut. Arbetsgruppen kom 
därefter att bestå av en person från SAF och två vardera från Volvo Lastvagnar och 
Gunnareds sjukhem. 
   
Arbetsgruppens inledande diskussioner rörde främst situationen på respektive ar-
betsplats. Man hade problem med projektets mål och att beskriva vad det hela 
egentligen handlade om och bad därför i mitten på november om mer handfasta och 
konkreta uppgifter att arbeta med. Projektledaren påtog sig ansvaret för att så skulle 
ske.23 En av arbetsgruppens ledamöter tog fram ett antal frågor rörande förändring-
ar och förändringsarbeten, som man bestämde att referensgrupperna skulle arbeta 
med. Vidare framkom önskemål från en av de övriga ledamöterna om att göra stu-
diebesök på arbetsplatser som genomfört förändringsarbeten. Ett besök på Canon 
föreslogs nästföljande gång som ett möjligt studieobjekt.  
   
Inom styrgruppen diskuterades inledningsvis rollfördelningen i projektet som man 
menade var oklar. Det man kom fram till var att styrgruppen skulle förankra pro-
jektet hos ledningen på respektive arbetsplats, stödja och agera bollplank åt arbets-
gruppen och projektledaren, medan arbetsgruppens roll skulle vara utförarens. Ar-
betsgruppsdeltagarna skulle alltså genomföra och pröva de idéer som kom fram, 
medan referensgruppen i sin tur skulle vara bollplank åt arbetsgruppen, förankra 
projektet bland de anställda på respektive arbetsplats samt lämna förslag och idéer 
till arbetsgruppen.  
   
Under samma period genomgick SAF en stor omorganisation och ansåg sig därför 
inte ha möjlighet att avvara personal för möten i arbetsgruppen varannan vecka, 
utan ville att man skulle trappa ned antalet möten till ett per månad.24 Övriga mot-
satte sig dock detta. 
   

                                                           
23 Se arbetsgruppens protokoll från möte 11/11-98. 
24 Se styrgruppens protokoll från möte 16/12-98. 
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Det mest konkreta som hände under hösten var annars att en mindre enkät delades 
ut till alla anställda på de tre arbetsplatserna. Enkäten tog upp frågor kring projek-
tet, hur man såg på förändringar och hur de brukar genomföras. 
   
Det långsamma tempot bestod i början av år 1999, men arbetet började komma 
igång efter en inlagd förändringsledarutbildning med konsulten Ulf Eldefors i slutet 
av januari. I samband härmed beslöts att man skulle genomföra såväl s k idémöten 
med Eldefors på respektive arbetsplats som en Framtidsverkstad för alla tre arbets-
platserna 1-2 mars. Idémöten går ut på att alla på en arbetsplats i mindre grupper 
får beskriva vad de anser sig vara bra på, vad som kan bli bättre och avslutas med 
att man tar fram några förslag att arbeta vidare med. Framtidsverkstäder utgår i sin 
tur vanligen från ett visst tema, där deltagarna gemensamt skall försöka nå fram till 
en handlingsplan.25 SAF var dock tveksamma till att delta i dessa aktiviteter. De 
menade sig ha svårigheter att avvara personal de två dagar som Framtidsverkstan 
krävde och avstod därför från denna aktivitet.  
   
Sammantaget kan konstateras att det under våren rådde ganska stora oklarheter 
både kring projektet som sådant och SAFs deltagande i det. SAFs styrgruppsleda-
mot var kritisk till hur projektet fortskred och kallade därför i mitten av mars till ett 
möte med alla inblandade parter.26 En hel del oklarheter kring projektet diskutera-
des och det klargjordes bland annat att projektet behövde mer styrning, ökad aktivi-
tet och klarare struktur. SAF bestämde sig samtidigt för att agera på egen hand och 
genomföra ett förändringsarbete på den egna arbetsplatsen. Ett sådant kom också 
till stånd med hjälp av Ulf Eldefors och genomfördes under senare delen av våren 
och hösten. 
   
Projektet kan samtidigt för Gunnareds och Volvos del sägas ha kommit igång or-
dentligt i och med Framtidsverkstan, där man lade fast en verksamhetsplan för de 
närmaste månaderna. I denna handlingsplan ingick bl. a att projektledaren skulle ta 
fram vissa vägledningsmaterial, att man skulle ordna arbetsbyten mellan Volvo och 
Gunnared och att anteckningar om arbetsgruppens aktiviteter skulle spridas. Vidare 
bestämdes att man skulle sätta upp delmål, det vill säga vid varje arbetsgruppsmöte 
diskutera, följa upp och utvärdera uppsatta delmål. Styrgruppen fick också till upp-
gift att åter säkerställa resurser för projektets genomförande på respektive arbets-
plats. Att lära av varandra, det vill säga att informera varandra om olika arbetssätt 
                                                           
25 För en utförlig beskrivning av de olika aktiviteterna Leif Tjernström: Rapport om GUNVORS-
projektet. Kommande. 
26 Styrgruppsledamöterna, anslagsgivare och andra initiativtagare deltog såsom Jan Holmer, AiV, 
Bo Kinberg, Programkontoret Mål 4 Göteborg samt Jan-Erik Broström från SAF. Mötet ägde 
rum den 12 mars 1999. 
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som man använder sig av, var en ytterligare punkt på handlingsplanen. Det stod 
också klart att åtminstone en ur arbetsgruppen inte var helt klar över vad projektet 
gick ut på och därför behövde hjälp för att komma vidare. Detta ordnades också.  
   
För övrigt hade Gunnareds sjukhem fått tillgång till datorer för att kunna kommu-
nicera med övriga i projektet. Datautbildning skulle också ges till arbetsgruppsle-
damöterna. Man efterfrågade åter från arbetsgruppens sida mer konkreta frågor att 
arbeta med. "Som det nu är så är det alldeles luddigt och det gör det svårt att ha 
konstruktiva och meningsfulla möten" menade man.27 Åtgärder skulle vidtas. Vol-
vo-representanterna uppgav vidare att man hade svårt att hinna med att arbeta med 
projektet på hemmaplan, varför det bestämdes att projektledaren skulle tala med 
deras chef om saken.28  
   
Från styrgruppens sida efterfrågades i slutet av mars en skriftlig nulägesbeskrivning 
med analys av de aktiviteter man genomfört. Ansvaret lades på projektledaren att så 
skulle ske.29 Vid gruppens möte i april bestämdes vidare att man skulle systemati-
sera erfarenheterna från projektet och reflektera över vad man lärt sig till varje ef-
terföljande möte. Var och en av ledamöterna skulle bidra till detta.30 
 
Under våren erbjöds även möjligheten att bevista några seminarier. Ett arbetsplats-
besök gjordes på Canon Center och idémöten genomfördes på Gunnareds sjukhem 
och Volvo Lastvagnar. SAF avstod från denna aktivitet, då man i stället koncentre-
rade sig på det egna förändringsarbetet. Avstämnings- och uppföljningsmöten av 
Framtidsverkstan och idémöten ägde därefter rum under april och maj månad. Ar-
betsbyten mellan Volvo och Gunnared kom också till stånd under senvåren, då tre 
personer från Gunnared och två från Volvo bytte arbetsplatser.  
   
Vid ett par tillfällen under våren togs åter upp behovet av att värdera de aktiviteter 
man deltagit i. Först i början av juni fattades emellertid ett konkret beslut att ta 
fram en värderingsmall, där alla aktiviteter skulle analyseras av var och en, efter-
som någon kontinuerlig utvärdering ej hade kommit till stånd som tänkt var. En 
sådan mall utarbetades och ifylldes under hösten. Vidare deltog vid ett gemensamt 
möte mellan arbetsgrupp och styrgrupp i juni konsulten Lennart Andreasson, Pro-
teko. Han berättade om sitt arbete med utbildning och kompetensutveckling, som 
bygger på att alla är delaktiga i förändringsarbeten. Ett förslag om att tillsammans 
med Andreasson och Torbjörn Nilsson ordna en s k dialogkonferens om delaktig-
                                                           
27 Se protokoll från arbetsgruppens möte den 17/2-99. 
28 Se protokoll från arbetsgruppens möten den 19/3-99. 
29 Se protokoll från styrgruppens möte den 29/3-99. 
30 Se protokoll från styrgruppens möte den 20/4-99. 
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hetens betydelse diskuterades. Denna slags konferens bygger på att alla på en ar-
betsplats deltar, inklusive cheferna. Ett annat förslag som kom upp var att använda 
sig av en enkät om förändringsbenägenhet på såväl organisations- som individnivå, 
utarbetad som examensarbete vid sociologiska institutionen, Göteborgs universi-
tet.31 På grund av upplevd enkättrötthet på de olika arbetsplatserna bestämdes dock 
senare att man ej skulle pröva denna metod. 
 
Efter sommaren gjordes ytterligare ett arbetsplatsbesök, då Fresh Ventilation AB 
stod på agendan. Det upplevdes av alla som ett mycket intressant exempel på hur 
man med hjälp av en förändrad arbetsorganisation kan föra ner ansvar och befo-
genheter och därmed göra alla delaktiga i verksamheten. Det fanns intresse för yt-
terligare arbetsbyten, men dessa kom ej till stånd. För Gunnared, avdelning 68's 
del, avslutades aktiviteterna med en dialogkonferens i oktober månad under ledning 
av Lennart Andreasson och Torbjörn Nilsson.32 De övriga arbetsplatserna deltog ej. 
SAF genomförde sitt förändringsarbete som tog hela hösten i anspråk. På Volvo 
hände däremot knappast någonting vad gäller projektet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid en jämförelse mellan de tre arbetsplat-
serna var SAF och Volvo från början mest tongivande och framåt. Volvo ansågs 
också ligga relativt långt framme vad gäller anställdas delaktighet i förändringsar-
beten. SAF kan samtidigt sägas ha haft vissa svårigheter att 'komma in i projektet' i 
och med att man inte varit med i de årslånga diskussioner som Volvo och Gunnared 
fört och som hade föregått projektstarten. Arbetsgruppsledamöterna från Gunnareds 
sjukhem intog å sin sida snarast en avvaktande hållning. Av intervjuerna framgår 
att de inledningsvis kände att Volvo och SAF var mycket duktigare än de själva, att 
de kände sig "nästan som två skuggfigurer". Samtidigt framstod deras arbetsplats 
som varande i stort behov av förändring. Vid slutet av projekttiden är situationen 
emellertid en helt annan. För Volvos del kan projektet sägas helt ha avstannat, det 
vill säga projektet har i stor utsträckning havererat på den egna arbetsplatsen. SAF 
har däremot kommit en bra bit på väg vad gäller att pröva en möjlig modell för ak-
tivt förändringsarbete samtidigt som Gunnareds sjukhem, avdelning 68, kanske är 
den arbetsplats som har utvecklats mest. Det är också den arbetsplats där de an-
ställda har prövat flest modeller. Avdelning 66 har emellertid inte alls genomgått 
samma positiva utveckling. 
 
                                                           
31 Båda dessa förslag, dialogkonferensen och enkäten kom från utvärderaren. Examensarbetet 
heter Förändringsbenägenhet - förändringens grundpelare? (1998) författad av Ulrika Björk-
qvist. 
32 Se Leif Tjernström: Rapport om GUNVORS-projektet för en utförlig beskrivning av denna me-
tod.  
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För att bättre tydliggöra och därmed skapa en större förståelse för den process som 
projektet i sin helhet genomgått samt orsakerna därtill görs nedan dels en beskriv-
ning utifrån de skilda gruppernas perspektiv på projektet dels utifrån vad som skett 
på varje arbetsplats. Därefter görs en sammanfattande analys av orsakerna till utfal-
let i sin helhet.  
 
4.1  Processen utifrån de skilda aktörernas perspektiv 
 
Styrgruppen 
Styrgruppen har som framgår av bilaga 2 träffats elva gånger under perioden, varav 
tre gånger tillsammans med arbetsgruppen och en gång med deltagare från alla tre 
grupperna. Inledningen av projektet upplevdes som mycket trög och oklar på 
många sätt. Det blev inte mycket gjort under de första månaderna. Redan i slutet av 
november 1998 framfördes därför från styrgruppens sida att de önskade se en ökad 
aktivitet och en bättre återkoppling och uppföljning av vad som hände inom projek-
tet. Ansvaret för att så skulle ske lades på projektledaren.33  Trots detta hände fort-
satt väldigt litet fram till dess att Framtidsverkstan genomfördes med deltagande av 
Volvo och Gunnared. Som en av deltagarna i styrgruppen uttrycker det: 
 

Fram till första mars. Den delen var kass. Full med felaktigheter. Det var fel 
på det mesta tycker jag. Det var trögt och oklart och… 

 
På Framtidsverkstan gjordes en handlingsplan upp med olika aktiviteter som skulle 
genomföras under perioden mars-augusti. Enligt en av punkterna fanns det brister i 
förankringsprocessen bland cheferna, varför man beslöt att projektet åter skulle för-
ankras. Styrgruppsledamöterna fick ansvaret för att så skulle ske. För Gunnareds 
del åtgärdades detta, medan det fortsatt brast i förankringen för Volvos del.  
   
Även om aktiviteten ökade under våren upplevdes projektarbetet fortsatt trögt. 
Oklarheten kring projektet var alltjämt stor, vilket ledde till att en av styrgruppsle-
damöterna kallade till ett möte om projektets mål och syfte. Vidare framgår att man 
från styrgruppens sida menar att mycket mer kunde ha gjorts. En av styrgruppsle-
damöterna uttrycker en stor förvåning över att inte mer har hänt. Det har tagit allt 
för lång tid mellan ord och handling samtidigt som en hel del saker som bestämdes 
inte blev gjorda. Ansvaret menar man i stor utsträckning kan läggas på projektleda-
ren, men även i viss utsträckning på dem själva. 
   

                                                           
33 Se protokoll från styrgruppens möte 1998-11-24. 
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Ett stort problem har varit att man ej samlat erfarenheter direkt i samband med be-
vistade aktiviteter. Redan i februari hade projektledaren ombetts att börja samman-
ställa en skriftlig redogörelse för de olika aktiviteter som genomfördes för att man 
skulle få ett dokument som växte fram efterhand. Det skulle, menar en av intervju-
personerna, ha givit alla inblandade parter möjlighet att ta ställning till och diskute-
ra olika metoder och modeller som skulle prövas. Projektledaren ville dock inte ar-
beta på det sättet utan valde istället att skriva en sammanfattande rapport i slutet av 
projektperioden. För projektets del har detta menar man inte varit ett bra arbetssätt.  
   
Kanske detta val även är orsaken till att inte heller den systematisering och analys 
av erfarenheter som bestämdes skulle ske vid varje möte kom till stånd. Man för-
väntade sig från styrgruppens sida att projektledaren skulle ta ansvar för att så skul-
le ske, samtidigt som man de facto kommit överens om att just detta ålåg alla i styr-
gruppen. Den aktivitetsenkät som senare istället utarbetades blev ett hastverk och 
inte särskilt väl utformad. Dessutom påpekar man svårigheterna med att flera må-
nader efter att man varit med om någon aktivitet komma ihåg vad den gav i förhål-
lande till projektets syfte.  
 
Ansvarsfördelningen mellan de olika grupperna i projektet har dessutom varit oklar 
under stora delar av projektperioden. Trots att man redan i november tog upp roll-
fördelningen till diskussion tog det lång tid att nå en någorlunda samstämmighet. 
Först vid ett möte i mars blev fördelningen något tydligare. En fråga som ställdes 
var: Skall styrgruppen styra eller ej? Från början hade åtminstone en av styrgrupps-
ledamöterna en bild av att "styrgruppen skulle vara rätt delaktig i projektet". En av 
de övriga menade istället att man inte alls skulle vara aktiv. En orsak till oklarheten 
anges vara det underifrånperspektiv som projektet skulle utgå ifrån. Vad innebär då 
det? Medan arbetsgruppen enligt styrgruppens deltagare ville arbeta självständigt, 
det vill säga inte bli styrda speciellt mycket, så frågade man sig från styrgruppens 
sida: 
 

Vad är ett underifrånperspektiv? Vad är det för nånting egentligen? Är det nåt 
som är fritt från styrning… kalla det styrning eller inte… men underifrånpers-
pektiv innebär inte att längst ut sköta om allt. För det går inte. Man måste ha 
stöttning, styrning, ha saker att ta ställning till, skall vi göra det eller inte. Inte 
låta dom sitta och vänta på att komma med idéerna själva. 

 
Rollfördelningen kan därefter sägas ha utkristalliserats på sådant sätt att man kom 
överens om att arbetsgruppen skulle vara den styrande och att styrgruppen å ena 
sidan skulle stötta arbetsgruppen på olika sätt och å den andra genom att ställa frå-
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gor till projektledaren se till att det som bestämdes på Framtidsverkstan och vid 
andra tillfällen också genomfördes. En sorts övervakare åt båda hållen. 
   
Vad gäller samarbetet i styrgruppen så har det fungerat relativt väl menar man så-
tillvida att man fört öppna diskussioner. Det har varit viktigt att inte undvika kon-
flikter. Däremot har man inte lyckats styra arbetet så som man önskat. Inte heller 
har de själva fått gjort allt de bestämt sig för att göra. En viktig orsak till detta anses 
vara att man förväntat sig att projektledaren skulle ta ett större ansvar än vad som 
blev fallet. 
 
Sammanfattningsvis kan sålunda å ena sidan sägas att man från styrgruppens sida 
menar att mycket mer kunde ha gjorts, att projektet präglats av ett alltför stort gap 
mellan ord och handling och att en stark tröghet varit utmärkande. Å andra sidan 
visar det sig att man trots allt har testat en hel del idéer och metoder som i sig inne-
burit att man nått en bit på väg vad gäller syftet med projektet, nämligen att finna 
en modell där allas delaktighet i förändringsarbeten är grunden. 
 
Arbetsgruppen 
Början var mycket trög också enligt arbetsgruppsdeltagarna. Det hände inte myck-
et. Som en av dem berättar vid det första intervjutillfället: "Jag tycker att vi sitter 
bara och pratar. Jag känner att jag går ifrån jobbet och dricker kaffe på Volvo, SAF 
och Gunnared. Att det måste hända något snart". En annan ur arbetsgruppen mena-
de att: 
 

Sen insåg jag också att jag kan liksom inte gå två gånger i månaden och sätta 
mig då fyra timmar och det inte ger nånting. Det gjorde det rent formellt inte 
då.  

 
Det framgår också att man redan i november bett att få mer handfasta och konkreta 
uppgifter att arbeta med. Samma önskemål upprepades i februari. Man ville från 
arbetsgruppens sida att något skulle hända och menade att det var nödvändigt att 
konkretisera projektidén. Det var också en av arbetsgruppsledamöterna som vid 
denna tidpunkt förde fram idén om att besöka något lämpligt företag. "För det mås-
te ju finnas någon arbetsplats i detta land där det här verkligen fungerar", som le-
damoten uttryckte det.  
   
Den tröga inledningen berodde alltså i hög grad på att man inte var klara över vad 
projektet egentligen gick ut på. Som en av ledamöterna säger: 
 

Det var ju så luddigt och fuffigt. 
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En annan uttrycker sig på följande sätt i februari: 

 
Jag vet ärligt talat inte vad GUNVORS betyder. […] Det är just där problemet 
kommer in. Jag vet alltså inte hur det är tänkt. 

 
Denne fortsätter med att fråga sig vad projektledaren "får ut av vårt prat, när vi träf-
fas. För att… det är skitsvårt". Ytterligare en kommentar om hur det var i början 
var att "vi satt mest och spåna. Vi hade våra och dom hade deras bekymmer." Vid 
det andra intervjutillfället bekräftas inställningen till projektet: 
 

Vi satt ju bara och diskuterade och… och… det var ju väldigt luddigt, det var 
det. Det måste jag ju tillstå. Det var väldigt luddigt. 

 
Denna luddighet gav också till resultat att man hade svårt att informera om projek-
tet på den egna arbetsplatsen. En av ledamöterna var glad över att man inte hade 
haft något informationsmöte på den egna arbetsplatsen om vad projektet gick ut på 
"för det hade jag inte kunnat förklara i det läget. Det är ju litet kontentan då att man 
visste vad man skulle förklara." En annan ledamot upplevde det som pinsamt att 
inte veta vad hon skulle säga när arbetskamraterna frågade om projektet. En av ar-
betsgruppens ledamöter bad därför i samband med Framtidsverkstan om hjälp för 
att komma igång med projektet, vilket hon också fick. 
 
Deltagarna uppfattade vidare de skilda aktiviteterna och vad de gav på olika sätt 
beroende på hur väl de passade den egna verksamheten. Vägledningsmaterialen 
ansågs däremot inte speciellt givande av någon part. Studiebesöket på Canon, som 
genomfört en genomgripande förändring i sin kontorsmiljö, ansågs för Gunnareds 
del inte speciellt intressant, medan man däremot från SAFs sida fann det vara av 
stort intresse. Man lyfte även fram Canon som ett lyckat exempel på ett projekt, där 
alla var delaktiga i förändringsarbetet. Även studiebesöket på Fresh med sina själv-
styrande grupper och med en personal som verkade mycket nöjd var av stort intres-
se. Samtidigt lyftes viss kritik fram mot att man fick ledningens bild, ej perso-
nalens.  
 
Roll- och ansvarsfördelningen upplevdes även av arbetsgruppen som oklar och 
otydlig. En av orsakerna till oklarheten kan som en av arbetsgruppsledamöterna 
säger bero på att det "varit litet dåligt med kontakten mellan styrgrupp och arbets-
grupp". Hon menar vidare att man skulle haft gemensamma möten i början av pro-
jektet "då man skulle kollat att alla har samma målbild och klargjort vad vi har för 
förhållande till varandra. Vad vi skall göra och vad skall ni göra." Därefter skulle 
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man haft uppföljningsmöten för att kontrollera att man är på rätt spår. Ett ytterliga-
re problem har varit att det tog så lång tid innan styr- och arbetsgrupperna fick till-
gång till varandras protokoll för att på det sättet kunna hålla sig underrättade om 
vad som hände i respektive grupp. Som en av intervjupersonerna säger: 
 

Vi får inte ta del av vad som händer på styrgruppsmötena. Vi vet inte vad dom 
pratar om alls. Det är bara projektledaren som vet. Vi har bett om detta. Så vi 
vet hur det ligger till. 

 
Frågan om arbetsgruppens ansvar i relation till styrgruppen och projektledaren har 
varit mycket oklar. En av intervjupersonerna menar att hon inte fått veta vem som 
skulle bära ansvaret för att arbetet genomfördes. Och att alla verkar ha varit lika 
oinformerade. När denna problematik togs upp vid ett möte fick de beskedet av 
projektledaren att "det är ni som kan styra det. Eftersom det är ni som är arbets-
gruppen, så arbetar ni fram det". Men som hon påpekar: 
 

Ok att arbetsgruppen skall styra sina egna arbetsmetoder eller så där… det 
skall liksom bildas efterhand. Men man får ändå ha ett mål att när vi är klara 
med det här så skall vi ha en liten mall för olika varianter på förändringsarbe-
ten som passar på olika ställen eller något sådant där som är klart. Men ing-
enting har varit klart eller det har inte varit klart tills nu. Jag tycker att det 
känns fortfarande inte klart. Det som kommer det är väl en skrivelse på vad 
som hänt under projektet, vad vi har flummat med. 

 
Återigen framkommer problemet med underifrånperspektivet. Eftersom initiativet 
inte kommit från arbetsgruppens ledamöter hade de inte själva någon klar uppfatt-
ning om vad de förväntades bidra med. Detta har upplevts som ett stort problem. 
Som en av intervjupersonerna säger: 
 

Och Framtidsverkstad, det visste jag inte vad det var förrän jag kom på det. 
Så då kan man ju inte begära det heller. Man måste ju veta vad det är…. 

 
En av de andra arbetsgruppsledamöterna säger så här: 
 

Men man kan ju inte arbeta fram nånting om man inte vet vad man skall arbe-
ta fram. 

 
Dessa meningar anger i ett nötskal den problematik som ett underifrånperspektiv 
innefattar, där initiativet kommer från andra än de som sedan sätts att genomföra 
idéerna ifråga.  
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Sammanfattningsvis fanns från arbetsgruppens sida en klar uppfattning om att pro-
jektet kom igång alldeles för sent. Man hade hunnit dubbelt så långt om man kom-
mit igång efter två månader istället för fram på vårkanten. Ledamöterna säger sig 
också saknat klar, rak och tydlig information. Projektledningen har inte förmått 
förmedla vad projektet gått ut på. Även en starkare styrning och mer stöd av pro-
jektledaren har efterlysts.  
   
Samtidigt har man i arbetsgruppen upplevt projektmedverkan som en mycket posi-
tiv erfarenhet för dem själva, en process i vilken de själva växt och utvecklats på 
olika sätt. De har även på sina respektive arbetsplatser arbetat med skilda metoder 
och modeller och därigenom bidragit till att utveckla en GUNVORS-modell.  
 
Referensgrupperna 
Referensgrupperna har fungerat olika väl på de skilda arbetsplatserna. På Gunnared 
kom man igång efter Framtidsverkstan i början av mars 1999. Därefter har man 
träffats regelbundet i samband med att arbetsgruppen haft sina möten. Man har fått 
information om vad som förevarit på dessa möten, utbytt erfarenheter om projektet 
på respektive avdelning samt även diskuterat hur arbetsplatsträffarna skulle kunna 
utvecklas, vad delaktighet egentligen innebär etc. Protokoll från mötena har till-
ställts såväl de båda avdelningarna som Volvo och SAF.  
   
På SAF och Volvo har referensgrupperna däremot inte fungerat lika väl. På Volvo 
träffades man en del under våren, men efter sommaren kom aldrig projektarbetet 
igång igen. SAF valde i sin tur att låta referensgruppsledamöterna ingå i det egna 
förändringsarbetet, vilket ledde till att de upphörde att vara en specifik referens-
grupp. 
   
Referensgruppernas roll var från början att stötta, att inventera behov samt att vara 
ett bollplank för arbetsgruppens deltagare. Som framgått har detta dock, delvis un-
dantaget Gunnared, endast fungerat i mycken begränsad utsträckning. Mycket mer 
kunde enligt en av intervjupersonerna gjorts för att föra ut projektet till arbetskam-
raterna. Att så inte skett menar denne bland annat beror på att man varit för dåliga 
vad gäller att analysera gjorda insatser i projektet. Han menar att man "skulle pro-
vat t ex ett idémöte, satt sig ner därefter och analyserat. Tagit upp två eller kanske 
tre viktiga frågeställningar och fört ut dom till arbetsplatserna för att få feed-back. 
På så vis skulle man kunna få en liten pusselbit till GUNVORS stora projekt". 
 
Hur ser då processen ut utifrån de skilda arbetsplatsernas perspektiv?  
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5.   PROCESSEN UTIFRÅN DE SKILDA ARBETS-
 PLATSERNA  
 
Nedan följer en beskrivning av processen utifrån de skilda arbetsplatserna. För 
Gunnareds del är det främst avdelning 68 som beskrivningen utgår ifrån.  
 
5.1  Gunnareds sjukhem 
 
Gunnareds stadsdelsnämnd har ansvar för bl a barnomsorg, äldreomsorg, grundsko-
la och kultur- och fritidsverksamhet. Det totala antalet anställda inom stadsdelsför-
valtningen är ca 1700 varav 84 procent är kvinnor. Två av fyra avdelningar på 
Gunnareds sjukhem, med vardera ca trettio vårdplatser, utsågs att medverka i pro-
jektet.  
   
En av dessa avdelningar, avdelning 66, är avsedd för äldre psykiskt sjuka, medan 
avdelning 68 är en somatisk avdelning. I denna studie har främst avdelning 68 in-
gått, varför beskrivning och resultat till största delen utgår från denna. Avdelningen 
har ca tjugo anställda, alla kvinnor. På morgonen är man fyra personal på femton 
patienter. Varje personal har två patienter som man är kontaktman för (de som ar-
betar deltid har en). Det innebär att man pysslar om dessa patienter litet extra, åker 
på utflykter med dem etc. Man har en s k morgonrapport, då den tillträdande perso-
nalen får veta vad som hänt under natten och liknande. Man arbetar i lag och har re-
lativt stort självbestämmande över hur arbetet läggs upp. Samtidigt har man dock 
inte haft något egentligt inflytande över verksamheten i stort.  
   
Arbetsplatsträffar på ca en timma under ledning av enhetschefen har man varannan 
vecka. Protokoll från varje möte sätts in i en pärm hos sköterskan, där alla som vill 
kan gå och titta. Dessa träffar har de senaste åren ersatt de tidigare personalmötena. 
Trots att avsikten varit att dessa träffar i mycket högre grad än personalmötena 
skulle användas som en arena för dialog med de anställda, så har detta inte riktigt 
blivit fallet.34 Istället fungerar de snarast som en informationsarena, där personalen 
får information om budgetfrågor och liknande. Några få talar medan de flesta är 
tysta. Orsaken tror en av intervjupersonerna är att man är rädd för att tala när man 
är flera som samlas. En annan av intervjupersonerna säger att "jag vet inte om det 

                                                           
34 Se Samverkan Göteborg - Lokalt samverkansavtal för Göteborgs stad 1996-02-01, vari fram-
går vad arbetsplatsträffarna syftar till. Bl a står följande att läsa: "Träffarna skall också ge förut-
sättningar för personlig och yrkesmässig utveckling och stimulera till ökad delaktighet och ökat 
ansvarstagande för alla anställda " (s 9). 
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är fel på oss, för det… att vi inte engagerar oss… att vi låter oss sitta och lyssna 
bara". Jag återkommer till denna synpunkt.  
   
När det gäller förändringar har de vanligen genomförts på så sätt att personalen in-
formerats i efterhand. Man har alltså ej varit delaktiga i de beslut som tagits när det 
gäller viktiga förändringar såsom personaltäthet, budgetfrågor etc. Däremot har 
man givetvis fått bestämma om man skall ha en ny kaffekokare eller liknande. Vis-
sa gånger har emellertid personalen även involverats i större förändringar som före-
slagits och genomförts. Som exempel nämns införandet av Timecare, som är ett 
nytt databaserat system för de anställdas egen planering och förläggning av sche-
man i sexveckors perioder. En enkät tillställdes de anställda där de fick ange om de 
ville ha  detta system eller ej. Nästan alla på avdelning 68 svarade nej. En av anled-
ningarna var rädslan att arbetslag skulle splittras, eftersom vart och ett lägger upp 
sitt eget schema. Man fick också veta att deras önskemål skulle tillgodoses. Mot 
personalens vilja infördes trots detta det nya systemet. En hel del missnöje och pro-
tester blev följden, men beslutet kvarstår. 
   
Av intervjuerna att döma innebar sättet att hantera Timecare att personalen återigen 
fick klart för sig att man inte har någonting att säga till om.35 Bristen på delaktighet 
menar man vidare skapar en negativ stämning och leder till att man inte bryr sig: 
"Man skiter i alltihop. Man vet att det ändå bestäms någon annanstans. Man orkar 
inte engagera sig. […] Man lägger av. Det är knappt man orkar lyssna på arbets-
platsträffen". Många kände sig således överkörda, vilket kan förklara ovan nämnda 
citat om att "vi låter oss bara sitta och lyssna". 
   
Att vara delaktig är därför mer än att bli informerad, det är att få vara med och be-
stämma, att ha ett reellt medinflytande också över de större besluten.  
 
GUNVORS-projektet  
Två personer från personalavdelningen inom Gunnareds stadsdelsförvaltning, en 
man och en kvinna, har ingått i styrgruppen, medan en undersköterska från vardera 
avdelning, likaledes en man och en kvinna, har medverkat i arbetsgruppen. Arbets-
gruppsledamöterna utsågs genom att de två som ingick i styrgruppen gick runt och 
informerade om projektet och frågade om någon var intresserad av att delta. En för 
båda avdelningarna gemensam referensgrupp bildades, där styrgrupps- och arbets-
gruppsledamöterna ingått tillsammans med ytterligare ett par personer från den öv-

                                                           
35 Ett annat exempel som nämns gäller hur många helger man ville jobba, där det beslut som togs 
var det rakt motsatta mot vad all personal önskade. 
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riga personalen. Dessa från början utsedda personerna har deltagit i projektet under 
hela perioden.  
   
För att kunna medverka i projektet utrustades de båda avdelningarna efter hand 
med datorer samtidigt som arbetsgruppsledamöterna fick genomgå en datautbild-
ning. Man har inte haft några problem att få gå på möten etc. Även om intresset 
kanske inte varit så stort från ledningens sida har man "inte satt några käppar i hju-
let", som en av de intervjuade uttrycker det. 
 
Avdelning 68 
Som framgått tidigare var den inledande perioden mycket trög, ingenting verkade 
hända. Hela projektet kändes enligt arbetsgruppsledamoten på avdelning 68 mycket 
löst i konturerna och hon visste inte hur hon skulle hantera situationen. Som hon 
säger: 

 
Vi kom igång alldeles för sent. För mig kom det efter Framtidsverkstan. Men 
vi började ju i augusti. [---]. Och den tiden [fram till mars/MO] var ju totalt 
bortkastad. 

 
Orsaken menar hon är att arbetsgruppen inte fick tillräckligt med ledning eller hjälp 
att komma igång. "Men man skulle börjat med Framtidsverkstan, det tror jag inte 
hade varit helt fel. Och sedan att han [projektledaren] hade drivit på oss, att han 
hade ställt litet större krav på oss. Att vi inte bara fick sitta där och prata om våra 
bekymmer gång på gång."  
 
Som arbetsgruppsledamot var hon ansvarig för informationen om projektet till ar-
betskamraterna på avdelningen. Det har skett "om det är några ronder eller mor-
gonmöten. Om vi har något att berätta om." Problemet med att kunna berätta be-
skrivs på följande sätt: 
 

För i början… det var ju det som var så pinsamt. Jag visste ju inte vad jag 
skulle säga när dom frågade. Det var ju så luddigt och fuffigt, så jag visste ju 
inte vad jag skulle säga. Vad har ni gjort? Pratat. För det är ju det mest som 
vi har gjort. Sen när arbetsbytena började, då blev ju dom mer involverade. 
För då såg dom ju mer…. 

 
Först i och med Framtidsverkstan i början av mars tog alltså projektet fart. Utöver 
de två styrgruppsledamöterna deltog arbetsgruppsledamoten samt enhetschefen från 
avdelning 68. Vid detta tillfälle framförde arbetsgruppsledamoten sitt behov av 
hjälp för att komma vidare. Det bestämdes att hon skulle få stöd av de två styr-
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gruppsledamöterna i det vidare arbetet, vilket också skett. Utifrån den plan för det 
fortsatta arbetet som lades upp på Framtidsverkstan började därefter saker hända. 
Bland annat tog man tag i referensgruppen, som fram till dess knappast hade haft 
någon funktion alls.  
   
Man beslöt vidare att pröva på idémöten under ledning av Ulf Eldefors. Två möten 
genomfördes där all personal (förutom enhetschefen), uppdelade i två grupper om 
tio, deltog. Entusiasmen var stor över möjligheten till inflytande över arbetssitua-
tionen, över att få komma med egna förslag, över att få se dem förverkligas. Genom 
det sätt varpå idémötena är upplagda, det vill säga att först lyfta fram det man tyck-
er är bra med det egna arbetet/den egna arbetsplatsen, framkom en mängd saker 
som man är stolta över men som man normalt sett inte tänker på eller är riktigt 
medvetna om. Vidare togs vissa förslag till förändringar och förbättringar fram som 
man önskade arbeta vidare med. Det förslag, som man gemensamt bestämde att 
satsa på, var att ha en utflyktsdag i veckan för patienterna. Detta förslag omsattes 
också i praktisk handling och har fungerat mycket väl. Ett annat förslag var att ar-
beta för att få till stånd en utvecklings- eller utbildningsdag för hela personalen. 
   
Under våren genomfördes dessutom arbetsbyten med Volvo - en av de idéer som 
framkom vid Framtidsverkstan. Tre personer från avdelning 68 deltog i utbytet, 
som beskrivs som mycket lyckat och lärorikt. Genom dessa två aktiviteter kom hela 
avdelningen att bli involverad i projektet.  
   
Efter sommaren fick alla deltagande arbetsplatser förfrågan om att delta i en s k 
insikts- eller dialogkonferens under temat Ledarskap och delaktighet.36  Tanken var 
att alla på arbetsplatsen inklusive cheferna skulle delta i konferensen, som skulle 
ledas av två konsulter, Lennart Andreasson och Torbjörn Nilsson. Arbetsgruppsle-
damoten på avdelning 68 ansåg detta var en idé som låg helt i linje med den ut-
vecklingsdag man bestämt sig för att genomföra och anmälde därför sitt intresse. 
Konferensen kom till stånd under oktober månad. All personal inklusive enhetsche-
fen deltog. Alla var mycket nöjda med innehållet och ansåg sig ha fått en riktig 
"kick".37 Den genom de tidigare aktiviteterna ökade sammanhållningen inom av-
delningen fick härigenom fortsatt stöd. Man beslöt vidare att i grupparbetsform ta 
tag i vissa saker som man ansåg behövde förbättras. Tre grupper om två personer 
har därefter arbetat fram förslag, som sedan tagits upp till diskussion på arbetsplats-
                                                           
36 En idé som framfördes av den externa utvärderaren. Lennart Andreasson/Proteko närvarade vid 
ett styrgruppsmöte, där bl a möjligheten att anordna en s k insikts- eller dialogkonferens diskute-
rades. 
37 Se Leif Tjernström: Rapport om GUNVORS-projektet för en utförlig beskrivning av innehållet 
i konferensen. 
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träffen, där alla fått möjlighet att lämna synpunkter. Önskemål om att fortsätta med 
denna typ av konferens har framförts, en gång i halvåret menar man sig behöva ha 
någon liknande aktivitet.  
   
De skilda metoder som avdelning 68 prövat på har sålunda medfört att man nu ar-
betar med förändringar på ett sätt som innebär ökad delaktighet. "Alla på avdel-
ningen har fått vara med och bestämma" som flera av intervjupersonerna säger. Att 
arbeta med idégrupper upplevs som mycket positivt: "Så enkla grejer. Och idéer har 
vi så det sprudlar." En arena som behöver utvecklas och förbättras för att kunna ta 
tillvara dessa idéer är just arbetsplatsträffarna, vilket alla verkar vara överens om. 
Det handlar om att engagera och involvera personalen mycket mer, att arbeta med 
idégrupper, som rapporterar på arbetsplatsträffarna och att där ge alla möjlighet att 
diskutera och vara delaktiga i de beslut som tas.  
   
En ökad möjlighet till delaktighet har avdelning 68 nu också fått i och med att man 
tillfrågats om att bli en självstyrande enhet, en idé som är politiskt förankrad och 
som såväl enhetschefen som arbetsgrupps- och referensgruppsledamöterna är 
mycket positiva till. Förslaget att tillfråga just avdelning 68 kommer från styr-
gruppsledamöterna, som sett de stora förändringar som avdelningen genomgått och 
som lett till att man utsett just denna avdelning. Medverkan i projektet har i sin tur 
varit ett viktigt inslag i den process som lett till att man från avdelningens sida vå-
gar anta denna utmaning. 
 
Resultatet av avdelning 68's medverkan i GUNVORS-projektet 
Vilka avtryck har då medverkan i projektet avsatt för Gunnareds respektive 
GUNVORS del? För avdelning 68 har en mycket positiv förändring märkts av. 
Hela avdelningen sjuder av aktivitet idag. Denna förändring har kunnat ske genom 
att man prövat på olika metoder och modeller för delaktighet i förändringsarbeten 
där alla varit involverade. En starkt bidragande orsak till att man kunnat genomföra 
allt detta synes vara det engagemang som framför allt arbetsgruppsledamoten lagt 
ned tillsammans med referens- och styrgruppsledamöterna.  
   
Hittills kan därför sägas att man bl a uppnått följande: 
 
- ändrat sätt att genomföra förändringar. Framför allt har man använt sig av mind-

re s k idégrupper. Även arbetsplatsträffarna har börjat tas i anspråk som en arena 
där man diskuterar och beslutar om de förslag som kommer fram. 

- insikt om att man har större möjlighet till delaktighet och påverkan än man tidi-
gare trott och varit medvetna om 
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- det är "drag" i 68an idag. Det innebär bl a att mindre förändringar genomförs 
istället för att man bara talar om att det borde göras.38 Tidigare har man inte rik-
tigt orkat ta tag i saker som behöver åtgärdas. Den riktiga geisten har inte fun-
nits 

- ökad sammanhållning genom att alla har fått vara delaktiga i de förändringsar-
beten som genomförts 

- många har vuxit och vill/vågar idag ta ett större ansvar än tidigare samtidigt som 
insikten ökat om att detta kräver mer kunskap  

- att man talar om att friställa avdelningen   
 
Kvarstår: 
 
- att fortsätta utveckla arbetsplatsträffarna 
- att utveckla samverkansarbetet 
 
För GUNVORS-projektets del har avdelning 68s medverkan med dess prövning av 
några olika modeller inneburit vunna erfarenheter om för- och nackdelar med dessa 
skilda metoder och modeller. Erfarenheter som kan användas för att få fram en s k 
GUNVORS-modell som bygger på allas delaktighet. 
 
Avdelning 66 
Avdelning 66 har inte alls genomgått samma positiva utveckling som avdelning 68. 
Arbetsgruppsledamoten och ytterligare en från referensgruppen var med på Fram-
tidsverkstan. Man anordnade ett idémöte, men därutöver har projektmedverkan inte 
satt några egentliga spår på avdelningens verksamhet. Idémötena har inte följts upp 
och man deltog varken i arbetsbytena  eller i dialogkonferensen.  
   
Orsakerna synes vara flerfaldiga. En är att arbetsgruppsledamoten inte velat ha 
hjälp, utan sagt att allt fungerar väl. Denne har heller inte - i motsats till vad som 
skett på avdelning 68 - lyckats sprida information om projektet på avdelningen. 
Möjligen kan tyckas att referensgruppen i samband med att man diskuterat situatio-
nen borde kunnat göra mer för att få igång en positiv process också på denna av-
delning. 
 

                                                           
38 Ett exempel är den mattavla man beslutade om. En tavla som placerar ut patienterna vid vissa 
bord. Ett annat exempel är att man för dagbok över som skall göras under dagen + vem som bär 
ansvaret för vad. 
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5.2  Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF 
 
SAFs regionkontor i Göteborg har tillsammans med arbetsgivareförbunden ca 10 
000 företag som medlemmar/delägare. De direkt SAF-anställda är femton personer, 
fyra män och elva kvinnor, medan förbunden har ett trettiotal anställda, varav ma-
joriteten är män. Huvuduppgiften är att erbjuda service, råd och tjänster till med-
lemmarna/delägarna. SAF arbetar även med opinionsbildning, förhandlingar, råd-
givning och försäkringsinformation. Hela regionkontoret ingår i projektet. Det uni-
ka med denna organisation är att alla förbunden är autonoma och direkt knutna till 
sina respektive huvudkontor i Stockholm. Organisationen kan därför liknas vid ett 
samarbete mellan flera skilda företag som befinner sig inom samma lokaler.    
   
År 1998 var ett mycket turbulent år för SAFs regionkontor, med stora ombyggna-
tioner, i och med att Svenska Redareföreningen och Sjöfartstidningen flyttade in i 
december samma år. Regionkontoret har därför vuxit avsevärt. Det har visat sig 
svårt att få någon riktig gemenskap till stånd mellan SAF, förbunden och de nyin-
flyttade. En orsak är att Redareföreningen ensamt har ett trettiotal anställda, det vill 
säga en lika stor andel som alla övriga förbund tillsammans. 
   
Tidigare har man haft informationsmöten för de SAF-anställda och s k sekreterar-
träffar för alla anställda sekreterare inom såväl SAF som förbunden. Dessa möten 
lades tillfälligt i malpåse under vintern 1998. Under våren 1999 försökte man istäl-
let från SAFs sida få till stånd gemensamma informationsmöten för alla de olika 
ingående grupperna på kontoret. Intresset från de nyinflyttade var emellertid svagt, 
varför man gav upp denna idé. Vid projektstarten fanns det därför inga speciella 
informationsmöten för de anställda. Genom tillgång till e-post har dock hela tiden 
möjlighet funnits att snabbt sprida viktig information till alla.  
 
GUNVORS-projektet  
Efter en inledande period med tre arbetsgruppsledamöter har en av dem medverkat 
i GUNVORS-projektets arbetsgrupp. Denne tillfrågades av SAFs styrgruppsleda-
mot, som i sin tur är en person i ledande ställning. En referensgrupp fanns i början 
av projektet, men den har inte haft någon egentlig funktion. Man hade ett par möten 
under våren, men sedan hände ingenting mer. Istället gick den upp i det arbetsplats-
anknutna projektet.  
   
Projektdeltagandet som helhet kan för SAFs del betecknas som tveksamt under en 
stor del av perioden. Det har kännetecknats av en ganska stor ryckighet. Arbets-
gruppsledamoten visste under vissa perioder inte om han skulle vara med eller inte. 
Periodvis avstod denne därför helt från att delta i arbetsgruppsmötena. En anled-
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ning var att han inte kände att han hade något riktigt stöd från ledningen respektive 
att inte tillräckliga resurser i form av tid hade avsatts för deltagande i ar-
betsgruppen. En annan orsak var känslan av att projektet inte ledde någon vart, att 
det hela var alltför diffust. Han klargjorde därför för SAF-ledningen att han inte 
längre kunde tänka sig fortsätta under föreliggande omständigheter. I samband där-
med togs emellertid beslut om att genomföra ett eget förändringsarbete. Konsulten 
Ulf Eldefors kontaktades och gavs i uppdrag att utforma ett sådant projekt. Arbets-
gruppsledamoten återupptog samtidigt sin medverkan i projektgruppen. Under sen-
våren kom på så sätt ett eget förändringsarbete inom SAF igång som kan betecknas 
som ett försök att pröva en modell byggd på delaktighet från de anställdas sida.  
   
Förändringar har annars vanligen genomförts med ett s k uppifrånperspektiv. Man 
har som anställd tagit emot information om redan färdigberedda förslag. Som en av 
de intervjuade säger: "Då skedde ju förändringar utan att vi hade någonting att säga 
till om." Vem som faktiskt berett förslagen är man däremot inte klar över. Samti-
digt lyfter man fram betydelsen av att få vara delaktig i förändringssituationer. "Blir 
man överkörd så blir man ju negativ", som en av intervjupersonerna påpekar. I 
grunden handlar det menar man om kommunikation, om att alla skall få möjlighet 
att säga vad de tycker. 
   
De intervjuade framhäver emellertid också att det även tidigare setts som fullt möj-
ligt och oproblematiskt att själv ta initiativ till förändringar som rör den egna situa-
tionen. Växelpersonalen hade exempelvis stort inflytande över utformningen av de 
nya lokalerna de skulle sitta i i samband med att Redareföreningen flyttade in. Vi-
dare sägs SAF-chefen alltid vara tillgänglig för samtal och förslag.  
 
SAFs interna GUNVORS-projekt 
En enkät gick under april månad 1999 ut till alla anställda på kontoret. De frågor 
som ställdes rörde situationen på arbetsplatsen i stort, vad man tyckte fungerade bra 
respektive mindre bra och som man därför ville man förändra. Enkäten besvarades 
av huvuddelen av personalen. Därefter intervjuade konsulten ett antal personer som 
hade fått anmäla sig frivilligt. En rapport sammanställdes och presenterades efter 
sommaren.39 Alla hade möjlighet att delta vid detta möte. En styrgrupp bestående 
av personer med olika positioner från SAF, förbunden, Redareföreningen och Sjö-
fartstidningen, med ansvar för det fortsatta arbetet, utsågs. Därefter tillsattes fyra 
arbetsgrupper, som skulle ha hand om områdena information, IT/data, vaktmästeri, 
lokaler och växel/reception. Grupperna var blandade, det vill säga bestod av perso-

                                                           
39 Se Ulf Eldefors: Slutrapport av SAF och Förbundens Utvecklingsprojekt. Steg 1 - analysfas 
(1999). 
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ner från de skilda enheterna och med skilda arbetsuppgifter. De som inte från bör-
jan utsågs att ingå i någon av grupperna fick om de så önskade möjlighet att välja 
en grupp att delta i. Tanken var således att få med så många som möjligt i projektet. 
   
Med enkäten och de däri framkomna önskemålen som utgångspunkt träffades 
grupperna under hösten ett antal gånger och arbetade fram konkreta förslag på för-
ändringar man önskade se genomförda. Förslagen skulle förankras hos chefen för 
SAF, som även ansvarade för vilka förslag som skulle genomföras. 
   
Vid ett avstämningsmöte efter projektperiodens slut diskuterades resultatet av hela 
förändringsarbetet. Man bestämde samtidigt att vid behov utse nya grupper med 
representanter från de tidigare existerande grupperna för att arbeta med eventuellt 
nya uppdykande frågor.  
 
Synpunkter på genomförandet av det interna projektet  
Inställningen till projektet bland de anställda har varit blandad, vissa är mycket po-
sitivt inställda, medan andra varit rent negativa. Engagemanget har likaså varierat. 
Vissa av dem som ingått i arbetsgrupperna hoppade av eller deltog endast spora-
diskt i arbetet.  
   
När det gäller den negativa inställningen säger en av de intervjuade att "det är alla 
möjliga åsikter och… prat och sådant". Man "har synpunkter av allehanda slag." 
Varför vissa är negativa menar man sig ha svårt att uttala sig om. En orsak anses 
vara förändringströtthet. En annan att de som stått utanför grupperna "undrar vad 
det är för nånting vi håller på med, vad det här är." Ytterligare ett skäl som uppges 
är att vissa saker som man beslutat om upplevs vara "av så låg karaktär att det över-
huvudtaget inte borde tas upp i en grupp." Som exempel nämns påfyllning av häft-
apparaterna vid kopieringsmaskinen. "Det är alltså sådana saker som kan ge ett lö-
jeväckande…". Man har alltså diskuterat en hel del "petitesser" som någon annan 
uttryckte det. "Det var så löjliga frågor vi hade… vem skall tömma den här pap-
perskorgen etc." Det hade, menar man, varit bättre om vissa småsaker inte tagits 
upp i grupperna alls utan beslutats om på annat sätt.  
   
Det framgår också att man anser att SAF-personalen visat större engagemang än 
den förbundsanknutna personalen. Att arbeta inom en organisation med skilda ar-
betsgivare synes därför var problematiskt i sig. 
   
Vissa uttrycker vidare en viss skepticism till projektet. Man vill inte uttala sig förr-
än man sett resultatet. Först vill man försäkra sig om att det inte blir som tidigare. 
Som en av intervjupersonerna uttrycker det: "Och det blir ju litet grann förändring-
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ar nu också utan att man för den skull har fått något att säga till om. Du har haft 
dina grupper och suttit och jobbat med men… förändringen sker ju i alla fall." Det 
handlar således om oro för att det inte blir någon reell delaktighet. Att ha suttit och 
jobbat fram bra förslag som sedan ändå inte genomförs. Någon annan är tvärtom 
rädd för att det inte blir någon fortsättning på detta arbetssätt. Förhoppningen är att 
det skall institutionaliseras som det sätt som man kommer att arbeta på i fortsätt-
ningen. Önskan är "att kunna jobba vidare, att det inte bara är slut för nu har vi 
gjort färdigt det här." Vidare efterlyses en uppföljning av enkäten, där man ställer 
sig frågan hur det har blivit. 
   
Ett ytterligare skäl till den skeptiska och ibland negativa inställningen står förmod-
ligen att finna i hur det första beslutet togs. En av grupperna hade framfört att man 
önskade se ett rökförbud. Mycket snabbt togs också ett sådant beslut från ledningen 
utan att de som berördes blivit tillfrågade eller informerade om hur de ville att man 
skulle lösa röksituationen för dem. Detta förfarande verkar ha skapat starka farhå-
gor om projektet och vad som skulle komma ur det. 
   
Å andra sidan uttrycks som sagt även en mycket positiv bild av förändringsarbetet. 
Som en av respondenterna säger: "Jag tycker det skiljer sig väldigt mycket [gent-
emot tidigare/MO]. Väldigt mycket alltså på grund av att vi bildat olika grupper 
som skall ta hand om olika saker." En annan åsikt som framkom om det nya sättet 
att arbeta var att "det gör också att väldigt mycket personal här har blivit inblandad 
i detta, något som jag tycker är fantastiskt positivt." 
   
Slutligen har en viss osäkerhet rått rörande beslutsgången, det vill säga vem som 
hade rätt att besluta om vilka förslag som skulle genomföras. Ett önskemål om att 
styrgruppen hade varit beslutsansvarig uttrycktes. En annan åsikt som lyftes fram 
var behovet av en viss resurstilldelning att förfoga över för att genomföra de öns-
kemål som framkom i respektive grupp.  
 
Resultatet av SAFs medverkan i GUNVORS-projektet 
Vad kan då medverkan i projektet sägas ha inneburit för SAFs respektive för pro-
jektets del? För SAF har det haft en hel del positiva effekter som redan nu kan av-
läsas. De långsiktiga effekterna går naturligtvis inte att avläsa på detta stadium, 
utan beror på hur man förmår ta tillvara de lärdomar som medverkan i projektet i 
stort respektive det egna förändringsarbetet givit. Vad som emellertid kan avläsas 
så här långt är bl a följande: 
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- projektarbetet har inneburit ett ändrat sätt att genomföra förändringar. Arbetet 
med detta har vidare prioriterats så att de som ingått i de olika grupperna  tagit 
sig tid att träffas. Annars "rusar alla bara runt sönderstressade". 

- SAF- och förbundsanställda har lärt känna varandra bättre, vilket skapat en posi-
tiv samarbetsgrund 

- informationsmöten för SAF-anställda skall äga rum utanför ordinarie arbetstid 
4-6 gånger/ år 

- lunch med deltagare från alla förbunden skall ske en gång per månad 
 
För GUNVORS-projektets del har det inneburit att man vunnit en hel del erfaren-
heter i arbetet med att hitta en modell för förändringsarbeten som bygger på att alla 
anställda är delaktiga. Längre fram i rapporten återkommer jag till de lärdomar som 
denna s k SAF-modell inneburit. 
 
5.3.  Volvo Lastvagnar AB 
 
Volvo Lastvagnar är en högteknologisk verkstadsindustri vars huvudsakliga verk-
samhet är att tillverka lastbilar. Till största delen sker tillverkningen utefter en line. 
Det totala antalet anställda uppgår till ca 3800 varav 80 procent är män. Ett av sex 
arbetsledareområden, förråd 11, inom material- och packningsavdelningen har in-
gått i projektet. Förrådet har 30 anställda, varav tio på kvällsskiftet. Två tredjedelar 
är män. Man plockar eller sorterar material bestående av skilda delar i lådor som 
via en automatisk bana skickas vidare till övriga avdelningar/fabriker. Var och en 
skall utifrån tilldelade rekvisitioner plocka ca 1000-1200 enheter per dag. Man ro-
terar mellan olika arbetsuppgifter, vilka dock till största delen består av s k plock av 
olika tunga enheter. Även truckkörning finns som en del av rotationsmöjligheterna. 
Enligt en av intervjupersonerna så kan "jobbet vara litet enformigt, men kamratska-
pet och.. det är ju rätt fritt ändå". Denne menar vidare att "det är väl det [kamrat-
skapet] som får en att stanna. Det finns ju roligare jobb men…". Samtidigt finns det 
stora möjligheter till fort- och vidareutbildning för den som så önskar. Det har dock 
visat sig att det snarast är svårt att få folk att göra det. Man kan också begära om-
flyttning till en annan avdelning. Det räcker att sätta upp sig på en lista eller säga 
till förmannen. Möjligheter till förändring och utveckling finns således.  
  
Organisationsstrukturen är för övrigt hierarkisk med ett flertal chefer i olika posi-
tioner. Tillsammans med den fackliga organisationen har man dock genomfört för-
ändringar som inneburit att vissa arbetsuppgifter förts ner "till golvet". Förutom att 
gruppombud finns, en uppgift som roterar månadsvis mellan alla på avdelningen, 
har specifika ombud utsetts såsom teknikombud, kvalitetsombud och ekonomiom-
bud. Dessa ombud utses på ett år och har hand om uppgifter som tidigare låg på 
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tjänstemannanivå. Det var de mest kreativa på avdelningen som tog på sig uppgif-
terna. När därför dessa ombud, efter att ha suttit ett år, skulle bytas ut mot andra har 
det varit mycket svårt att få några som är villiga att ta på sig uppgifterna ifråga. 
Man beslöt därför från ledningens sida att de som var villiga att göra detta skulle få 
ett smärre påslag på lönen. Det resulterade i att ett antal personer satte upp sig på en 
lista där man accepterade att fullgöra någon av ombudsuppgifterna när man tillfrå-
gas. För att klara av detta ingår utbildning, vilket en av intervjupersonerna menar är 
den springande punkten. Det upplevs av många som "jobbigt att man skulle tvingas 
gå dom här utbildningarna… som många drog sig för då". En annan orsak som kan 
utläsas är att man inte riktigt känner sig trygg med den typen av arbetsuppgifter för 
"att gå runt med en pärm och sitta och räkna och så… det vill inte dom flesta".  
Man har avdelningsmöten på ca en timma en gång i veckan. Förmannen håller i 
dessa möten. Man får information samtidigt som man försöker ta tag i problem som 
dyker upp. Medan man tidigare inte hade några bestämda tider alls äger de nu oftast 
rum på fredagsmorgnar mellan kl 9 och 10. Man har även försökt få till stånd en 
bättre dagordnings- och mötesdisciplin - ett resultat av arbetsplatsens deltagande i 
GUNVORS. Tidigare tolererades exempelvis kortspel, men ej idag. Däremot "är 
det ingen som tar hänsyn till att nån pratar när man skall säga nåt själv ibland".  
 
Utöver avdelningsmötena har man också infört något som heter VU, vilket betyder 
verksamhetsutveckling. Var fjortonde dag har man ett möte på mellan en halv och 
en timma, då alla träffas i smågrupper och försöker lösa problem, ta fram förslag 
för att effektivisera arbetet, förbättra och förenkla saker och ting, såsom exempelvis 
lyftverktyg. Man är således delaktig när det gäller smärre förändringar. Det handlar 
vidare om att försöka avlasta arbetsledaren. Denne är däremot ej själv med på VU-
mötena, utan de leds av en s k VU-ledare, som utses bland arbetarna. Som hjälp har 
VU-ledarna coacher (tidigare VU-ledare) och stödgruppsmöten ca en gång i måna-
den, då man avrapporterar om man behöver hjälp med något osv. 
 
VU har införts av Lastvagnars ledning, vilket betyder att alla inom fabriken berörs 
och skall delta. Sammantaget har man kunnat konstatera att dessa möten varit 
mycket framgångsrika på så sätt att man på olika sätt uppnått effektiviseringar och 
förbättringar av verksamheten.  
 
Medan många anser att VU-mötena är en mycket viktig arena för påverkan har det 
samtidigt visat sig svårt att få alla intresserade av att delta. En orsak anses vara att 
vissa har uppfattningen att "förbättringar det får dom belästa göra… som har det 
som jobb. Vi är inte delaktiga i det här. Vi har ett jobb att sköta." Andra menar att 
varför skall de hjälpa företaget att effektivisera och därigenom kanske själva bli 
överflödiga.  
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Ett annat problem är att "huvuddelen är tysta på VU-mötena". Medan vissa "säger 
vad dom tycker hela tiden säger några aldrig nånting. Det är väldigt, väldigt svårt 
att få fart på dom som inte säger nånting, oavsett vad du gör". Ett ytterligare pro-
blem anges vara att det man beslutat om på grund av tidsbrist inte alltid genomförs, 
vilket leder till att folk tröttnar.40 
 
VU-mötena har dock under hösten 1999 i stort sett inställts. Orsaken uppges vara 
att "det fattas alltid folk" respektive att "vi har legat efter och då har vi fått plocka 
ikapp". Samtidigt påpekar intervjupersonerna att är det någon större fråga "så tar 
man upp det ändå". 
 
Många förändringar har skett på Lastvagnar under år 1999, varav två större. En 
omorganisation har gjorts som inneburit att arbetsuppgifter från en annan avdelning 
har införlivats i material- och packningsavdelningen. Ett annat projekt är det s k 
materialhanteringsprojektet, som just inneburit att man försökt effektivisera materi-
alhanteringen.  
 
När det gäller förändringsarbeten och delaktighet på Volvo menar en av intervju-
personerna att "små förändringar kan man ju vara delaktig i". Men när det gäller de 
större "där är det chanslöst". I de fallen "bestäms det uppifrån. Det är så gång på 
gång". De två ovan nämnda projekten är just exempel på förändringsprojekt där 
man på avdelningsmötena informerats om redan färdigberedda förslag. När det 
gäller materialhanteringsprojektet har man blivit informerade av materialhanter-
ingschefen och arbetsledaren. 
 
Av arbetsgruppens protokoll framgår vidare att när det gäller förändringar i produk-
tionen så lägger produktionsteknikerna fram förslag som de anställda sedan skall 
genomföra. Detta sker ofta utan dialog med de berörda. Främst är det de som arbe-
tet länge som har svårt för att ta till sig förändringar som bestäms utan att ha före-
gåtts av diskussioner.41 
 
När det gäller smärre förändringar finns VU "och där är vi ju med och för fram våra 
synpunkter om vad som behöver förbättras på vår avdelning. Och då är man ju med 
och påverkar. För då går det ju liksom från oss till högsta toppen eller vad man 
skall säga." Man kan exempelvis ta upp som en punkt "om man tycker att det fattas 
ett verktyg där ute eller… att man behöver nåt eller att man tycker nåt är fel". 
 

                                                           
40 Se protokoll från arbetsgruppens möte  7/9-99. 
41 Se protokoll från arbetsgruppens möte 13/4-99. 
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Samtidigt påpekar ett par av intervjupersonerna att när det gäller delaktighet i för-
ändringsarbeten så har man kommit "väldigt långt". Åtminstone är viljeinriktningen 
sådan menar de. 
 
GUNVORS-projektet 
Projektet förankrades inledningsvis hos ett par av cheferna på Lastvagnar samt hos 
förmannen på förråd 11. Däremot har inte någon från ledningen varit aktivt invol-
verad. Två fackliga förtroendemän har istället ingått i styrgruppen, varav en varit 
delaktig under hela projektets gång. När det gäller arbetsgruppen utsågs inled-
ningsvis två män. En av dem kunde efter en tid inte längre delta, varpå en kvinna 
istället tillfrågades. Under slutfasen har sedan den manlige ledamoten, som på 
grund av andra arbetsuppgifter bytt avdelning, haft svårt att delta. En referensgrupp 
tillskapades efterhand. Den bestod av tre män samt de två arbetsgruppsledamöter-
na. Däremot ingick inte styrgruppsledamöterna eller närmsta chef.  
 
Styrgruppsledamöterna arbetar på helt andra avdelningar än arbetsgruppsle-
damöterna, vilket resulterat i att kommunikationen mellan deltagarna försvårats. I 
mars hade deltagarna i arbetsgruppen fått besök en enda gång av en av styrgrupps-
ledamöterna. På grund av den fortsatt bristande kommunikationen har man inte hel-
ler fortsättningsvis tillsammans diskuterat upplägg och strategier för projektarbetet 
på Volvo.  
 
Det är främst förmannen som varit informerad om projektet. Denna information har 
främst givits av den manlige arbetsgruppsledamoten. När det gäller möjligheten att 
få gå iväg på möten och andra aktiviteter så har det å ena sidan "inte varit några 
som helst bekymmer". Å andra sidan har inte några speciella resurser avsatts för 
deltagandet i projektet. Detta har enligt arbetsgruppsledamoten inneburit att de 
andra fått göra jobbet: 
 

Vi har ju plocktider från klockan sju när vi börjar till tio i fyra när vi slutar. 
Non-stop då. Vi har ju raster, då går klockan fortfarande där ute, men… då 
får vi liksom plocka ikapp oss bara. Så det är mycket svårare här och när vi t 
ex är borta, så är det bara så att vi är borta och dom andra får jobba mer. Så 
att… vi får ingen extraresurs eller något. Det finns inga timanställda här eller 
något sådant. 

 
Man hade således behövt extraresurser. Arbetsgruppsledamoten vet däremot inte 
om man från styrgruppsledamotens sida försökt "ta det med någon förman om dom 
kan avvara folk eller nånting. Jag vet bara att vi inte får nån ersättning när vi är bor-
ta". Orsaken till att problemet uppstått kan dock förmodligen vara att man ej haft 
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någon från ledningen med i projektet samt att man brustit i förankringen. En annan 
orsak som möjligen hör samman med den bristande förankringen är påpekandet att 
"vår chef inte varit intresserad överhuvudtaget. Han prioriterar annat." En attityd 
som naturligtvis inte underlättat arbetet med GUNVORS-projektet. 
 
Vad har man då gjort på förråd 11? Som på de två andra arbetsplatserna hände in-
ledningsvis väldigt litet. Tillsammans med personal från Gunnared deltog så i bör-
jan av mars fem personer i Framtidsverkstan, båda styrgruppsledamöterna, en av 
arbetsgruppsledamöterna samt ytterligare två män. Denna aktivitet upplevdes som 
ett positivt inslag, och gav en injektion och struktur åt det fortsatta arbetet. 
 
I april ordnade man idémöten med Ulf Eldefors. Deltagarna var positivt inställda. 
Som en av de intervjuade säger: "Det gav mig en hel del tyckte jag". Resultatet blev 
en handlingsplan i sex punkter gällande förbättrad mötesstruktur på avdelningsmö-
tena. Ett par av förslagen, såsom att ha möten på en bestämd dag och tid har till stor 
del genomförts, även mötesdisciplinen har förbättrats något. Andra delar har där-
emot inte alls åtgärdats. Det menar en av intervjupersonerna beror på att "vi har ju 
haft som sagt kort om folk". 
 
Arbetsplatsbyten med Gunnareds sjukhem ägde rum i maj månad. Två personer 
från Lastvagnar deltog. Själva erfarenhetsutbytet upplevdes som mycket lyckat. 
Däremot framgår av intervjun med en av dem som deltog att hon kände en stor fru-
stration genom att det inte blev någon riktig uppföljning eller att de synpunkter som 
hon framförde inte togs på allvar. Ansvaret för detta menar hon att projektledaren 
bär.  
 
Enligt en av arbetsgruppsledamöterna har man inte åstadkommit speciellt mycket 
när det gäller att försöka hitta en modell för förändringsarbeten. När det gäller 
genomförda aktiviteter menar hon "att man kan gå på seminarier det vet väl alla. 
Och det är det vi har gjort. Framtidsverkstan då i och för sig". Idémötena liknar hon 
vid VU som dom redan har. "Man har en handlingsplan och man ger någon i upp-
drag att fixa det och.. så jag tycker det är samma grej".  
 
Under hösten har i stort sett ingenting hänt på arbetsplatsen. All verksamhet i pro-
jektets regi verkar ha avstannat. Som en av intervjupersonerna säger så har den 
största svårigheten varit att "få igång det… som idémötena. Alla dom här punkter-
na, var tog dom vägen….". Man har inte haft någon egentlig uppföljning utan "det 
rann ut i sanden". 
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En anledning till att det "runnit ut i sanden" uppges vara att  "dom tycker att vi har 
VU skulle jag tro". Kan detta samt den bristande förankringen vara en av orsakerna 
till det förlopp som projektet genomgick på Lastvagnar? Jag återkommer till detta 
senare i rapporten. Att dessutom den manlige arbetsgruppsledamoten försvann de 
sista månaderna i och med att han fick nya arbetsuppgifter och bytte avdelning har 
naturligtvis inte underlättat arbetet. Avslutningsvis kan påpekas att projektet för 
Volvos del abrupt tog slut i början november efter att styrgruppsledamoten vid 
samtal med den högste ansvarige på Lastvagnar försökt få till stånd en förlängning 
fram till årsskiftet.  
 
Resultatet av Volvo Lastvagnars medverkan i GUNVORS-projektet 
Vad har då medverkan i projektet inneburit för Volvo Lastvagnar respektive för 
GUNVORS del? Har det satt några djupare spår på de förändringsarbeten som 
genomförs på Lastvagnar? Svaret måste nog bli att det har det sannolikt inte. Trots 
att det visat sig finnas en hel del brister vad gäller möjligheten till delaktighet i stör-
re förändringar och även när det gäller att få alla delaktiga i VU-mötena, verkar 
man inte ha kunnat dra nytta av sin medverkan i projektet. Följande kan dock sägas 
ha hänt:  
 
- de som varit aktivt delaktiga har vuxit och lärt sig mycket. Som en av dem sä-

ger: "Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Absolut inte." 
- arbetsplatsbytet har fungerat väldigt väl. Det har i sig upplevts som mycket posi-

tivt både av dem som deltog i utbytet och av övriga att få ta emot personer med 
annan erfarenhet. 

 
Vilka lärdomar kan då projektet dra av Volvos medverkan? Jag återkommer till 
denna fråga i slutet av rapporten, men följande kan noteras redan nu: 
 
- vikten av förankring hos ledningen för att ett projekt skall få genomslag och pri-

oriteras 
- vikten av att resurser avsätts 
- vikten av att bli tagen på allvar när man är delaktig i en aktivitet. Som en av de 

anställda som deltog i arbetsbytet säger: "Jag tycker dels att man kunde ta till sig 
vad man förväntade sig… jag förväntade mig ju, om det var någonting, att man 
skulle bli hörd. Men det blev man ju inte." Att uppleva att inte bli tagen på all-
var skapar förmodligen en grogrund för besvikelser och riskerar att leda till att 
individen struntar i delaktigheten nästa gång tillfälle härtill ges. 

 



  

42 

5.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig utvecklingen av projektet anmärkningsvärt mycket 
åt vid en jämförelse mellan de tre arbetsplatserna. Trots att alla menar att projektet 
kom igång först under våren 1999, så har förloppet därefter tagit mycket olika vä-
gar.  
 
På Gunnareds sjukhem, avdelning 68, kännetecknas utvecklingen av en allt högre 
grad av aktivitet vad gäller att pröva olika modeller och metoder samt av en ökad 
grad av delaktighet från de anställdas sida. På SAF genomfördes under våren och 
hösten istället ett eget förändringsprojekt med en stor grad av delaktighet från de 
anställdas sida, medan situationen på Volvo präglades av en allt starkare resigna-
tion. Det mesta rann ut i sanden. 
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6.  SAMARBETET MELLAN ARBETSPLATSERNA 
 
Samarbetet mellan arbetsplatserna har bland annat bestått i att personer ingående i 
styr- och arbetsgrupperna träffats vid ett flertal tillfällen. Arbetsgruppen förlade en 
del av sina möten till de skilda arbetsplatserna. Detta utbyte har uppskattats högt av 
alla deltagare. Följande citat av en av arbetsgruppsledamöterna uttrycker väl den 
uppfattning som genomsyrar alla: 
 

Det bästa tycker jag nog är kontakten med de två andra arbetsplatserna. Att 
ha sett deras verklighet. Det tycker jag är…det mest positiva. 

 
Man har även tillsammans med vissa personer från referensgrupperna träffats i 
samband med vissa av de genomförda aktiviteterna och vid andra tillfällen. Något 
som man likaledes funnit vara mycket intressant och givande. Som en av referens-
gruppsdeltagarna som var med på Framtidsverkstan säger: 
 

Personligen tycker jag att det bästa var att man fick vara med på t ex Bokenä-
set [Framtidsverkstan/MO] och träffa människor från andra arbetsplatser. 
Höra deras synpunkter, hur dom har det.  

 
Samarbetet har för övrigt främst bestått i att Volvo och Gunnared utöver det ge-
mensamma deltagandet i Framtidsverkstan haft arbetsbyten. Dessa fungerade allde-
les utmärkt och var mycket uppskattade av de som deltog i dem. Som en av inter-
vjupersonerna uttrycker det: "Det mest markant positiva jag såg under den här ti-
den, det var arbetsplatsbytet". Däremot blev det, som framgått ovan, ingen fort-
sättning efter sommaren trots att intresse fanns, vilket skapade en hel del besvikelse 
hos ett flertal aktörer.  
   
Avsikten var även att någon eller några från Volvo skulle komma till Gunnared för 
att informera om en enkät som delas ut till de anställda på Volvo en gång om året, 
en s k insiktsenkät. Detta blev dock ej av trots många påstötningar från Gunnareds 
sida. Inte heller kom ett utbyte till stånd om olika sätt att arbeta med information 
och deltagande från de anställdas sida, såsom VU, morgonmöten, arbetsplatsträffar 
och liknande. Sammanfattningsvis kan således sägas att intervjupersonerna var 
mycket positivt inställda det samarbete som kom till stånd samtidigt som en hel del 
mer hade kunnat göras. 
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6.1  Vad det givit ledamöterna 
 
Alla intervjupersonerna var överens om att deltagandet i projektet påverkat dem 
positivt och inneburit att de växt. Som en av dem uttrycker det: 
 

Jag kanske blivit litet tuffare. För det är klart att man växer ju litet grann. Det 
gör man ju. När man träffar andra och… det är ett ganska bra erfarenhetsut-
byte då, att träffa folk från andra arbetsplatser. 

 
En annan menar att hon fått mer "jävlar anamma" och styrka. Ytterligare en påpe-
kade att mötet med personer från Gunnareds sjukhem innebar att "det var en helt ny 
värld som öppnades". 
 
Samarbetet och utbytet mellan de tre arbetsplatserna har alltså betytt väldigt mycket 
för de personer som deltagit i utbytet. Man har fått en ökad förståelse för varandras 
arbetsvillkor och på så sätt även för sina egna. Samtidigt har de aktiviteter de delta-
git i inneburit att de fått en ökad självkänsla och självaktning, som lett till personlig 
växt och mognad. 
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7.  MÅLUPPFYLLELSE - ORSAKSANALYS AV UT-
 FALLET 
 
Inledningsvis återknyts till de frågor som jag utifrån Vedung menar bör ställas vid 
en utvärdering av detta slag: 
 
1) Hur ser projektmålen ut? 
2) Har dessa mål nåtts? 
3) Har i så fall de gjorda insatserna bidragit till att målen nåtts? 
4) Vilka bieffekter har kunnat observeras? 
 
Analysen av måluppfyllelse och bieffekter kommer i sin tur att utgå från de kriteri-
er som Sannerstedt angivit, nämligen i detta fallet om projektdeltagarna: 
 
• Förstått uppgiften 
• Kunnat genomföra uppgiften  
• Velat genomföra uppgiften 
 
Som inledningsvis framgått innebär det första kriteriet att man undersöker om upp-
draget/uppgiften var entydigt formulerad, det andra kriteriet om de som var satta att 
genomföra uppgiften hade resurser att göra det och inte hindrades, medan det sista 
kriteriet innebär att se på aktörernas vilja att genomföra uppgiften.   
 
För att återgå till projektmålen framgår av syftet med projektet att man velat uppnå 
följande mål:42 
 
• att utveckla en modell för att få alla anställda delaktiga i förändringsprocesser 
• att en sådan framtagen modell skall testas på små och medelstora arbetsplatser i 

regionen 
• att utveckla och främja jämställdhetsarbetet på de tre i projektet ingående ar-

betsplatserna 
 
Även följande mål ingår: 
 
• att använda sig av ett nerifrån- upp perspektiv 
• att etablera nätverk och utveckla samverkan mellan tre arbetsplatser 
• att praktiskt tillämpa uppnådda kunskaper samt presentera och sprida resultaten 

                                                           
42 Se syftet, sid 6-7 i denna rapport.  
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• att genomföra utbildningar för projektdeltagarna om t ex information, kommu-
nikation, kvinnligt/manligt och jämställdhet 

• att kartlägga de grupper/individer som är extra utsatta i förändringsarbeten43 
 
Huvudmålet måste sägas vara att utveckla en modell för förändringsarbeten där alla 
anställda är delaktiga. Analysen fokuserar därför främst denna del. Flertalet av de 
övriga punkterna kan snarast ses som förutsättningar för att nå huvudmålet respek-
tive som konsekvensmål. Exempelvis måste först en modell utarbetas innan man 
vare sig kan testa den på andra arbetsplatser eller sprida några resultat om den. Vi-
dare kan såväl nätverksbyggandet mellan de tre ingående arbetsplatserna som ner-
ifrån- upp perspektivet snarast betraktas som metoder för att nå huvudmålet. De 
delmål som på så sätt ingår som en del av huvudmålet kommer därför att analyseras 
tillsammans med huvudmålet.   
 
Innan så sker kan dock följande sägas om övriga delmål.  
 
• Jämställdhetsaspekten. Denna del har helt lyst med sin frånvaro. Orsaken synes 

mig vara att koncentrationen på att ta fram en modell inneburit att detta delmål 
hamnat i skymundan. 

• Kartläggningen av grupper/individer som är extra utsatta i förändringsarbeten 
har likaledes hamnat i bakgrunden av förmodligen samma skäl som ovan. 

• Konsekvensmålen att testa den framtagna modellen på små och medelstora ar-
betsplatser i regionen samt att presentera och sprida resultaten har man i dagslä-
get ej nått. Detta beror till stor del beror på att föreliggande rapport skall ingå 
som en del av underlaget, varför dessa delmål lyfts bort från själva utvärdering-
en. 

  
När det gäller huvudmålet kan följande sägas: 
 
• Som framgått av processbeskrivningen ovan har man endast i viss utsträckning 

uppnått målet att finna en modell för aktivt förändringsarbete där alla är delakti-
ga. De inslag man funnit till en sådan modell beskrivs mot slutet av rapporten. 

• Detta konstaterande innebär samtidigt att mycket kvartstår för att man skulle 
kunna säga att man nått huvudmålet.  

 
Den fråga som utifrån Vedungs modell skall ställas är om de gjorda insatserna bi-
dragit till att man nått målen. Genom att man emellertid i detta fall endast delvis 
nått huvudmålet är det mer fruktbart att omformulera denna fråga enligt följande: 
                                                           
43 Se sid 13 i denna rapport. 
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Vilka kan orsakerna till brister i måluppfyllelsen vara? Denna fråga kommer fort-
sättningsvis att besvaras utifrån de kriterier Sannerstedt angivit. Ett antal sam-
manhängande aspekter förs samman under de skilda rubrikerna, varigenom de vik-
tigaste faktorerna bakom utfallet klargörs. För att på bästa sätt tydliggöra resultatet 
kommer inledningsvis utfallet av projektet i sin helhet att presenteras, varefter de 
skilda arbetsplatserna analyseras. Oavsedda konsekvenser eller bieffekter som kun-
nat observeras kommer därefter att tas upp, varefter resultatet i sin helhet diskute-
ras. 
   
Avslutningsvis följer utöver vissa slutsatser och rekommendationer inför starten av 
likartade projekt en beskrivning av en möjlig modell för förändringsarbete med al-
las delaktighet, med erfarenheter från GUNVORS-projektet som grund. Det är allt-
så viktigt att påpeka att även om en hel del brister vidhäftat projektet så har det å 
andra sidan också utgjort ett bidrag till diskussionen om utvecklandet av föränd-
ringsmodeller. Ett nog så viktigt resultat. 
 
7.1 Projektet i sin helhet  
 
Vilka kan då orsakerna vara till att målet att utveckla en modell för allas deltagande 
i förändringsarbeten inte riktigt nåtts? Vad är det i projektet som sådant som utgjort 
hinder på vägen? Jag inleder med förståelsekriteriet för att därefter gå vidare med 
frågan om man kunnat respektive om viljan funnits att utföra uppgiften, varefter en 
sammanfattning görs. 
 
1. Förstod de skilda aktörerna uppgiften? 
För att kunna utföra ett uppdrag eller en uppgift är förståelsen av avgörande bety-
delse. Har man inte riktigt förstått vad det handlar om uppstår trögheter, som i sin 
tur riskerar att leda till oengagemang och ointresse. Den fråga som inledningsvis 
bör ställas är därför om projektdeltagarna förstått uppgiften, om den var entydigt 
formulerad. I analysen ingår även ett av delmålen, nerifrån-perspektivet, eftersom 
förståelsen av vad detta perspektiv innebär utgör en viktig orsaksfaktor när det 
gäller utfallet i sin helhet. Vidare diskuteras om rollfördelningen och ansvarsfrågan 
var klar.   
 
Analysen av den process projektet genomgått samt slutresultatet visar på en hel rad 
oklarheter. För det första var syftet oklart, vilket tydligt framgår av intervjuerna. 
Enligt en av styrgruppsledamöterna hade GUNVORS åtminstone två syften, det vill 
säga att: 
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…ta fram en modell, idéer, från början var det att hitta en modell. Men också 
att plocka fram ett par arbetsplatser som skulle få pröva på och testa.  

 
Vidare säger denne att avsikten från början var just att pröva en massa olika saker 
"och slänga ut frågeställningar". En av arbetsgruppsledamöterna menar dock att: 
 

Vi skall inte genomföra någon förändring eller testa någon modell, utan vi 
skall ut i Europa och sälja modellerna.  

 
Att dessa modeller skulle prövas på den egna arbetsplatsen var däremot inte alls 
klart. En annan av arbetsgruppsledamöterna påpekade i sin tur att "det mest nega-
tiva var luddigheten och projektutformningen och vart det skulle leda". Som tidiga-
re framgått beskrevs projektet också som "luddigt och fuffigt" respektive att "jag 
vet ärligt talat inte vad GUNVORS betyder". Oklarheten om syftet med projektet 
var sålunda i det närmaste total under den långa inledande delen av projekttiden. Så 
sent som vid mitten av mars 1999 hölls också ett möte, påkallat av en av styr-
gruppens ledamöter, där projektets mål och syfte diskuterades. Detta tyder i sin tur 
på att det även inom styrgruppen under denna period fanns en osäkerhet kring syf-
tet. 
 
En av konsekvenserna av denna osäkerhet var, som framgått ovan, att aktiviteten 
var mycket låg de första månaderna. För att råda bot på detta efterlystes redan i no-
vember månad 1998 från styrgruppens sida en ökad aktivitet och en bättre åter-
koppling och uppföljning av det som hände inom projektet. I februari månad 1999 
efterlystes vidare en sammanställning i skriftlig form för de olika aktiviteter som 
genomfördes/skulle genomföras för att på detta sätt ge alla inblandade parter möj-
lighet att diskutera och ta ställning till olika metoder och modeller som kunde prö-
vas. Projektledaren gavs vid dessa tillfällen i uppdrag att ansvara för att så skulle 
ske, men av olika skäl blev det inte så. Återkopplings- och analysproblematiken 
togs också upp till diskussion vid andra tillfällen under våren. Vid något av dem 
beslöts att även styrgruppen skulle ta på sig ett visst ansvar i denna fråga.  
 
Även rollfördelningen var oklar. Vad förväntades av de olika grupperna? Vem 
hade ansvaret för vad? Vem skulle egentligen styra projektet? Det visar sig ha rått 
en stor otydlighet beträffande alla dessa delar under de inledande månaderna. Re-
dan i november 1998 togs oklarheten vad gäller ansvarfördelningen upp till diskus-
sion av styrgruppen. En fråga som ställdes var hur aktiv styrgruppen skulle vara. 
Från början hade som framgått ovan åtminstone en av ledamöterna intrycket av att 
"styrgruppen skulle vara rätt delaktig i projektet", medan en av de övriga tvärtom 
menade att man inte alls skulle vara aktiv.  
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Även arbetsgruppens ledamöter var oklara över rollfördelningen. Man hade inte 
klart för sig vem som bar ansvaret för att arbetet genomfördes. En av intervjuper-
sonerna säger sig inte ha fått veta det och att "alla [inom arbetsgruppen/MO] verkar 
vara lika oinformerade". Ett härmed sammanhängande problem var att man inte 
fick veta vad som bestämdes eller hände vid varandras möten. Som en ur arbets-
gruppen påpekade i mars så "får vi ju inte ta del av vad som händer på styrgrupps-
mötena. Vi vet inte vad dom pratar om alls. Det är bara projektledaren som vet". 
Det ville arbetsgruppen få "så vi vet hur det ligger till". Samma önskemål framför-
des från styrgruppens sida. Sent omsider fick man också varandras protokoll.  
   
När det gäller styrningen kommer nerifrån-perspektivet in som ett viktigt inslag 
och som en delförklaring till varför det gick som det gick. Vad innebär då det? Det 
visar sig att man inte var överens om innebörden. Nerifrån-perspektivet tolkades av 
projektledaren snarast som att man inte skulle lägga sig i vare sig från hans eller 
styrgruppens sida. Att det var arbetsgruppen som skulle styra. Enligt en av styr-
gruppens ledamöter är dock, som framgått ovan, en sådan tolkning orimlig:  
 

Vad är ett underifrånperspektiv? […] Är det nåt som är fritt från styrning… 
kalla det styrning eller inte… men underifrånperspektiv innebär inte att längst 
ut sköta om allt. För det går inte. Man måste ha stöttning, styrning, ha saker 
att ta ställning till. […] Inte låta dom sitta och vänta på att komma med idéer-
na själva. 

 
Dessa skilda tolkningar innebar naturligtvis ett problem när det gällde att nå en 
samsyn kring såväl projektets utformning som arbetsformer. Att nerifrån-
perspektivet var oklart även för arbetsgruppen visar följande citat från en av leda-
möterna: 

 
När jag frågade litet då i början… […] när vi satt där i början, så frågade vi 
litet. Vad skall vi göra då? 'Ja', sa han [projektledaren/MO], 'det är ni som 
kan styra det. Eftersom det är ni som är arbetsgruppen, så arbetar ni fram det 
och så där'. 

 
En annan säger så här: 
 

Men projektledaren är väl den som skulle styra in oss så att… så att det skulle 
haft ett mål eller nåt… eller om det inte händer något, så skulle han… ta tag i 
det. 
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De ville inte bara sitta där och prata om sina bekymmer gång efter gång. Istället 
framhöll man att projektledaren borde kommit med fler förslag. "Nu satt vi mest 
och spåna." Var och en hade ju sina bekymmer. Oklarheten kring ansvarsfrågan 
kopplat till luddigheten med projektets syfte ledde därför till att arbetsgruppen ut-
tryckligen bad att få besked, klarhet, något konkret att arbeta med. För, som en av 
intervjupersonerna uttryckte det, "man kan ju inte arbeta fram nånting om man inte 
vet vad man skall arbeta fram". 
 
En bidragande orsak till dessa otydligheter var i sin tur den bristande kommunika-
tionen mellan styrgrupp och arbetsgrupp, som hade sin grund såväl i att man sällan 
träffades som i att man inte förrän relativt långt fram fick varandras protokoll. Det-
ta medförde svårigheter att nå just den samsyn och förståelse som hade behövts och 
som hade underlättat det fortsatta arbetet.  
   
Efter hand utkristalliserades emellertid rollfördelningen på så sätt att arbetsgruppen 
skulle vara den styrande och att styrgruppen skulle stötta arbetsgruppen samtidigt 
som man skulle se till att projektledaren genomförde de aktiviteter som ålåg ho-
nom. 
 
Sammanfattningsvis bidrog således oklarheterna kring såväl syftet med projektet 
som innebörden av nerifrånperspektivet till att förvirring uppstod och att så litet 
blev gjort under en relativt lång period. För arbetsgruppsledamöterna var denna 
oklarhet mycket frustrerande. Hur styra ett projekt som inte var deras och som de 
bara hade en liten aning om vad det handlade om? Problemet med att få till stånd 
en fungerande nerifrånstyrning synes vara att hela projektidén kom uppifrån. De 
som senare kom att ingå i arbetsgruppen hade ju inte varit med i några diskussioner 
eller på något annat sätt varit delaktiga i eller blivit tillfrågade om sin syn på pro-
jektet ifråga. Hur kunna genomföra ett projekt som någon annan beställt och be-
stämt? 
   
Å andra sidan kan hävdas att medverkan i en sådan process som detta projekt in-
neburit, där man från början inte visste vad som skulle komma att ske, där är just 
tidsfaktorn av stor betydelse. För att man skall ha en chans att nå en samsyn behövs 
tid. Tankar tar tid och måste få ta tid.44 Reflektion är vidare nödvändig och utgör 
grunden för att nå insikt och förståelse. Vidare utgör reflektion över uppnådda re-
sultat en förutsättning för att kunna dra slutsatser av gjorda erfarenheter, som i sin 
tur kan användas i det fortsatta arbetet. Avsaknaden av en uppföljning av de skilda 
aktiviteterna har därför utgjort ett stort hinder för projektet. Det var också till nack-

                                                           
44 Se exempelvis Bodil Jönsson: Tio tankar om tid (1999). 
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del att SAF valde att delvis ställa sig utanför samarbetet med de övriga två arbets-
platserna. 
 
Det skall emellertid påpekas att efterhand utvecklades en allt större förståelse om 
projektet, dess målsättning och vem som bar ansvaret för vad. Denna förståelsepro-
cess innebar att man trots allt nått en bra bit på väg vad gäller projektets huvudmål. 
Processen såg samtidigt olika ut för olika individer och arbetsplatser, vilket också 
ledde till helt olikartade utvecklingsprocesser. Dessa processer kommer att beskri-
vas nedan i samband med analysen utifrån arbetsplatsernas perspektiv. 
 
 
2. Kunde de skilda aktörerna genomföra uppgiften? 
En grundförutsättning för att kunna genomföra en uppgift av detta slag är utöver 
förståelsen att man har resurser i form av kunskaper, tid och stöd till sitt förfogan-
de. Det rör sig alltså å ena sidan om att deltagarna som individer bör besitta eller ha 
möjlighet att erhålla den kunskap som krävs och å den andra att man erhåller till-
räckliga resurser i form av tid och stöd. För att få tillgång till dessa resurser krävs 
ett engagemang och intresse från företags- eller förvaltningsledningars sida, vilket i 
sin tur förutsätter att de förstått vikten av uppgiften/uppdraget. Förankringspro-
cessen hos ledningen på de skilda arbetsplatserna framstår på så sätt som mycket 
betydelsefull. En annan viktig del utgör, som framgått ovan, förankringen av pro-
jektet hos arbetsgruppen. Att få vara delaktig i det projekt man skulle genomföra, i 
utformandet av det. Hur ser det då ut? Fanns tillräckliga resurser i projektet? 
 
När det gäller arbetsgruppsledamöternas kunskaper kan konstateras att det funnits 
en hel del brister. Som en av arbetsgruppsledamöterna säger så skulle 
 

… man från början fått mycket mer på fötterna. Att ha fått gå på en mängd fö-
reläsningar, träffat  
forskare, gjort studiebesök. Plus gjort utvärderingar efter varje aktivitet. 

 
Det handlar alltså om "att ha en grogrund att stå på" som denne fortsättningsvis sä-
ger. En sådan grund, vilket är en nödvändig förutsättning, saknades uppenbarligen 
och kan tillsammans med den bristande tydligheten vad gäller syfte och målsättning 
förklara den tröghet som präglade projektet de första månaderna. Som en av arbets-
gruppsledamöterna uttrycker det: 
 

…vi skulle då ta fram en metod för förändringsarbete, men huruvida den me-
toden…. vari den låg eller hur den funkade eller… det vet man inte för det 
skulle vi ta fram då. Men det tror jag man måste ha…. Dels så kräver det sä-
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kert mycket längre tid… sen tror jag kanske inte vi är kompetenta nog att kla-
ra av det. För jag tror vi behöver väldigt mycket…. information och liksom… 
för att hitta en metod, det är ju jättesvårt. Vi skulle behöva en massa forskning 
och komma ut… i verkliga livet och… du kan ju inte sitta ner och bara komma 
på en metod. 

 
En annan av ledamöterna menar i sin tur: 
 

Och Framtidsverkstad, det visste jag inte vad det var förrän jag kom på det. 
Så då kan man ju inte begära det heller. Man måste ju veta vad det är. 

 
Kunskapsuppbyggnaden hos arbetsgruppen har uppenbarligen utgjort ett stort pro-
blem. Hur skulle dess ledamöter kunna jobba med någonting de inte visste vad det 
var eller innebar? Hur kunna be om Framtidsverkstad om man inte vet att någon 
sådan finns? Att problemet uppstod har som framgått ovan med nerifrånperspekti-
vet kopplat till luddigheten att göra. Det ledde också till att arbetsgruppen uttryck-
ligen bad att få besked, klarhet, något konkret att arbeta med.  
 
Redan i november 1998 hade dessa önskemål framförts. Projektledaren påtog sig 
ansvaret för att så skulle ske. I februari 1999 gjordes emellertid en ny framstöt i 
samma ärende, eftersom man menade att det fortfarande var "alldeles luddigt, vilket 
gör det svårt att ha konstruktiva och meningsfulla möten". Man önskade vidare att 
projektledaren skulle varit mer pådrivande, ställt större krav.  
   
Samtidigt visar det sig att olika uppslag och idéer trots allt kom från arbetsgruppen. 
En av ledamöterna tog exempelvis fram ett antal frågor rörande förändringar och 
förändringsarbeten, som man bestämde att referensgrupperna skulle arbeta med. 
Även att göra studiebesök på arbetsplatser som genomfört förändringsarbeten togs 
upp som önskemål.  
   
Alltmer började också hända från slutet av januari i och med seminariet med Ulf 
Eldefors. Därefter togs beslut om att genomföra såväl idémöten som Framtidsverk-
stad. Det positiva med Framtidsverkstan var just enligt en av intervjupersonerna att 
"det verkar som om det händer något i alla fall. Så vi kan börja jobba med något 
konkret".  
 
Framtidsverkstan, med deltagande av Volvo och Gunnared, innebar även att en 
verksamhetsplan fastlades med en hel del aktiviteter de närmaste månaderna. Bland 
annat skulle man sätta upp delmål, som därefter skulle diskuteras och utvärderas 
vid varje arbetsgruppsmöte. Arbetsbyten mellan arbetsplatserna diskuterades och 



  

53 

genomfördes också senare under våren (mellan Volvo och Gunnared). Det fram-
kom vidare att Volvos ledamöter behövde hjälp med att få tillräckliga resurser för 
att klara av arbetet på hemmaplan, vilket projektledaren åtog sig att åtgärda. Även 
förankringen togs upp och åter bestämdes att det skulle åtgärdas med hjälp av pro-
jektledare och styrgrupp på respektive arbetsplats. Ett annat förankringsproblem 
uppstod i och med att arbetsgruppsledamöterna inte riktigt förstod vad projektet 
handlade om och fick svårt att informera arbetskamraterna på ett lättfattligt sätt.  
 
Ett annat med kunskapsaspekten sammanhängande problem har varit bristen på 
återkoppling. Hade det fungerat hade man haft större möjligheter att genomföra 
projektet på ett bättre sätt. Det hade inneburit att man tagit tillvara de kunskaper 
och de insikter man fick efterhand på ett helt annat sätt. Som tidigare nämnts fick 
inte grupperna varandras protokoll förrän långt fram i projektet, vilket försvårat 
kommunikationen och förståelsen mellan de olika parterna om vad man höll på 
med. Även fler gemensamma träffar, framför allt i inledningen av projektet, hade 
underlättat uppnåendet av en samsyn. Det räckte uppenbarligen inte med att enbart 
projektledaren ingick i båda grupperna.   
   
Som påpekats ovan är tid en annan viktig resurs. Hur ser det då ut härvidlag? Av-
sattes tillräckligt med tid för att ge projektdeltagarna möjlighet att utföra uppgiften? 
En av arbetsgruppens ledamöter önskade att man fått litet friare tyglar inom grup-
pen och kunnat avsätta, som han säger, "verklig tid". Och han fortsätter: "Det är ju 
först nu när det har gått ett år som man känner att nu börjar det hända saker." Den-
ne menar vidare att det förmodligen "inte hade varit så dumt om arbetsgruppen 
hade åkt iväg […] i två dagar. Och så fått frihet att forma och komma med någon 
form av brainstorming."  
 
Sammantaget hade förmodligen mycket mer tid behövt avsättas för de i projektet 
delaktiga ledamöterna. Mer tid för gemensamma möten med de olika gruppmed-
lemmarna, mer tid för utbildningsinsatser, mer tid för reflektion över genomförda 
aktiviteter. Tid till eftertanke. Mer tid hade även behövts på arbetsplatserna för att 
genomföra och testa olika idéer. Dessutom finns ytterligare en tidsaspekt, som har 
med projekttiden i sin helhet att göra, nämligen att projekt som innefattar processer 
där målet inte är givet från början behöver tid, ofta lång tid, för att resultat skall 
nås. En insikt som kommer till uttryck i en av intervjupersonernas kommentar om 
att det är först nu (när det nästan är slut) som saker och ting börjar hända.  
 
När det slutligen gäller resurser i form av stöd visas brister även här. Som en av 
arbetsgruppsledamöterna säger så efterfrågades "bättre stöd från styrgruppen och 
att redan från början ha styrgrupps- och arbetsgruppsmöten ihop. Så att man vet… 
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". Som framgått ovan så skiljer det sig åt en hel del vad gäller det stöd arbetsgrup-
pens ledamöter fått från sina respektive arbetsplatser. Framtidsverkstan innebar en 
stor förändring till det bättre för Gunnared, SAF-ledamoten fick inte det stöd han 
behövt när det gäller samarbetsprojektet, medan motsatsen kan hävdas gälla när det 
gäller det interna projektet. För Volvo-ledamöterna har däremot bristerna härvidlag 
kvarstått under hela projekttiden.  
 
Återigen skall emellertid framhållas att man trots ovan nämnda svårigheter åstad-
kommit en hel del. Sammantaget har olika metoder och modeller prövats på de 
skilda arbetsplatserna i syfte att hitta en modell där alla är delaktiga i förändrings-
arbeten, man har deltagit i seminarier, gjort studiebesök och liknande. De resultat 
man slutligen kom fram till tyder också på att man efterhand uppnått en sådan kun-
skapsnivå, en sådan insikt och förståelse av projektidén att man faktiskt kan sägas 
till viss del ha uppfyllt projektets mål vad gäller detta kriterium.  
 
3. Ville man genomföra projektet? 
Vad kan då sägas om viljan att genomföra projektet? För att vilja genomföra en 
uppgift krävs ett engagemang. Ett engagemang som i sin tur grundas på att man 
förstått vad uppgiften går ut på och fått tillräckliga resurser för att kunna genomföra 
den. Fanns det då ett engagemang? 
 
Som påvisats ovan har brister funnits i såväl förståelsen av projektet som vad gäller 
resurser att genomföra det. Genom bristande förståelse minskar förutsättningarna 
för engagemang och ökar istället risken för olust, vilket i sin tur skapar ovilja, var-
vid motstånd uppstår. Att hamna i en sådan spiral eller process utgör naturligtvis ett 
hinder vid genomförande av projekt. Finns inte heller resurser i form av kunskaper, 
tid och stöd i tillräcklig grad förstärks risken för att detta skall uppstå.  
 
Möjligen kan hävdas att projektet i viss utsträckning kan karaktäriseras av en sådan 
process. Genom de brister som projektet uppvisade under den långa inledande peri-
oden, då väldigt litet hände, skapades måhända en känsla av oengagemang hos vis-
sa av projektdeltagarna på skilda nivåer, vilket ledde till bristande vilja och ork att 
satsa på uppgiften.  
 
Förmodligen kan också hävdas att tidigare genomförda förändringar haft betydelse 
för synen på detta projekt. Förändringar av större betydelse har skett på liknande 
sätt på alla tre arbetsplatserna. Av intervjuerna framgår att man blivit informerade, 
men däremot ej involerade i själva beslutsprocessen. Ibland, som på Gunnared, har 
man upplevt det motsatta, det vill säga att beslutet blivit tvärtemot vad man velat. 
Något som skapar likgiltighet och därigenom motstånd när det gäller framtida för-
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ändringar. Varför vara med när det ändå inte blir som man vill, när någon annan 
ändå bestämmer i sista ändan? Det intressanta är att denna inställning förändrades 
allteftersom man som arbetsgruppsledamot och anställd faktiskt fick vara delaktig. 
Då vaknade engagemanget och viljan att medverka förstärktes på Gunnareds sjuk-
hem avdelning 68 på ett markant sätt. Detta resonemang kan också sägas gälla för 
SAF. Även här påpekar man att tidigare förändringsprojekt haft betydelse för hur 
man såg på det interna projektet. Delaktigheten upplevdes som mycket positiv, där-
emot ville man avvakta tills man sett hur det faktiskt utvecklades för att riktigt våga 
uttala sig. Även på Volvo beslutas som framgått ovan vanligen större förändringar 
utan de anställdas aktiva medverkan, något som verkar irritera särskilt de som varit 
anställda länge.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att en hel del brister vidhäftat projektet, som kan 
förklara såväl den process som projektet genomgått som dess utfall. Den fråga man 
kan ställa sig är: Varför hände inte mer? 
 
Grundförutsättningen för ett framgångsrikt arbete är möjligheten att utveckla en 
gemensam förståelseram. För att nå en samsyn kring projektets alla delar krävs ut-
över tydlighet om projektets syfte och mål resurser i form av tid för samtal, reflek-
tion och utbildningsinsatser.  
 
Resultatet visar att det tog lång tid för projektdeltagarna att nå en samsyn om syftet 
med projektet, om ansvars- och rollfördelningen och om innebörden av nerifrån-
perspektivet. Just oklarheten kring ansvars- eller rollfördelningen utgör en viktig 
orsaksfaktor till projektets långa och tröga inledningsperiod. Den oklarhet som här-
vidlag vidhäftade projektet ledde till att ingen riktigt tog på sig ansvaret. Att ner-
ifrån-perspektivet för projektledaren innebar att arbetsgruppen skulle vara den 
styrande parten fick till följd att denne inte var tillräckligt drivande, aktiv och 
styrande och att inte heller styrgruppen under den långa inledningsperioden på-tog 
sig något direkt ansvar. Oklarheterna fick snarare till följd att alla kände att ansva-
ret låg hos någon annan, att alla väntade på alla.  
 
Som framhållits ovan tar det vidare tid att nå insikt och förståelse. För att nå detta 
krävs möjlighet att få reflektera över innehållet i seminarier och studiebesök, över 
uppnådda resultat, att kunna jämföra med uppställda mål, kanske även ifrågasätta 
dessa mål respektive att utbyta erfarenheter om de modeller man prövat. Att man 
inte följde upp de aktiviteter man varit på för att på så sätt dra gemensamma lär-
domar av de erfarenheter man gjort har därför sammantaget utgjort ett stort hinder.  
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Ett härmed sammanhängande problem har varit att kommunikationen inte fungera-
de mellan styr- och arbetsgrupp. Detta berodde i sin tur på att man inte fick var-
andras protokoll respektive att man inte hade gemensamma träffar i någon större 
utsträckning. På så sätt kunde trögheten och oklarheterna fortgå under en stor del 
av projekttiden.  
 
De hinder eller oklarheter som vidhäftat projektet kan sålunda sammanfattas enligt 
nedan: 
 
• Oklarheter i uppläggningen av projektet, det vill säga man skulle varit mycket 

klarare och tydligare i vad man ville och beskrivit det på ett lättfattligt sätt 
• Oklarheter om innebörden av nerifrån-perspektivet  
• Oklarheter i ansvarfördelningen 
• Oklarheter i ledningsfunktionen  
• Bristande kommunikation mellan de olika grupperna inom projektet 
• Bristande resurser i form av kunskaper, tid och stöd 
 
Sammantaget kan alltså å ena sidan sägas att dessa hinder inneburit svårigheter att 
utveckla den gemensamma förståelseram som utgör en grundförutsättning för att 
man skulle kunna uppnå målet med projektet. Å andra sidan kan återigen sägas att 
projektdeltagarna trots dessa brister åstadkommit en hel del och delvis klarat av att 
ta fram en modell för allas delaktighet i förändringsarbeten. Detta hänger i sin tur 
samman med att man efterhand blev allt klarare över vad projektet gick ut på, att 
kunnandet, engagemanget och viljan ökade. Visserligen olika mycket och på olika 
sätt beroende på individ och arbetsplats. Men projektet som sådant utvecklades i en 
alltmer positiv riktning ju längre det pågick. Grunden för denna positiva spiral står 
att finna i att projektdeltagarna kände sig alltmer delaktiga och fick pröva olika me-
toder och modeller. Samma sak fann exempelvis Hermansson och Larsson i en stu-
die av fyrtio företag.45 En av grundpelarna för ett framgångsrikt förändringsarbete 
var just medarbetarnas delaktighet i skapandet av visionen och utformandet av må-
len för förändringen. Forskning visar vidare att man bör välja en strategi för föränd-
ring som är individanpassad och med brett deltagande med utnyttjande av så många 
individers kunskaper och kapaciteter som möjligt.46 Avsaknaden av dessa faktorer 
har samtidigt visat sig få negativa konsekvenser när det gäller att genomföra för-

                                                           
45 Jonas Hermansson och Petter Larsson: Förändringsarbete - faktorer för framgång (1998). 
46 A.a. s 37. Hermansson och Larsson går i sin studie igenom olika modeller, nämligen inlär-
ningsstrategin, gräsrotsförändring och timglasmodellen som alla pekar på samma sak, nämligen 
att större förändringar ofta är omöjliga utan stöd från de flesta anställda. 
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ändringsarbeten. Samma faktorer som bidrar till framgång förklarar således även 
motsatsen, det vill säga bristen på framgång.  
 
Den fortsatta analysen utgår från den process som de olika arbetsplatserna genom-
gått.   
 
7.2 Gunnared - SAF - Volvo - en jämförande analys 
 
Som framgått har projektet utvecklats på helt skilda sätt på de tre arbetsplatserna. 
Det intressanta med Gunnareds sjukhem är att utfallet av projektmedverkan skiljer 
sig så markant åt mellan de två deltagande avdelningarna. Även om det funnits sto-
ra brister i projektet i sin helhet förklarar inte det hur resultatet kunde bli så olika på 
två avdelningar inom samma sjukhem. Det måste alltså finnas ytterligare förklar-
ingar att söka på arbetsplats- och individnivå.  
 
Den process som SAF genomgått ser i sin tur på många sätt helt annorlunda ut än 
den på de två övriga arbetsplatserna. Man har, som framkommit tidigare, i stor ut-
sträckning gått sin egen väg. Det innebär att analysen måste rikta in sig på såväl 
samarbetsprojektet som det egna projektet.  
 
Det intressanta med utvecklingen på Volvo är att från att inledningsvis ha varit den 
kanske mest aktiva parten så slutade det med att projektet i stort sett helt rann ut i 
sanden på den egna arbetsplatsen. Efter sommaren hände knappast någonting, 
dessutom fick projektet ett abrupt slut när en fortsättning fram till årsskiftet 1999-
2000 diskuterades. Hur kan denna utveckling förstås? Vad kan ha bidragit till detta 
resultat? 
 
1. Har man förstått uppgiften?  
För Gunnareds del står det klart att de båda avdelningarna skiljer sig betydligt åt 
vad gäller hur man hanterade de oklarheter projektet inledningsvis uppvisade och 
den därmed sammanhängande bristande förståelsen av vad uppgiften gick ut på. 
Som arbetsgruppsledamoten på avdelning 68 påpekade så var det i början "så pin-
samt. Jag visste ju inte vad jag skulle säga när dom [arbetskamraterna/MO] fråga-
de". Hur informera sina arbetskamrater om ett projekt som man inte visste vad det 
handlade om? Dessa oklarheter utgjorde även ett stort hinder när det gällde att få 
igång verksamheten över huvudtaget. Hur ha idéer om någonting som man inte vet 
vad man skall ha idéer om? Det enda de hade gjort i projektet var ju att prata. För 
att råda bot på oklarheterna kring projektet bad ledamoten därför på Framtids-
verkstan i mars månad om hjälp för att komma vidare. Detta var inledningen till ett 
därefter mycket väl fungerade samarbete med styrgrupps- och referensgruppsleda-
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möterna. Ledamoten från avdelning 66 agerade däremot på ett helt annat sätt. Den-
ne visade få tecken på att inte ha förstått, utan uttryckte på de gemensamma refe-
rensgruppsmötena snarare att allt fungerade som det skulle på dennes avdelning. 
Efterhand uppenbarades emellertid att så inte riktigt var fallet. Det framgår inte av 
protokoll och andra källor om orsaken till detta var bristande förståelse av projektet 
eller om orsaken står att söka någon annanstans. 
 
Vad gäller SAF så har deltagandet präglats av en viss ryckighet och osäkerhet. En 
orsak kan utöver de bristande oklarheter som vidhäftat projektet vara att SAF ej var 
med i de tidigare samtal som försiggick mellan initiativtagarna till projektet från 
Volvo och Gunnared.  
 
Både styr- och arbetsgruppsledamoten verkar haft svårigheter att riktigt greppa 
målsättningen med projektet som sådant och vart det skulle leda. Styrgruppsleda-
moten synes snarast ha sett det som något som i första hand skulle röra den egna 
arbetsplatsen. Den långa inledande perioden då knappast något hände förstärkte 
förmodligen också intrycket av ett projekt som inte riktigt fungerade. Det hela un-
derlättades inte heller av att man i styrgruppen inte var helt överens om vad underi-
frånperspektivet innebar och vilken arbetsinsats man förväntades göra. 
 
Även arbetsgruppsledamoten hade stora problem med den luddighet som denne 
menade vidhäftade projektet. Detta medförde som tidigare nämnts också svårighe-
ter att informera om projektet på den egna arbetsplatsen.  
 
Allt detta förändrades dock i och med att man påbörjade det egna förändringsarbe-
tet inom ramen för GUNVORS. Härigenom tog projektet en helt ny riktning och i 
detta interna projekt kom nästan alla på arbetsplatsen att på olika sätt involveras. 
Det visar sig också vid de skilda samtalen med intervjupersonerna att det främst är 
det egna projektet som man sett som GUNVORS. Samarbetsprojektet har man där-
emot endast haft luddiga föreställningar om.  
 
För Volvos del innebar den vaghet som präglade projektet stora svårigheter för kan-
ske framför allt den av arbetsgruppsledamöterna som kom in något senare i projek-
tet. Inte ens i slutfasen verkar det ha stått helt klart vad projektet egentligen handlat 
om. Som hon säger så "känns det fortfarande inte klart. Det som kommer är väl en 
skrivelse på vad som hänt under projektet, vad vi flummat med". Denna oklarhet 
vad gäller projektidén som sådan har uppenbarligen spelat en viktig roll när det 
gäller den process som projektet genomgick också på den egna arbetsplatsen.  
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Möjligheten att föra ut projektidén till övrig personal har därigenom försvårats. Få 
på avdelningen verkar ha haft någon större insikt i vad GUNVORS handlat om. 
Arbetsbytet framstår för en av dem som deltog häri som det viktigaste inslaget. Att 
idémötena utgjorde en annan del verkar inte riktigt ha uppmärksammats, vilket ty-
der på att man haft svårt att informera om projektet på ett sätt som gemene man 
kunnat ta till sig. Detta är förstås inte så märkligt med tanke på att åtminstone en av 
arbetsgruppsledamöterna inte själv riktigt visste vad det gick ut på. 
 
2. Har man kunnat genomföra uppgiften?  
För Gunnared avdelning 68s del har enligt arbetsgruppsledamoten på avdelningen 
ifråga stödet från ledningen vuxit allt eftersom projektet framskridit. Resurser har 
avsatts för att arbetsgruppsledamöterna skulle kunna fullfölja sina uppgifter. An-
tingen har extrapersonal inkallats eller så har ledamöternas bortovaro lösts på annat 
tillfredsställande sätt. Avdelningschefen deltog också på insikts- eller dialogkonfe-
rensen tillsammans med övriga anställda och var efteråt mycket entusiastisk över 
vad hon varit med om. Genom att alla på avdelningen deltog skapades också förut-
sättningar för en samsyn om hur man kan arbeta vidare med att utveckla arbetet på 
avdelningen utifrån delaktighetsprincipen.  
 
En orsak till att det tog så pass lång tid att komma igång med projektet har förmod-
ligen sin rot i just svårigheten att ha idéer om något man inte visste vad man skulle 
ha idéer om. En dithörande orsaksfaktor var även bristande kunskaper om skilda 
modeller och metoder som skulle vara möjliga att pröva.  
 
Ett ytterligare hinder kan möjligtvis ha varit att man från början kände sig som 
"skuggfigurer", helt ställda i skuggan av Volvo och SAF. Det ökade inte självför-
troendet, tvärtom. Uttalandet om "skuggfigurer" gäller båda arbetsgruppsledamö-
terna. Deltagandet i de skilda aktiviteter som projektmedverkan efter hand innebar 
medförde emellertid för ledamoten på avdelning 68 ett ständigt ökat engagemang 
kopplat till ett ökat självförtroende. Ju mer hon klarade av, desto mer vågade hon 
försöka sig på. Den andre ledamoten var däremot inte alls involverad i samma posi-
tiva spiral, vilket kan utgöra en delförklaring till skillnaderna i den utveckling pro-
jektet genomgick på de båda avdelningarna. 
 
För SAFs del ser situationen helt olika ut om man ser på samarbetsprojektet 
GUNVORS respektive det interna SAF-projektet. När det gäller det förstnämnda 
visar det sig att av tre arbetsgruppsledamöter blev efterhand endast en kvar, då öv-
riga två på grund av sina ordinarie arbetsuppgifter inte menade sig ha möjlighet att 
kvarstå. Att vara ensam arbetsgruppsledamot har förmodligen utgjort ett hinder i 
sig, eftersom denne därigenom inte haft någon naturlig samarbets- eller samtals-
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partner, eftersom inte heller referensgruppen fungerade. Man träffades endast nå-
gon gång och i och med att det egna projektet drogs igång upplöstes gruppen även 
formellt och övergick istället till den interna projektorganisationen. 
 
Man har sålunda från SAFs sida haft svårt att avsätta tillräckliga resurser för pro-
jektdeltagandet. Vid skilda tillfällen hänvisade man till den pågående omorganisa-
tionen och ombyggnationen, som man menade medförde stora svårigheter att kunna 
avsätta den överenskomna tiden för arbetsgruppsledamoten respektive avvara per-
sonal för att delta i aktiviteter såsom Framtidsverkstan. 
 
Arbetsgruppsledamoten menar sig också ha fått mycket skilda förhållningsorder, 
vilket ledde till att denne inte visste hur han skulle förhålla sig. Skulle man från 
SAFs sida fortsätta med projektet eller ej? Denna osäkerhet innebar att ledamoten 
kände att han inte hade riktigt stöd från ledningen, vilket ledde till att han under en 
viss period avstod från att delta i arbetsgruppens möten. Detta har rimligen påver-
kat möjligheten att genomföra projektet som samarbetsprojekt. 
 
Samtidigt har projektet varit väl förankrat hos ledningen. Förankringen i sig har 
således inte utgjort något problem. Möjligen är det snarare oklarheterna kring pro-
jektet som sådant och den långa inledningsvisa stiltjen som kan förklara varför man 
inte ansåg sig kunna avsätta den tid som hade behövts.  
 
När det däremot gäller det egna interna förändringsarbetet har resurser funnits och 
avsatts. Man har satsat stort på att genomföra projektet och alla som velat har kun-
nat delta i det. Detta kan i sin tur ha att göra med att det interna projektet kändes 
meningsfullt, viktigt och av nytta för dem själva. Att det framför allt är detta pro-
jekt som de anställda känner till som GUNVORS beror förmodligen utöver svårig-
heten att informera om samarbetsprojektet på att man varken deltagit i Framtids-
verkstan eller genomfört några arbetsbyten med Volvo eller Gunnared. Härigenom 
har personalen vare sig involverats eller berörts av samarbetsprojektet. 
 
När det slutligen gäller Volvo har ett stort problem varit den bristande förankringen 
hos ledningen. Den fråga man kan ställa sig är hos vem styrgruppsledamöterna och 
projektledaren egentligen förankrat det. Att det funnits uppenbara brister härvidlag 
framgår tydligt av protokollen samt av att man inte fick fortsätta projektet fram till 
årsskiftet. Vid olika tillfällen har dessa brister uppmärksammats och beslut tagits 
att de skulle åtgärdas. Detta verkar dock inte ha skett på ett tillfredsställande sätt. 
Ett dithörande problem kan ha varit att man inte, som på de övriga två arbetsplat-
serna, haft med någon från ledningen i styrgruppen. Hade man haft det hade för-
modligen förankringen underlättats.  
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Den bristande förankringen gav också till resultat att man från arbets- och referens-
gruppernas sida ansåg sig ha svårt att jobba med projektet på den egna arbetsplat-
sen. Den närmaste chefen kände visserligen till projektet och motsatte sig inte att 
de deltog, men verkar samtidigt snarare ha tolererat än intresserat sig för projektet. 
Detta kan ha bidragit till att några speciella resurser inte avsattes för projektdelta-
garnas räkning. Övriga arbetskamrater fick därför ta på sig deras jobb när de deltog 
i projektaktiviteter istället för att t ex inkalla extrapersonal. Av protokollen framgår 
även att projektledaren påtog sig ansvaret för att tala med ansvariga på företaget om 
detta problem. Om så gjordes går ej att utläsa. Någon förändring ägde dock inte 
rum. Att dessutom en av arbetsgruppsledamöterna fick nya arbetsuppgifter under 
projektets gång och därmed bytte avdelning, underlättade naturligtvis inte arbetet 
med projektet. 
 
Ett ytterligare problem har varit den bristande kommunikationen mellan styr-
grupps- och arbetsgruppsledamöterna. Styrgruppens ledamöter har knappast visat 
sig på den i projektet deltagande avdelningen. Detta har medfört att arbetsgruppsle-
damöterna inte fått det stöd och den hjälp och uppmuntran de så väl behövt. De har 
istället blivit lämnade att sköta allt själva. 
 
Å andra sidan skall emellertid även framhållas att man från Volvos sida trots allt 
deltog på Framtidsverkstan och i arbetsbytet med Gunnared samt ordnade idémö-
ten. Ett resultat av idémötena blev också en mycket gediget utarbetad lista på hur 
man ville förbättra avdelningsmötena. Ett par av punkterna hann också genomföras 
innan det hela havererade. En av orsakerna till att alla de punkter man beslutade om 
på idémötena inte åtgärdades verkar vara brister i uppföljningen av tagna beslut, 
något som även präglat projektet i sin helhet. 
 
3. Har  man velat genomföra uppgiften?  
För Gunnareds del har förmodligen en inledande negativ inställning till ledningen 
vad gäller hur man tidigare genomfört förändringar inneburit en belastning för pro-
jektet. Beslutet att på avdelning 68 införa Time-Care på prov mot personalens vilja 
hade skapat en attityd av att det var meningslöst att engagera sig. "Det är ändå nå-
gon annan som bestämmer", som en av intervjupersonerna sa. Denna attityd ändra-
des senare i takt med att man faktiskt fick vara delaktig och ha inflytande samt själ-
va få komma med förslag och idéer som sedan genomfördes. 
 
Samtidigt framgår tydligt att man från avdelning 68's sida ville genomföra uppgif-
ten när man väl förstått vad den handlade om och fått klart för sig att man hade re-
surser till sitt förfogande. Detta visas av att det var denna avdelning som deltagit i 
och initierat flest aktiviteter. Framtidsverkstad, idémöten, arbetsbyten med Volvo 
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och insikts- eller dialogkonferensen kan ses som skilda delar i en strategi för att 
fullfölja uppgiften. Man ville även få gjort mycket mer än vad som blev fallet. Ex-
empelvis önskades ytterligare utbyte med Volvo, såväl vad gäller arbetsbyten som 
information om Volvos VU-möten etc. Av detta blev dock intet trots upprepade 
påstötningar från Gunnareds sida. 
 
Ovan sagda gäller avdelning 68, medan snarast motsatsen kan sägas om avdelning 
66. Kan det vara så att den bristande förståelsen hos arbetsgruppsledamoten på av-
delning 66 bidrog till en känsla av olust och bristande engagemang, vilket snarast 
innebar en ovilja att arbeta med uppgiften? Möjligen kan också hävdas att övriga 
deltagare borde ha uppmärksammat det bristande engagemanget från avdelning 66 
sida. Att man tagit reda på vari det bestod och varför man inte var lika angelägna 
som på avdelning 68 att pröva olika saker. 
 
När det gäller samarbetsprojektet kan för SAFs  del vissa frågetecken sättas kring 
viljan att delta i projektet. Man ansåg sig enbart ha resurser nog att låta en person 
ingå i arbetsgruppen. Dessutom försökte man vid ett par tillfällen halvera antalet 
träffar med gruppen ifråga med hänvisning till svårigheter att avvara sin ledamot. 
Man har ej heller ansett sig kunna delta i gemensamma aktiviteter såsom Framtids-
verkstan eller arbetsbyten.  
 
Orsaken kan stå att finna i ett bristande engagemang som har sin grund i att man 
inte varit helt klara över innebörden av projektet. Man har kanske inte helt förstått 
vari insatsen skulle bestå, möjligen var man också osäkra på om resultatet skulle 
visa sig vara värt de erforderliga insatserna. Det meningsfulla i projektmedverkan 
har förmodligen också ifrågasatts på grund av de stora brister som samarbetsprojek-
tet uppvisade det första halvåret. Lösningen blev det interna projektet. 
 
Detta projekt har däremot upplevts som mycket viktigt och meningsfullt. På detta 
har satsats mycket resurser och stödet från ledningen har varit helhjärtat. Projektet 
fullföljdes och de arbetsformer man använde sig av kommer vid framtida behov att 
återupptas. Det har också mottagits positivt av många bland personalen, men även 
mötts med en viss skepticism och reservation av andra. Man har velat se utfallet 
innan man vill uttala sig. 
 
Vad som kan konstateras när det gäller Volvo är att vissa deltagare inte riktigt an-
sett den egna arbetsplatsen behöva projektet. De hade redan kommit tillräckligt 
långt. Framför allt ansågs istället Gunnared vara i behov av och ha nytta av projek-
tet. Som en av deltagarna säger så "kände man sig oerhört priviligierad jämfört med 
de stackars sjuksköterskorna och hur dom hade det i sin vardag". Kan det vara så 
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att man därför inte riktigt tog det på allvar? Att man från Volvos sida upplevt och 
uppfattat att man kanske inte hade så mycket att ta till sig och lära av projektet? De 
hade ju sina VU-möten och "kunde detta med delaktighet". Som en av de intervjua-
de sade: 
 

Sen genom att vi har det här VU-arbetet och det är i full gång då, så kändes 
det som att 'det här kan ju vi redan, vi håller ju redan på med detta'. Det var 
mer att vi kanske kunde lära dom nåt, att vi kunde hjälpa dom med nånting. 

 
Dessvärre visade det sig vid närmare betraktande att dessa VU-möten inte alltid 
fungerade som tänkt var, att mycket återstår innan alla är delaktiga i de förändring-
ar som äger rum - oavsett om det gäller smärre förändringar i VUs regi, att ta på sig 
ombudsuppgifterna eller få vara delaktiga i de större förändringsarbetena. 
 
På grund av den bristande förankringen bland cheferna kan frågan ställas om man 
verkligen velat genomföra projektet. Det tolererades, men inte mycket mer. Som en 
av arbetsgruppsledamöterna säger så är "vår chef inte intresserad överhuvudtaget. 
Han prioriterar annat." Problemet med den bristande förankringen visade sig också 
vid slutet av projektperioden, då projektet fick ett abrupt slut i samband med att 
man tog upp frågan om en förlängning fram till årets slut med den högste chefen på 
arbetsplatsen. Ett annat problem har varit att man haft för mycket att göra och för 
litet folk i den dagliga verksamheten, vilket lett till att såväl projektet som VU-
mötena fått stryka på foten under hösten. Bristande resurser och att man ej funnit 
projektet vara av någon större dignitet har förmodligen lett till den relativt sett låga 
prioriteringen av GUNVORS-projektet. 
 
När det gäller det svala engagemanget bland arbetskamraterna har bristerna i in-
formationen säkerligen medverkat till detta. "Ni bara glider" fick projektledamöt-
erna höra när de berättade om någon aktivitet de varit iväg på. Förstår man som an-
ställd inte vad man har för glädje av att ens arbetsplats deltar i en viss aktivitet är 
det förstås svårt att engagera sig i det. 
 
Sammanfattning 
Inledningsvis utgjorde för Gunnareds del såväl underifrånperspektivet som oklar-
heterna kring hur projektet kunde konkretiseras stora hinder när det gällde att 
komma igång med arbetet. Även bristande kunskaper om vad det fanns för olika 
metoder och modeller att pröva har uppenbarligen utgjort ett problem.  
 
För övrigt framgår att man har haft resurser i form av tid och pengar att genomföra 
projektet, man har åtminstone på avdelning 68 efter ett antal "fuffiga och luddiga" 
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månader förstått vad projektet gått ut på och vilket ansvar man själva haft. Projektet 
var från början förankrat hos ledningen, vars stöd också växte allt eftersom projek-
tet framskred. Man har prövat olika idéer och även arbetat fram konkreta förbätt-
ringsförslag, som därefter genomförts.  
 
På avdelning 66 har däremot inte mycket hänt. Man genomförde endast ett idémö-
te, men var varken med på arbetsbytet med Volvo eller genomförde någon dia-
logkonferens. En förklaring till den stora skillnaden mellan de två avdelningarna 
synes vara de två arbetsgruppsledamöternas skilda attityd till projektet. Medan en 
av dem - efter att ha bett om hjälp och fått det - växte allteftersom projektet fort-
skred, uppvisande ett allt större engagemang och styrka, med ett stort antal aktivite-
ter som följd, verkar inte ledamoten på avdelning 66 ha genomgått samma meta-
morfos. Förmodligen hänger detta ihop. Det ena ger det andra. Ju mer man känner 
att man behärskar sitt uppdrag eller sin uppgift, desto fler initiativ vågar man ta. 
Har man däremot varken riktigt förstått uppgiften eller vågat pröva olika saker, 
skapas ett bristande engagemang som i sin tur utgör ett hinder för att uppnå syftet 
med projektet.  
 
Bristande förståelse av vad uppdraget egentligen innebar har för SAFs del tillsam-
mans med den långdragna tröghet som präglade projektet förmodligen varit av av-
görande betydelse för den utveckling som GUNVORS tog. Trots att projektet varit 
förankrat hos ledningen var det därför svårt att avsätta de för projektet nödvändiga 
resurserna. Orsaken sades vara den omorganisation man var inne i. Förmodligen 
var man också - på grund av den tröga inledningen - osäker på om de avsatta resur-
serna verkligen skulle komma till nytta för den egna arbetsplatsen.  
 
Lösningen blev genomförandet av ett eget förändringsprojekt på vilket man hel-
hjärtat satsat resurser och som haft ett mycket starkt stöd från ledningen. Detta pro-
jekt har också genomförts på ett mycket konsekvent och genomarbetat sätt. Denna 
utveckling har också inneburit att personalen på SAFs lokalkontor i stor utsträck-
ning förknippar GUNVORS med det egna interna förändringsprojektet, medan 
samarbetsprojektet inte märkts av i någon högre grad. 
 
När det avslutningsvis gäller Volvo kan hävdas att man vare sig avsatt tillräckliga 
resurser eller förankrat projektet på ett tillfredsställande sätt. Hållningen kan därför 
betecknas som mycket halvhjärtad. Å ena sidan har de i projektet aktiva inte haft 
några svårigheter att få gå iväg på olika aktiviteter, men å den andra har inte några 
speciella resurser avsatts för deltagande i projektet. GUNVORS har därför levt sitt 
eget liv vid sidan av den ordinarie organisationen.  
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Den bristande kommunikationen mellan styr- och arbetsgruppens ledamöter inklu-
sive en viss grad av självtillräcklighet har tillsammans med de stora oklarheter som 
präglat projektet vållat stora problem. Dessutom utgjorde den stora personalbrist 
som i allt högre grad präglade företaget ju längre projektets fortskred ytterligare ett 
allvarligt hinder för möjligheten att uppfylla målsättningen med GUNVORS. Man 
har även brustit vad gäller uppföljning av beslut som tagits. På frågan vad som 
hände med de idéer som kom upp på idémötet blev svaret att "dom bara försvann - 
det rann ut i sanden". 
 
Avslutningsvis kan sägas att brister det i förståelsen av vad man håller på med är 
det svårt att upprätthålla ett engagemang. Får man därtill inte något stöd från vare 
sig överordnade eller styrgrupp ökar svårigheten att upprätthålla engagemanget. 
Föreställningen att man egentligen inte behövde projektet för egen del, "man hade 
ju sitt VU och kunde detta med delaktighet och inflytande", har förmodligen också 
spelat en viktig roll. 
 
7.3  Bieffekter 
 
En av de viktigaste bieffekterna som kunnat noteras när det gäller dem som aktivt 
deltagit i projektet är enligt min mening det ökade självförtroende som kunnat note-
ras hos flertalet.  
 
Alla intervjupersonerna var överens om att projektmedverkan på olika sätt påverkat 
dem positivt och inneburit att de utvecklats. Att ta del av de i projektet ingående 
aktiviteterna har dessutom utöver en ökad självkänsla lett till en förhöjd kunskaps-
nivå, vilket i sin tur bidragit till personlig växt och mognad. En av dem menar att 
hon fått mer "jävlar anamma" och styrka. En annan uttrycker sig på följande sätt: 
 

Jag kanske blivit litet tuffare. För det är klart att man växer ju litet grann. Det 
gör man ju. När man träffar andra och… det är ett ganska bra erfarenhetsut-
byte då, att träffa folk från andra arbetsplatser. 

 
Som en av intervjupersonerna från Volvo påpekade så innebar mötet med personer 
från Gunnareds sjukhem att "det var en helt ny värld som öppnades". Samarbetet 
och utbytet mellan de tre arbetsplatserna har alltså betytt väldigt mycket för de per-
soner som deltagit i utbytet. En bieffekt av detta är att man inte bara fått en ökad 
förståelse för varandras arbetsvillkor utan även för sina egna. En av referensgrupps-
ledamöterna menade just att det bästa med projektet var att få höra hur "de andra" 
hade det på sina arbetsplatser, att helt enkelt få ökade kunskaper om andra områden 
av arbetslivet.  
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En annan bieffekt är den ökade sammanhållningen på avdelning 68 som skapades 
genom allas delaktighet i de genomförda förändringsarbetena. Man har även nått en 
ökad insikt om att möjligheten till delaktighet och påverkan är betydligt större än 
vad man tidigare trott. Även på SAF har samarbetsklimatet på arbetsplatsen förbätt-
rats avsevärt i och med det interna projekt som genomfördes. 
 
Ytterligare en bieffekt är som framgått ovan att Gunnared avdelning 68 blivit till-
frågade att "friställa" avdelningen. Den positiva inställningen från personalen på 
avdelningen till detta förslag är ett tecken på att man nu både vill och vågar ta ett 
större ansvar än tidigare för verksamheten. Samtidigt har man också blivit medvet-
na om att det krävs ökade kunskaper för att klara av den ökade självständighet som 
friställandet innebär; kunskaper som man både vågar och är villiga att ta till sig. 
 
Har då inga negativa bieffekter uppvisats? Möjligen kan en sådan sägas vara den 
besvikelse som visades över att inte de erfarenheter arbetsbytarna gjorde togs till 
vara. Huruvida det påverkar framtida medverkan i andra projekt återstår att se. Det-
samma gäller deltagarna och övriga anställda på Volvo Lastvagnar respektive på 
avdelning 66. Kommer bristen på resultat av projektmedverkan att påverka deras 
attityder till fortsatta förändringsprojekt på ett negativt sätt? Risker för att så är fal-
let finns, men svaret ligger snarast i framtiden. 
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8.  DISKUSSION  
 
GUNVORS är ett extra intressant projekt genom att det utgjorts av ett samarbete 
mellan tre så skilda typer av arbetsplatser. Gunnared är en offentlig arbetsplats med 
övervägande kvinnor, Volvo ett privat företag med övervägande män medan SAF 
är  en intresseorganisation med en relativt jämn fördelning av män och kvinnor. Ett 
samarbetsprojekt mellan tre så skilda typer av arbetsplatser är av naturliga skäl en 
utmaning för samtliga parter men ger också betydande möjligheter till ett erfaren-
hetsutbyte som går utöver det vanliga. Vad kan då sägas ha karaktäriserat 
GUNVORS-projektet? Vad har man uppnått och vad har man misslyckats med? 
Och varför? 
 
Jag återvänder till Sannerstedts inledningsvis beskrivna kriterier eller förutsättning-
ar som bör vara uppfyllda för att ett projekt skall förväntas bli framgångsrikt och 
lyckosamt. Dessa är: 
 
• Entydig styrning av projektet - deltagarna måste förstå syftet med det. 
• Lämplig utformning av styrningen. Ansvarsfördelningen skall vara tydlig och 

tillräckligt med tid och andra resurser skall ha avsatts. 
• Motivation skall finnas hos de inblandade att utföra uppgiften. 
• Kontinuerlig kontroll/uppföljning av arbetet skall genomföras. 
 
Som framgått ovan uppvisar GUNVORS-projektet som ett gemensamt projekt stör-
re eller mindre brister vad gäller alla dessa skilda kriterier. Styrningen har inte varit 
entydig eller utformad på ett alltigenom lämpligt sätt. Ansvarsfördelningen har va-
rit otydlig. Mer tid och andra resurser hade också behövts för genomförandet av 
projektet. Inte heller uppföljningen har fungerat på ett tillfredsställande sätt. De 
grundläggande förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete har därmed saknats. 
Hur kan då denna utveckling förstås och förklaras?  
 
Samtidigt kan konstateras att projektet tagit väldigt olika vägar på de skilda arbets-
platserna. Det är därför viktigt att skilja på projektet som ett samarbetsprojekt och 
på vad man trots bristerna i detta faktiskt har uppnått.  På Gunnared avdelning 68 
har man exempelvis prövat några olika modeller som kan användas för en s k 
GUNVORS-modell med allas deltagande i förändringsarbeten. Även det interna 
projekt som SAF genomförde gav en hel del uppslag som kan användas i samma 
syfte. Projektet har alltså delvis lyckats med sin huvuduppgift. På Volvo och Gun-
nared avdelning 66 har dock projektet knappast satt några spår alls. Samma fråga 
kan därför ställas även här: Hur kan dessa skillnader förstås och förklaras?  
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Styrningen   
När det gäller styrningsproblematiken visade den sig bland annat i arbetsgruppens 
önskan om att få klara besked om vad som förväntades av dem, eftersom de varken 
förstod vad syftet med projektet var eller deras egentliga uppgift däri. På grund av 
att styrgruppens ledamöter och projektledaren inbördes hade så olika syn på inne-
börden av nerifrån-perspektivet - något som inte stod klart för de inblandade par-
terna själva förrän efter ganska lång tid genom den bristande kommunikationen 
mellan de olika grupperna - dröjde det än längre innan det för alla uppenbarades att 
de som skulle realisera projektet inte visste vad de skulle göra. Resultatet blev att 
alla väntade på att någon annan skulle ta initiativet. En studie av ett projekt som ge-
nomfördes i Träindustriarbetareförbundet avdelning 14 med avsikten att delvis ar-
beta utifrån ett nerifrån-perspektiv uppvisar en liknande reaktion. Även i detta fall 
blev resultatet att alla väntade på alla, att ingen självmant tog på sig ansvaret, utan 
menade att det låg hos någon annan.47  
 
Skall ett nerifrån-perspektiv fungera måste utförarna ha helt klart för sig vad upp-
giften går ut på. Det bästa sättet att uppnå detta är att vara med och arbeta fram 
målsättningen eller syftet med projektet, få dela ansvaret, med en för alla helt klar-
lagd ansvarsfördelning. Problem uppstod i detta fall i och med att idéerna kom upp-
ifrån, samtidigt som ansvaret lades på dem som inte alls hade varit inblandade i de 
diskussioner som ägt rum. För att det skulle fungera hade inledningsvis helt andra 
resurser i form av tid för möten behövts, där alla i projektet haft möjlighet att prata 
sig samman. Därefter skulle man haft kontinuerliga möten och uppföljningar så att 
alla visste hur projektet fortskred. En sådan uppläggning var också vad en av ar-
betsgruppsledamöterna hade önskat sig: 
 

I början när man satte igång projektet, då skulle man haft gemensamma mö-
ten. Då skulle man kollat av att alla haft samma målbild. Klargjort vad vi har 
för förhållande till varandra. Vad vi skall göra och vad ni skall göra. Därefter 
skulle man kollat upp litet att… vi är på rätt spår. Och så fått varandras pro-
tokoll. 

 
Projektledarens osäkerhet vad gällde hans egen roll, som just hade sin grund i sy-
nen på innebörden av nerifrånperspektivet har utgjort en viktig orsaksfaktor. Enligt 
hans mening innebar ett sådant perspektiv att ge arbetsgruppens ledamöter möjlig-
het att själva få påverka projektets utformning, det vill säga att skapa verklig delak-
tighet. Arbetsgruppen uppfattade emellertid tvärtom detta synsätt som total av-

                                                           
47 Margareta Oudhuis: Vägen till jämlikhet (1998), s 264. 
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saknad av styrning och stöd, vilket skapade stor frustration, eftersom de inte givits 
tillräckliga eller nödvändiga förutsättningar för att klara av det hela. Genom det sätt 
varpå projektet hade initierats och var upplagt hade det därför varit önskvärt om 
projektledaren tillsammans med styrgruppen sett till att tillhandahålla redskap för 
att arbetsgruppen skulle få de nödvändiga resurserna i form av kunskaper för att 
klara av uppgiften. Här ligger förmodligen, utöver bristande resurser i form av tid 
för möten med målet att nå en samsyn, ett av de största misstagen. Samma proble-
matik återfanns i ovan nämnda fackliga projekt. Projektdeltagarna, som befann sig i 
samma situation som arbetsgruppen i GUNVORS-projektet, råkade ut för likartade 
svårigheter som i stor utsträckning hade sin grund i såväl oklarheter i uppläggning-
en av projektet, brister i förberedelserna som bristande kunskaper/insikter hos pro-
jektdeltagarna om det uppdrag de skulle utföra. Liksom i GUNVORS-projektet 
hade utförarna inte själva fått vara med i förberedelserna och initieringsfasen, utan 
kom in i ett i stort sett redan färdigt uppdrag samtidigt som de skulle ansvara för att 
uppgiften utfördes. Bristande måluppfyllelse blev resultatet även i detta projekt.48 
 
Resurser i form av tid, kunskaper och stöd  
Eftersom oklarheten rörde såväl uppgiften i sig, att hitta en modell (hur veta hur en 
sådan kan se ut när man inte fick den uppbackning i form av utbildning, studiebe-
sök etc som hade behövts) som nerifrånperspektivet var det en närmast omöjlig 
uppgift som arbetsgruppen fick sig tilldelad. Ytterligare resurser i form av tid, kun-
skaper och stöd till samarbetsprojektet hade behövts.  
 
Enligt en rapport av Hermansson och Larsson, som genomfört fallstudier av för-
ändringsprojekt i fyrtio svenska verkstadsföretag, hade framgångsrika projekt ett 
större stöd från start hos samtliga inblandade parter jämfört med mindre fram-
gångsrika projekt. Speciellt stödet från lägre nivåer i organisationen, det vill säga 
från kollektivanställda och arbetsledare, var av avgörande betydelse för föränd-
ringsprojektens framgång. Man fann att arbetsledarnas engagemang hade en stor 
positiv effekt på de kollektivanställda genom att de kunde sprida förändringen vida-
re ner i organisationen.49 När det gäller GUNVORS-projektet visar resultatet att ar-
betsledarens positiva attityd och stöd visserligen har stor betydelse, men även att 
stödet från den högre ledningen är avgörande för möjligheten till framgång. Det 
uteblivna aktiva stödet på Volvo från såväl lednings- som avdelningschefsnivå har 
bidragit till den mindre framgångsrika utvecklingen som projektet tog där. Hade 
ledningen aktivt stött projektet hade det sannolikt fått en betydligt större legitimitet 
och inneburit en reell satsning och inte, som fallet blev, enbart tolererats från den 

                                                           
48 A.a. s 247ff. 
49 Jonas Hermansson och Petter Larsson: Förändringsarbete - faktorer för framgång (1998). 
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närmsta chefens sida. Denna attityd försvårade således för arbetsgruppsledamöterna 
att genomföra uppgiften på ett fruktbart sätt. Det innebar också att projektet hade 
svårigheter att integreras i den ordinarie verksamheten. Ledningens betydelse 
märktes också när det gäller utvecklingen på SAF. När man beslöt att med ledning-
ens helhjärtade stöd genomföra ett eget internt förändringsarbete fanns resurser och 
ett starkt intresse, vilket däremot inte riktigt var fallet när det gällde samarbets-
projektet, då man snarast ville reducera delaktigheten och resurserna. Denna studie 
visar således på betydelsen av den högre ledningens stöd och positiva attityd för att 
nå framgång, vilket även understryks av utvecklingen på Gunnared avdelning 68, 
där en stor förändring inträdde i och med att arbetsgruppsledamoten bad om kon-
kret stöd (vilket hon också fick) från styrgruppen/ledningen.  
 
En av de viktigaste resurserna är vidare tid. Som Bodil Jönsson konstaterar i sin 
bok Tio tankar om tid borde samtal "få ske i störningsskyddade zoner".50 Hon me-
nar vidare att "det koncentrerade, inspirerade samtalet är en vida underskattad källa 
till ny kunskap, nya känslor, nya impulser".51 För att samtal skall kunna vara beri-
kande och utvecklande krävs därför att möjligheter till oavbrutna tankegångar 
finns; att få sitta ifred under en längre sammanhängande tid utan att bli störd. Detta 
var även vad en av arbetsgruppens ledamöter uttryckte, nämligen en önskan om att 
ha fått åka iväg ett par dagar tillsammans med arbetsgruppen för att få tillfälle att 
prata sig samman, lära känna varandra, diskutera och tänka till punkt. I annat fall är 
som Jönsson skriver "avbrutna tankeförlossningar ofta förspillda".52 Sådana längre 
ostörda tanketillfällen fick man dock inte. 
 
Värdet av att faktiskt avsätta tid för reflektion framgår även av en studie av Päivi 
Riestola av ett antal företag som fått medel från EU Växtkraft mål 4 i Älvsborgs 
län. Hon fann att i de långsiktigt framgångsrika företagen hade tid frigjorts för re-
flektion, tid som företagsledaren kunnat utnyttja för det långsiktigt strategiska tän-
kande som låg till grund för att dennes företag blivit just framgångsrikt. Hon fann 
vidare att ett ledarskap med en hög grad av delaktighet från medarbetarna präglade 
dessa företag.53 
 
Hermansson och Larsson påpekar i sin tur att människor har olika förutsättningar 
att ta till sig nya idéer och förändringsinitiativ. För vissa går en sådan process snab-
bare, andra behöver längre tid på sig. Det viktiga är att samtliga inblandade får den 
tid de behöver för att "forma sin egen uppfattning om förändringen och för att an-
                                                           
50 Bodil Jönsson: Tio tankar om tid (1999), s 51. 
51 A.a. s 52. 
52 A.a. 
53 Päivi Riestola: Växtkraft Mål 4 - för långsiktig målmedvetenhet? (1999). 
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passa sig till nya roller och arbetssätt". 54 Detta gäller förstås såväl deltagande i ett 
projekt i sig som genomförande av förändringar på arbetsplatser. 
 
Att tid och kunskapsinhämtande  hör ihop understryks vidare i en studie som rör en 
uppföljning av EU Växtkraft Mål 4 i Skåne, där man lyfter fram betydelsen av in-
sikten om att kompetensutveckling måste få ta tid. För att nå långsiktiga resultat 
måste dessutom kompetensutvecklingen prioriteras före ordinarie arbetsinsatser.55 
På samma sätt fann Hermansson och Larsson i sin studie att otillräckliga resurser 
eller att ha projekt som konkurrerar om samma resurser utgör stora hinder för att ett 
projekt skall bli framgångsrikt.56 Ett likartat resonemang kan överflyttas till GUN-
VORS-projektet. När det gäller Volvo prioriterades inte projektmedverkan, delvis 
kanske på grund av övriga projekt som pågick, inte heller på SAF förrän man valde 
att satsa på ett eget förändringsprojekt samtidigt som projektet på avdelning 68 pri-
oriterades i allt högre grad allt eftersom projektet fortskred. Dessa skilda förhåll-
ningssätt har förmodligen haft stor betydelse för den skilda utveckling projektet 
tog. 
 
3. Motivation 
För att känna motivation att genomföra en uppgift krävs som framgått ovan att man 
såväl har förstått vad man skall göra som fått de grundläggande kunskaperna och 
resurserna för att klara av uppgiften. En ytterligare motivationsfaktor har menar jag 
med tilltro att göra. Tilltro till sig själv och sin egen förmåga men också till led-
ningen på arbetsplatsen. 
 
När det gäller SAF kanske man kan säga att de på grund av den tröga starten sna-
rast utvecklade en bristande tilltro till samarbetsprojektet GUNVORS. Detta var 
måhända den underliggande orsaken till att de istället för att delta i Framtidsverk-
stan och arbetsplatsbytena satsade på ett eget projekt, som egentligen låg litet utan-
för själva projektidén. Genom att det inte genomfördes förrän i slutet av projektti-
den blev tyvärr en av konsekvenserna att erfarenheterna därifrån inte hann komma 
övriga projektdeltagare till del.  
 
För Volvos del kan snarast ett hinder ha varit att man känt alltför stor tilltro till det 
egna arbetssättet - man hade redan sitt VU och man menade sig vara långt framme 
vad gäller delaktighet, trots stora faktiska brister därvidlag. Detta innebar av inter-
vjuerna att döma att de inte riktigt ansåg sig behöva projektet i samma utsträckning 
                                                           
54 Hermansson och Larsson: A.a. s 40. 
55 Hägerfors, Ann  m fl.: Utveckling av verksamhet och kompetens i mindre organisationer. Upp-
följning av EU Växtkraft Mål 4 i Skåne  (2000), s 14. 
56 Hermansson och Larsson: A.a. s 62. 
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som kanske framför allt Gunnared. Anser man sig inte riktigt vara i behov av en 
förändring är det förstås betydligt svårare att känna den nödvändiga motivationen 
för att verkligen satsa på projektet. Detta kan förmodligen sägas gälla såväl enskil-
da deltagare som arbetsplatsen i stort.  
 
När det gäller Gunnared avdelning 68 och tilltron kan å andra sidan hävdas att man, 
allt eftersom projektet framskred, tvärtom fick ökad tilltro till sin egen förmåga. 
Detta kom till stånd i och med att man aktivt deltog i skilda aktiviteter och prövade 
olika saker samt att de förslag som framfördes också genomfördes. Härigenom 
märkte de att de klarade av saker de inte trott sig om tidigare. Denna process kan 
förklara den positiva utveckling projektet tog på avdelningen. Avsaknaden av en 
sådan process förklarar samtidigt varför projektet på avdelning 66 mer eller mindre 
tynade bort. 
 
En annan motivationsfaktor är delaktighet kopplad till tidigare erfarenheter av 
genomförda förändringar. Dessa erfarenheter kan skapa antingen förändringsbenä-
genhet eller förändringströghet. Hur kan man då förstå förändringströghet? 
 
Ett sätt är att betrakta vårt handlingsutrymme som bestående av olika zoner. Vårt 
handlande ligger oftast inom en speciell zon, den s k trygghetszonen, där vi känner 
oss säkra och trygga. Så länge vi håller vi oss inom denna riskerar vi inte att miss-
lyckas. Vi vet vad vi kan och behöver inte utmana våra invanda förhållningssätt 
och kunskaper. Det sker dock inte någon vidareutveckling. För detta krävs att vi 
utmanar vår trygghetszon, det vill säga strävar mot vår maximala kapacitetszon, 
något som samtidigt innebär att inte längre ha kontroll över situationen, att uppleva 
känslor av obehag och rädsla samt risk för att misslyckas. Skulle vi då också miss-
lyckas kan det tvärtom leda till att vi går under trygghetszonen, mot vad kan kallas 
vår minimala kapacitetszon. Hur kan vi då undvika en sådan utveckling? Ett sätt är 
att både för egen del och från ledningens respektive arbetskamraternas sida få eller 
tillåtas att misslyckas utan att det s a s straffar sig.  
 
Att sedan förskjuta trygghetszonen mot den maximala delen kan göras genom att 
tillägna sig kunskaper, få konstruktiv kritik och beröm, ta reda på vari rädslan be-
står och därefter stegvis söka hantera den. Detta går olika fort för olika personer. 
Det gäller därför, oavsett om det handlar om ett speciellt projekt eller förändringar 
på en arbetsplats, att alla respekterar varandras olika förutsättningar.57 Denna pro-
                                                           
57 Se exempelvis Leif Tjernström: Rapport om GUNVORS-projektet, där han refererar till Tor-
björn Nilssons föreläsning på projektets insiktskonferens om denna modell. Se även forskning 
som rör skilda handlingsteoretiska perspektiv, såsom studier av Paul Senge, Martin Seligman, 
Winfried Hacker och Walter Volpert, Gunnar Aronsson, Lennart Lennerlöf m fl. Se även Ingela 
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cess kan i GUNVORS fall exemplifieras med projektets utveckling på Gunnared 
avdelning 66 och 68. Båda arbetsgruppsledamöterna kände sig mycket osäkra och 
otrygga i sina roller när projektet startade. Ledamoten på avdelning 68 lärde sig 
därefter behärska sin rädsla genom att steg för steg arbeta sig in i och klara av det 
tilldelade uppdraget (med stöd av andra), medan en sådan process inte alls verkar 
ha kommit igång för ledamoten på avdelning 66.58  
 
Även Hägerfors m fl fann i sin studie att en persons förhållande till förändringar på 
arbetsplatsen beror såväl på individen som på atmosfären i organisationen. Nyckel-
orden menar man är vilja, våga och kunna. Att inte ha tillräcklig kunskap medför 
att man inte anser sig ha något att bidra med, vilket ofta leder till att personen intar 
en negativ attityd till förändringen. Viljan att delta hänger i sin tur ihop med önskan 
att se positiva resultat för egen del av förändringen ifråga. Att våga handlar framför 
allt om hur ledningen förhåller sig till medarbetares initiativ och engagemang i för-
ändringsarbeten.59  
 
Betydelsen av att bli lyssnad på framgår för övrigt tydligt av en av intervjuperso-
nerna som varit med på arbetsbytet:  

 
Jag tycker dels att man kunde ta till sig vad man förväntade sig… jag för-
väntade mig ju, om det var någonting, att man skulle bli hörd. Men det blev 
man ju inte. 

 
Även om citatet rör arbetsbytet, har det relevans för alla förändringsarbeten, det vill 
säga om man blivit lovad delaktighet så måste man få vara delaktig och bli lyssnad 
på. Annars skapas tvärtom en grogrund för besvikelser och en benägenhet att strun-
ta i möjligheten till delaktighet nästa gång tillfälle ges.  
 
Införandet av Time-Care på Gunnared avdelning 68 kan ses som ytterligare ett ex-
empel. Av intervjuerna framgår tydligt att man kände sig överkörda. Det får, mena-
de en av intervjupersonerna, till konsekvens att  
 

…man skiter i det. Skiter i alltihop. Det är alltid någon annan som bestämmer 
ändå. Så blir personalen då. Man lägger av. Det är knappt man orkar lyssna 

                                                                                                                                                                                            
Olsson: Från inlärd hjälplöshet till handlingskompetens (kommande avhandling) för en samman-
fattning av forskning inom detta område.  
58 Intressant nog kan man alltså många gånger ha ett större handlingsutrymme än man är medve-
ten om och därför inte heller tar till vara. Detsamma gäller möjligheter till påverkan. 
59 Se Hägerfors m fl: A.a. s 17. 
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på arbetsplatsträffen. Man kan t o m tänka att vad skönt att jag jobbar inte 
den dan, för då slipper jag det.  

 
Upplevs delaktigheten som manipulation eller att man inte tas på allvar skapas allt-
så ett bristande förtroende för ledningen och ett ointresse och oengagemang för del-
tagande i framtida förändringar. Att förespeglas en reell delaktighet och sedan ändå 
inte få det är därför enligt min mening grunden till förändringsobenägenhet. Detta 
framgår också tydligt av utvecklingen på avdelning 68, men också av hur det inter-
na förändringsprojektet mottogs av de anställda på SAF. Många var i grunden posi-
tiva, men ändå i hög grad avvaktande. Innan man uttryckligen tar ställning vill man 
se vad resultatet de facto blir. Är det frågan om reell delaktighet eller inte frågade 
man sig. Resonemanget kan även överföras till Volvo och VU-mötena, där precis 
som på arbetsplatsträffarna på Gunnared, det inte är ovanligt att många sitter helt 
tysta. Är det för att delaktigheten inte känns reell? Det överensstämmer i så fall 
med annan forskning om delaktighetens betydelse för att minska förändringsmot-
stånd.60  
 
Ulrika Björkqvist fann i sin studie om förändringsbenägenhet att förändringströtthet 
utöver dåligt hanterade förändringar även kan uppkomma av för hög förändrings-
takt. Rätt timing är därför viktigt i och med att "människor behöver vila mellan 
energikrävande förändringar och tid för att se resultatet av förändringen, en sorts 
feedback, för att samla ny kraft till kommande förändringar".61 Sammanfattningsvis 
skapar alltså goda erfarenheter förändringsbenägenhet medan dåliga tvärtom skapar 
förändringströghet. 
 
Kontroll och uppföljning 
Projektet uppvisar som framgått tidigare stora brister vad gäller uppföljning och 
feed-back. Man gjorde inte överenskomna uppföljningar, arbetsgrupp och styr-
grupp fick inte varandras protokoll förrän relativt lång tid hade förflutit och en 
sammanställning över gjorda aktiviteter gjordes inte förrän projektet närmade sig 
slutfasen.  
 
En orsak till att det blev som det blev är den bristande kommunikationen mellan de 
olika grupperna. Som framkommit ovan hade fler gemensamma träffar - utöver att 
inledningsvis ha träffats för att skapa en gemensam plattform - behövts för att till-
sammans kunna gå igenom och utifrån målsättningen med projektet analysera de 
aktiviteter man deltagit i. Att just kommunikationen har stor betydelse för ett pro-
                                                           
60 Se t ex Hermansson och Larsson: A.a. s 40, där man går igenom ett antal studier som just påvi-
sar delaktighetens betydelse för att motverka förändringsmotstånd.  
61 Ulrika Björkqvist: Förändringsbenägenhet - förändringens grundpelare? (1998), s 25. 
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jekts resultat visar även Hermansson och Larsson, som i sin studie fann att bristan-
de kommunikation utgör "en stor källa till att förändringar inte når framgång".62 
Också av Oudhuis studie av Träindustriarbetareförbundet framgår att bristande 
kommunikation mellan de olika parterna i projektet var en av orsakerna till de 
oklarheter som präglade projektet och därigenom till den bristande måluppfyllel-
sen.63 
   
För att vidare på ett fruktbart sätt följa upp det man varit med om krävs, som redan 
påpekats, att det finns en arena för reflektion. En arena där tillfälle ges att reflektera 
över både egna och andras erfarenheter, något som i sin tur kan ge upphov till nya 
tankar, idéer och insikter. I GUNVORS fall skulle med fördel en sådan arena kunna 
ha använts i samband med att man prövat olika modeller, deltagit i studiebesök och 
i seminarier för att därefter reflektera över och analysera det man varit med om i 
avsikt att finna en modell för delaktighet i förändringsarbeten. Som också Rendahl 
m fl påpekar så är det just det egna handlandet med påföljande reflektion som för 
arbetet i en grupp framåt.64 
 
Avslutningsvis krävs för att samsyn skall uppstå att man kan nå en förståelse av hur 
de andra tänker och ser på det gemensamma arbete man skall genomföra. Som 
Sandberg och Targama skriver så tycks just "egna konkreta upplevelser ha en stark 
genomslagskraft när det gäller att stimulera till en förändrad förståelse".65 Samtidigt 
konstaterar de att "det är bara människor själva som kan åstadkomma förändringar, 
och det förutsätter att de förändrar sin förståelse och bryter inarbetade rutiner och 
beteendemönster".66 Genom en sådan förändrad förståelse tillsammans med faktis-
ka förändringar i det egna arbetet kan, som Holmer visat, förutsättningar skapas för 
att genomföra en omorganisation med stöd från de anställda.67 Grundförutsättning-
en var alltså att objektiva betingelser i arbetssituationen var på väg, eller kunde 
uppfattas vara på väg, att förändras. Detta är kanske nyckeln till framgång.  
 

                                                           
62 Hermansson och Larsson: A.a. s 49. 
63 Oudhuis: A.a. kap 7. 
64 Jan-Erik Rendahl m fl.: Att förändra och leda morgondagens arbete (1997), s 125. 
65 Jörgen Sandberg och Axel Targama: Ledning och förståelse - Ett kompetensperspektiv på or-
ganisationer  (1998), s 157. 
66 A.a. s 169. 
67 Jan Holmer: Framtidsberedskap genom omvärldsutbildning (1994), s 5. Holmer har  i sitt arbe-
te med forskningscirklar mm funnit att chanserna till framgång ökar dramatiskt om det faktiskt 
finns en pågående förändring i det egna arbetet som man kan relatera till. 
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9.  HUR KAN EN GUNVORS-MODELL SE UT? 
 
Utifrån i projektet genomförd seminarieverksamhet, studiebesök, diskussioner samt 
deltagande i och prövande av skilda modeller för allas delaktighet i förändringsar-
beten kan konturerna av en GUNVORS-modell skönjas.  
 
Följande faktorer och förutsättningar, som presenteras nedan under skilda rubriker, 
framstår som grundläggande i en sådan modell. Samtidigt ser alla förändrings-
arbeten olika ut, vilket innebär att inte alla steg alltid måste genomföras  - det beror 
på förändringsprojektets art. 
 
Grundförutsättningar 
• Att skapa en arena där man utvecklar en förståelse av varandras synsätt för att få 

en gemensam förståelseram eller plattform att utgå ifrån. 
• Att försäkra sig om att målet för förändringsarbetet är klart och delas av alla. 
• Att tydlighet och klara regler för arbetet och dess genomförande utarbetas 

gemensamt. 
• Att det finns en arena för kontinuerlig analys, utvärdering och reflektion över 

vunna erfarenheter och resultat. 
• Att resurser tillställs förändringsarbetet i form av tid, stöd och pengar. 
• Att insikt finns om att förändringsprocesser tar tid och måste få ta tid. 
• Att insikt finns om att olika individer behöver olika lång tid på sig för att "hoppa 

på tåget". 
• Att redan innan förändringsarbetet påbörjas komma överens om hur beslut skall 

fattas, var och av vilka. Arenor såsom arbetsplatsträffar, avdelningsmöten, VU-
träffar eller dylikt, där alla på arbetsplatsen ingår, är att föredra. I vissa fall kan 
alternativt en beslutsgrupp som är så sammansatt att den har legitimitet från alla 
grupper av anställda, det vill säga består av män och kvinnor och personer med 
olika positioner, användas. 

• Att skapa ett klimat där det är högt i tak, där alla får och ges tillfälle att yttra sig, 
där alla kan komma med idéer och förslag, inte enbart ledningen. En förändring 
skall alltså kunna starta och initieras både nerifrån och uppifrån.  

• Att försäkra sig om att projekt/förändringsarbeten som initieras nedifrån har/får 
stöd från ledningen på alla chefsnivåer. 

• Om förändringsförslag kommer från ledningen skall det inte vara färdigberett 
utan alla skall ha möjlighet att vara med i processen fram till färdigt förslag. 

• Att delaktigheten är reell. Att var och en har rätt att bli tagen på allvar - annars 
tunnas engagemanget och viljan att delta i förändringar ut. 
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• Att alla är med - det är genom att "göra själv" som grunden läggs till enga-
gemang och vilja att delta i förändringsarbeten och som legitimitet skapas åt den 
förändring som skall genomföras. 

• Se till att projektdeltagandet har legitimitet, att alla känner att man har rätt att 
lägga ner tid på möten osv. 

• Att vid större förändringar, där en mer långsiktig process är nödvändig, se till att 
inte från början vara bunden vid en alltför strikt tidsplan. Det kan krävas att man 
inledningsvis trevar sig fram innan det faktiska arbetet kan påbörjas. En process 
innebär att inte kunna förutse vad som kommer att ske. 

• Att tillsatta arbetsgrupper i viss utsträckning har en egen budget och ett ansvar 
för att de beslut som gruppen fattar (mindre förslag direkt, andra efter att försla-
get fått gehör på arbetsplatsträffen, i beslutsgruppen eller annorstädes) genom-
förs. 

 
Genomförandet/processen 
• Eventuell kartläggning av arbetsplatsen med hjälp av enkät och/eller intervjuer 

för att få fram positiva och negativa aspekter som rör arbetsplatsen och var för-
ändringar önskas/behöver genomföras. 

• Eventuell kartläggning av förändringsbenägenheten på såväl organisatorisk som 
individnivå med hjälp av enkät (se t ex Ulrika Björkqvist). Med hjälp därav få 
underlag för att bedöma var problem finns eller kan uppstå etc. 

• Dialog/-insiktskonferens eller Framtidsverkstad med deltagande av alla på ar-
betsplatsen. Första gången kan temat vara delaktighetens betydelse för möjlig-
heten att genomföra förändringar på ett framgångsrikt sätt. Avsikten är att på så 
sätt lättare nå fram till en samsyn kring delaktigheten som grundpelare i föränd-
ringsarbeten. Vid andra tillfällen tas teman upp som är avhängiga vad för slags 
förändring man avser att genomföra respektive var någonstans i en förändrings-
process man befinner sig.  

• Idémöten (utan ledningspersonal) eller liknande kan därefter användas med 
jämna mellanrum för att få till stånd en ständigt fortgående process. 

• Deltagande i dessa skilda slag av konferenser eller möten bör resultera i att 
mindre arbetsgrupper utses med ansvar för någon eller några bestämda frågor 
utifrån vilka olika förslag arbetas fram. Grupperna bör vara så brett sammansat-
ta som möjligt och ges tillräckligt med tid och andra resurser för att i lugn och 
ro arbeta fram förslag.  

• Sammankoppla dessa skilda aktiviteter med redan förekommande avdelnings-
möten, arbetsplatsträffar eller VU-möten. På så sätt ingår förändringsprojekten i 
den ordinarie verksamheten istället för att leva sitt eget liv. (Dessa olika arenor 
kan även användas för återkoppling av framkomna förslag - se nedan). 
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• Att försäkra sig om att redan existerande arenor - eller andra som skapas för det-
ta ändamål - fungerar som mötesplatser för dialog mellan alla i projektet berörda 
parter.  

• Att inte vänta på att alla är med, innan man sätter igång. Vissa behöver längre 
tid på sig innan man är redo att delta i en förändring. Man bör dock se till att alla 
är med åtminstone på en liten del. Olika slags människor behövs, såväl eldsjä-
larna som de litet långsammare. 

• Förslag som arbetats fram av grupperna presenteras på arenor som arbetsplats-
träffar, avdelningsmöten, VU-möten eller liknande. Innan man därefter tar ställ-
ning till ett slutgiltigt förslag skall alla haft möjlighet att komma med synpunk-
ter. 

• Delegera ansvar och befogenheter i rimlig utsträckning. Det ger bl a stimulans 
att skaffa sig ökade kunskaper för att kunna ta det ansvar som krävs. 

• Låt arbetsgrupperna inom bestämda ramar få eget budgetansvar respektive an-
svar för att beslutade förslag också genomförs. 

 
Uppföljning 
• Se till att den arena för kontinuerlig analys, utvärdering och reflektion över vun-

na erfarenheter och resultat också används till detta.  
• Ha en kontinuerlig årlig uppföljning t ex i form av en enkät för att få fram hur 

den nuvarande situationen upplevs, hur genomförda förändringar uppfattas etc. 
• Genomföra en insikts eller dialogkonferens en gång i halvåret/året.  
• Tillsätta grupper för de problem som alltid finns/uppkommer.  
• Ständigt återkommande uppföljningar på avdelningsmöten eller dylikt för att 

försäkra sig om att de förslag som fattats också genomförs. 
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10.  LÄRDOMAR - REKOMMENDATIONER 
 
Vissa lärdomar kan dras utifrån det sätt varpå GUNVORS genomfördes till andra 
liknande projekt. Vad bör man då tänka på? Jag ger nedan i punktform vissa riktlin-
jer som enligt utvärderingens resultat är viktiga att hålla i minnet. En utgångspunkt 
är att med hjälp av Sannerstedts kriterier klargöra om de grundläggande förutsätt-
ningarna för att bedriva ett framgångsrikt projekt kan anses vara uppfyllda eller ej. 
Det gäller, som framgått ovan, enligt dessa att vara klar över att de som deltar i och 
ansvarar för projektets genomförande: 
 
• Förstår uppgiften 
• Kan genomföra den (har tillräckliga resurser) 
• Vill genomföra den 
 
Därutöver bör även nedanstående punkter tas i beaktande: 
 
• Att försäkra sig om att projektet har stöd från såväl ledning som arbetsledare 

innan det sätts igång.  
• Att projektet också stöds av övriga anställda, som på olika sätt och i olika grad 

görs delaktiga i det.  
• Att alla som är direkt involverade tillsammans arbetar fram en gemensam för-

ståelseram om syftet och målet med projektet liksom om vilka medel/metoder 
som skall användas. 

• Att skapa en stark tydlighet från början vad gäller syftet med projektet, rollför-
delning, ansvar och befogenheter. 

• Att legitimitet skapas för projektet och de deltagande individernas projektmed-
verkan. 

• Att inse att processer tar tid. Att ge projektet tillräckliga resurser för att delta-
garna skall kunna genomföra det även om man ibland "går vilse".  

• Att inse att man inte kan styra en process, den har sin egen gång och sin egen 
rytm. 

• Att i en eventuell förstudie göra en första inventering av kunskapsläget så att 
man är väl förberedd när projektet sedan sätts igång för att därigenom undvika 
onödig tidsspillan. 

• Att vara medveten om kommunikationens betydelse grupper och individer emel-
lan.  

• Att en ständigt återkommande uppföljning av skeendet och vunna erfarenheter 
är nödvändig.  

• Att veta vad man ger sig in i och hålla överenskomna löften. 
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Övrigt material 
 
Eldefors, Ulf. 1999.  Slutrapport av SAF och Förbundens Utvecklingsprojekt. Steg 

1 - analysfas. 
 
Protokoll från styrgruppens och arbetsgruppens möten, från referensgruppens mö-
ten vid Gunnareds sjukhem avdelning 66 och 68, från Framtidsverkstan samt annat 
internt material. 
 
Samverkan Göteborg. Lokalt Samverkansavtal för Göteborgs stad 1996-02-01. 
 
Tjernström, Leif: Rapport om GUNVORS-projektet. Kommande. 



  

82 

Bilaga 1. Genomförda aktiviteter i Gunvors-projektet 
 
 
Föreläsningar/seminarier under förstudien: 
15/10-98 - Siv Their: Social kompetens i arbetslivet  
27/10-98 - Ruta Skrapste-Malmqvist: Strukturförändringar - Förändringströtta 

människor - Vem tar ansvar för utvecklingen och Vem bryr sig? 
 
Föreläsningar/seminarier under projektfasen: 
21/1-99  - Ulf Eldefors: Förändringsledareutbildning i miniformat  
30/3-99  - Östen Ohlsson: Res pyramiderna 
27/4-99  - Lars Johansson, VD Profilgruppen i Åseda: Kaizentekniken, en variant 

till förändringar - till det bättre - genom allas medverkan och med sys-
tematik 

25/5-99  -   Ulla Eriksson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Kvinnor, 
män och karriär 

990519  - Videofilmad föreläsning med Odd Engström: Det är färdigt nu (Ägde 
rum i samband med ett arbetsgruppsmöte) 

 
Studiebesök: 
19/3-99  - Canon Center  
8/9-99    - Fresh Ventilation AB  
 
Vägledningsmaterial: 
"Från Kunskap till Kompetens" 
"Vårdprogrammet" - ? 
"Tillväxt för framtiden" 
 
Övriga aktiviteter: 
• Deltagande i datakurs för två av deltagarna i arbetsgruppen från Gunnared 
• Framtidsverkstad 1-2/3-99 på Volvos kursgård Bokenäset med Kristina Öhrne 

och Margareta Forsberg med deltagande av 17 personer (varav fem från Volvo 
och nio från Gunnared) 

• Uppföljningsmöte av Framtidsverkstad 25/5-99 med Öhrne och Forsberg 
• Idémöten med Ulf Eldefors. 2 st på Volvo samt 2 vardera på avdelning 66 och 

68 på Gunnareds sjukhem under våren 1999 
• Avstämning av idémötena med Ulf Eldefors 28/4-99 
• Insiktskonferens med Torbjörn Nilsson och Lennart Andreasson, Proteko med 

deltagande av alla på avdelning 68, Gunnareds sjukhem 20/10-99 
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• Förändringsarbetet på SAFs regionkontor: SAF och Förbundens Utvecklings-
projekt med Ulf Eldefors våren/hösten 1999 

• Arbetsplatsbyten: 2 personer från Gunnareds sjukhem och 3 personer från Volvo 
besökte varandras arbetsplatser under senvåren 1999 
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Bilaga 2. Antal möten med olika grupper 
 
 
Arbetsgruppen: 
98-09-02 
98-09-16 
98-09-30 
98-10-15 
98-10-27 
98-11-11 
98-11-26 
98-12-09 
99-02-15 
99-02-17 
99-03-19 
99-03-30 
99-04-13 
99-05-12  
99-06-09 
99-10-27  
 
Styrgruppsmöten: 
98-11-24 
98-12-16 
99-01-21 
99-02-17 
99-03-29 
99-05-10 
99-12-10 
 
Gemensamma möten styrgrupp/arbetsgrupp: 
99-06-23 + deltagande av Lennart Andreasson, Proteko 
99-08-18 
99-10-13 
 
Gemensamma möten styrgrupp/arbetsgrupp/referensgrupp: 
99-09-08 i samband med mötet på Fresh 



  

85 

Bilaga 3. Intervjuerna samt deltagande i vissa aktiviteter 
 
 
Intervjuer ägde rum med 12 personer. Samma personer har intervjuats vid båda till-
fällena bortsett från en person vid Volvo Lastvagnar tillhörande referensgruppen 
där en annan person tillhörande referensgruppen deltog i den andra intervjuom-
gången.  
   
Urvalet av intervjupersoner gjordes för att få en så stor bredd som möjligt vad gäll-
er skilda aktörer. På så sätt skapas möjlighet att få fram olika perspektiv på projek-
tet, dess genomförande och måluppfyllelse. Urvalet har på så sätt utgjorts av perso-
ner från de olika grupperna i projektorganisationen samt s k vanliga anställda som 
kan ses som representanter för ett nedifrånperspektiv. 
 
Urval av sammanlagt tolv intervjupersoner: 
En person från styrgruppen. 
Tre personer från arbetsgruppen, en från vardera Gunnareds sjukhem, SAFs regi-
onkontor och Volvo Lastvagnar. 
Tre personer från referensgrupperna vid respektive arbetsplats.  
Fem anställda personer vid de olika arbetsplatserna utan någon specifik knytning 
till projektet: två personer från Gunnareds Sjukhem, två från SAF och en från Vol-
vo (ytterligare en person från Volvo deltog vid första intervjutillfället men slutade 
strax därefter, varför denna intervju inte har tagits med). 
 
Alla intervjuerna utom en genomfördes med bandspelare och tog mellan en och en 
två timmar i anspråk. En intervju fick genomföras per telefon då intervjupersonen i 
fråga var sjukskriven och inte hade möjlighet att medverka på annat sätt. Flertalet 
intervjuer har gjorts på respektive arbetsplats. I något fall gjordes de i en av re-
spondenternas hem samt i ett annat på AiVs kontor. Intervjuerna har skrivits ut i sin 
helhet för att på så sätt kunna analyseras på ett mer djupgående sätt. 
 
Av de intervjuade personerna var nio kvinnor och tre män.  
 
Deltagande i möten och genomförda aktiviteter 
Jag har deltagit vid några möten som de skilda grupperna har haft och även varit 
med vid några av de genomförda aktiviteterna. Exempelvis deltog jag vid återsam-
lingen efter Framtidsverkstan, vid ett av Ulf Eldefors idémöten på Gunnareds Sjuk-
hem, vid studiebesöket på Fresh AB samt insiktskonferensen med Torbjörn Nils-
son/Lennart Andreasson tillsammans med avdelning 68, Gunnareds Sjukhem. Även 
samtal med Ulrika Björkqvist, Astracan. 
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Rapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B., Hägglund, S. & Kihlström, S. (1997/1999). Projektet ”Lära   

till lärare”. Projektbeskrivning.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
Rapport nr 1, 1999. 

 
2. Davidsson, B., Eriksson, A., Strömberg, M., Dovemark, M. & Hägglund, S. 

(1999). Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbildningen. 
Projektet ”Lära  till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 2, 1999.  

 
3. Strömberg, M. (1999). ”Det finns gyllene dagar och stunder i lärarens arbete 

och det är dom  som gör att man knogar på.” Åtta lärares upplevelse av till-
fredsställelse i  arbetet.” Projektet ”Lära  till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 3, 1999.  
 
4. Eriksson, A., Davidsson, B. & Hägglund, S. (1999). Iaktta – handla – reflekte-

ra. Blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksamhetsförlagd 
utbildning. Projektet ”Lära  till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
  Rapport nr 4, 1999. 
 
5. Davidsson, B. Dovemark, M. & Hägglund, S. (1999). Vem blir lärare och var-

för? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturel-
la bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval. Projektet 
”Lära  till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 5, 1999. 
 
6. Kärrby, G. (2000). Svensk förskola – Pedagogisk kvalitet med socialpolitiska 

rötter.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 6, 2000. 
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7. Szklarski, A. (2000) Konfliktupplevelsens väsen. En empirisk-fenomenologisk 
studie bland ungdomar i två länder. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 7, 2000. 
 
8. Davidsson, B. (2000) Samling – en symbol för integration mellan förskola och 

grundskola? 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 8, 2000. 
 
9. Oudhuis, M. (2000) Gunvors-projektet – En utvärdering av ett samarbetspro-

jekt mellan Gunnareds sjukhem, SAFs regionkontor och Volvo Lastvagnar. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 9, 2000. 
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Rapporter från Pedagogiskt centrum 
 
1. Lönn, A. (1999). Pedagogisk handledning vid högskola. En studie av pedago-

gisk handledning vid Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad Chalmers Teknis-
ka Högskola.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 1, 1999. 
 

2. Lönn, A. (2000). Vad förväntas av/väntar handledare och studenter? En en-
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