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Förord 
 

Projekt Teknologi, organisation, management (TOM)  handlar om förändringsarbete i 
företag och vilka effekter som förändringsarbetet kan får. I rapporten analyser vi två typer av 
förändringar. Den ena gäller de organisatoriska förändringar som företag har genomfört, medan 
den andra typen gäller förändringar av företags tekniska system, t.ex. produktionssystem och 
olika former av styrsystem.  

Förändringar är processer som pågår under längre eller kortare tidsperioder. I projektet har 
vi försökt täcka in förändringsarbeten som pågått under en femårsperiod vid företagen. I en 
delstudie arbetar vi med ett tioårsperspektiv. 

De sätt som förändringar genomförs på och hur de är organiserade och leds är 
managementaspekter som vi intresserat oss för. En grundläggande hypotes i projektet är att den 
övergripande förändringsstrategin, hur det genomförda förändringsarbetet är organiserat och de 
ledningsprinciper som har tillämpats, är faktorer som påverkar hur väl förändringsarbetet 
kommer att lyckas. Med ett lyckat förändringsprojekt menar vi i det här sammanhanget att det 
bidragit till att företagets prestation förbättrats, t.ex. att produktiviteten förbättrats, ledtiderna har 
förkortats o.s.v. Förbättringen, eller försämringen, beräknas såväl internt inom företaget som i 
relation till företagets konkurrenters prestationsförbättring. 

Huvuddelen av arbetet i projektet har utförts av civ.ing. Susanne Hedlund vid Avdelningen 
för Industriell organisation, Luleå tekniska universitet. Susanne har genomfört datainsamlingar 
och analyser samt skrivit ett grundmanuskript till föreliggande rapport. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Rådet för Arbetslivsforskning, som härmed tackas 
för visat förtroende. 
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1. INLEDNING 

 

1.1. PROBLEMBESKRIVNING 

Det har under de senaste årtiondena varit vanligt bland svenska företag 
att bedriva någon form av utvecklings- eller förändringsarbete. Det övergripande 
syftet med förändringarna har vanligen varit att öka företagets prestation mätt inte 
bara i finansiella termer utan också med avseende på kvalitetsförbättring, kortare 
ledtider och förbättrade arbetsförhållanden. Vid en del företag har 
förändringsarbetet varit inriktat på att öka mekanisering, automatisering och 
introduktion av olika informationsteknologiska system. En uppgradering och 
integrering av företagets tillverkningsprocesser och kontrollsystem har varit 
centralt. Andra företag har istället fokuserat mänskliga resurser, varvid förändring 
av arbetsorganisationen har varit en viktig del av företagets förändringsaktiviteter. 
Under den här tidsperioden har det funnits en ganska livaktig diskussion om hur 
man ska kunna skapa "bra jobb", d.v.s. hur man samtidigt ska kunna skapa 
produktivare och mer människovänliga och utvecklande arbeten (LO 1976, SAF 
1975). 

Medan somliga företag har lyckats höja sin prestationsnivå, t.ex. i 
betydelsen högre produktivitet, kortare ledtider, högre arbetstillfredsställelse, 
lägre sjukfrånvaro, har andra varit mindre framgångsrika. Resultatet har inte alltid 
motsvarat de finansiella och tidsmässiga resurser som tagits i anspråk. För många 
företag innebär förändringsarbetet stora investeringskostnader och det förväntade 
utfallet kan vara starkt förknippat med företagets överlevnad. 

Inom forskningen är man generellt sett överens om att utformningen av 
företagets organisation har betydelse för utfallet av implementeringen av de nya 
teknologiska lösningar som idag finns att tillgå, men det finns inte samma grad av 
konsensus kring frågan om utfallet blir bättre om förändringsarbetet inriktas på 
teknologiska förändringar, organisatoriska förändringar eller en kombination av 
dessa. En orsak till detta är att man ofta har studerat förändringarna och deras 
konsekvenser under kortare tidsperioder, varför de långsiktiga effekterna och 
handlingsmönstren är oklara (Brödner 1988, Warner, Wobbe et al. 1990, Hörte 
och Lindberg 1992).  

Hur förändringsprocesser leds, d.v.s. managementaspekterna, har inte 
studerats i någon större omfattning, jämfört med studier med fokus på förändring 
av olika typer av teknologiska system och införande av nya organisationsformer. 
Många menar dock att implementeringsprocessen kan ha avgörande betydelse för 
framgång eller misslyckande när man genomför förändringar (se t.ex. Hörte och 
Lindberg 1989, Lindberg 1990). Den ”goda förändringsprocessen” är fortfarande 
delvis höljd i dunkel.  
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Under senare år har resultatet av två större utredningar presenterats, 
som båda behandlat viktiga förutsättningar för svenskt näringslivs 
konkurrenskraft. Produktivitetsdelegationen presenterade ett antal förslag till hur 
produktiviteten kan förbättras. I den strategi för ökad produktivitet som föreslås i 
slutbetänkandet lyfts tre faktorer fram. Den första gäller satsningar på det s.k. 
humankapitalet, i form av utbildning och förmåga att hantera ändrade betingelser. 
Den andra gäller realkapitalbildningen, där man vid sidan av stimulans av 
sparande och investeringar poängterar utbyte av gammal mot ny teknik. Den 
tredje satsningen gäller förnyelse av arbetsorganisationen i företagen, enligt 
principen “bort från Taylorismen” (SOU 1991). 

Kompetensutredningens slutrapport kom 1991, samma år som 
produktivitetsdelegationens. Även i denna utredning poängteras behovet av 
förändrade arbetsorganisationer, och man pekar särskilt på att företagen måste 
sträva mot en ökande kompetens på alla nivåer inom företaget (SOU 1991).  

Med stöd från Arbetslivsfondens (ALF) genomfördes under 1990-1995 
nära 25.000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö 
och rehabiliteringsinsatser (Westerberg 1995) Uppdraget till ALF inkluderade 
insatser som syftade till såväl arbetsutveckling som produktivitetsutveckling. 
Direkta investeringarna i fysisk arbetsmiljö och i produktionsprocesser spelade en 
underordnade roll i ALFs uppdrag.  

Vid dåvarande Arbetsmiljöfonden genomfördes under 1980/90-talet, 
ibland i samarbetet med NUTEK, ett antal forskningsprogram (UP, DUP, MDA 
m.fl.). De hade alla bland sina mål att stödja förändringsarbete inom företag, 
antingen genom införande av ny teknik, förändrad arbetsorganisation eller båda 
delarna.  

Det långsiktiga syftet med de flesta av de nämnda insatserna, som totalt 
omfattar insatser för 15- 20 miljarder kronor under en 15-20-årsperiod, kan 
sammanfattas på följande sätt: Genom att stärka företagens konkurrenskraft och 
lönsamhet skapas möjlighet att förbättra arbetsmiljön och skapa tryggare arbeten 
för de anställda.  Insatserna och effekterna ligger således dels på företagsnivån 
och dels på individnivå.  

De åtgärder som föreslagits har oftast gällt förnyad arbetsorganisation, 
införande av ny teknik, kompetensutveckling och lärande på organisatorisk och 
individuell nivå, samt införande av nya lednings-, och organisationsprinciper.  

Dessa åtgärder kan sammanfattas eller indelas i några dimensioner som 
beskriver vilka områden som förändringsarbetet fokuseras till, och vilka dessutom 
ger vägledning om hur förändringen bör genomföras.  

En dimension gäller förnyelsen av företagens tekniska system. Insatser 
inom det här området gäller t.ex. implementering av s.k. Advanced Manufacturing 
Technologies, där olika former av informationsteknologiska tillämpningar utgör 
en viktigt inslag (NC, CNC, FMS, CAD,CAE, CAM, MRP mm). De prioriterade 
investeringarna gäller produktionsprocesserna (i vid mening). Den här 
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dimensionen kan betecknas som en teknologidimension, då intresset i första hand 
gäller de tekniska lösningarna. Företag som ger teknologidimensionen hög 
prioritet menar att det i första hand är genom goda tekniska lösningar som 
företaget ska stärka sin produktivitet/konkurrenskraft/lönsamhet (och lösa många 
andra problem som t.ex. personalbrist).  

En andra dimension gäller förnyelse genom investeringar i det 
”mänskliga kapitalet”. Företag som tror att konkurrenskraft kan skapas genom 
arbetsorganisationsförändringar, kompetensutveckling av de anställda, lärande 
och andra människa-/organisationsanknutna insatser kan sägas fokusera en 
människa-organisationsdimension, i fortsättningen kallad 
organisationsdimensionen1. 

En tredje dimension som kan ligga till grund för företags 
förändringsarbeten utgörs av nya principer och system för ledning av och 
perspektiv på den verksamhet som företaget är engagerat i, samt hur denna 
verksamhet kan/ska förändras. Exempel på sådana system är TQM, JIT, Kaizen 
och Corporate Reengineering. Ofta berör dessa ”filosofier” verksamhetens 
organisation, och de ligger då nära organisationsdimensionen. De innehåller 
emellertid även aspekter som mer anknyter till ledningsprinciper och 
övergripande verksamhetsidéer, d.v.s. ”management” i vid mening. De frågor som 
ställs gäller i första hand hur verksamhet ska bedrivas, men de är även inriktade 
mot hur förändringsarbete ska genomföras (t.ex. inkrementellt eller revolutionärt), 
hur de anställda ska involveras (t.ex. top-down eller bottom-up), hur systematiskt 
förändringsarbetet ska drivas, t.ex. i form av systematiska eller icke-systematiska 
förbättringsprocesser (Berger, Hart et al. 1995) o.s.v. För den här dimensionen 
kommer vi att använda termen Management of Change dimensionen, eller MoC-
dimensionen  

Medan teknologidimensionen och organisationsdimensionen i första 
hand gäller inom vilka områden som förändringar äger rum, omfattar 
managementdimensionen även hur verksamhet ska bedrivas och förändringar 
genomföras. Dimensionerna är ömsesidigt relaterade till varandra. 
Förändringsarbete kan genomföras enligt olika principer (som anknyter till 
managementdimensionen) och de kan omfatta såväl 
teknologi(dimensions)förändringar som organisations(dimensions)förändringar.  

Oavsett inom vilket område eller hur förändringsarbetet genomförs är 
det övergripande syftet med förändringen att ge organisationen en förmåga att nå 
en högre prestationsnivå inom ett eller flera områden. Med ”prestation” avses 
någon mätbar faktor som företaget bedömer som viktig. Den kan variera mellan 

                                                 
1 Som framkommer i den fortsatta framställningen används olika beteckningar i de refererade 
undersökningarna, t.ex. Technology system vs HRM system, Teknologidimension vs 
Human/organization dimension. 
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olika företag och gälla t.ex. bättre konkurrenskraft, lönsamhet, kostnadsbild, 
kvalitet, arbetsmiljö eller lärande. 

 1.2. TIDIGARE STUDIER MED ANKNYTNING TILL FÖRÄNDRINGSDIMENSIONERNA 

I det här avsnittet presenteras kortfattat några exempel på tidigare 
studier som behandlat en eller flera av de tre dimensioner som diskuterats ovan.  

Ett par studier av förändring av teknologi- och 
organisationsdimensionerna har t.ex. genomförts tidigare (se t.ex Hörte och 
Lindberg 1994, Sun 1993). De följande avsnitten sammanfattar dessa studier, 
samt två andra studier som också är av direkt relevans för den aktuella 
frågeställningen (se vidare avsnitt 1.4). 

1.2.1. Studien Bra jobb 

Under början av 1990-talet samlade SAF in information om vilka 
utvecklingsarbeten som genomfördes inom ett hundratal svenska företag (Ahlkvist 
1992). SAFs avsikt var att ge andra företag möjlighet att lära av de företag som i 
ett eller annat avseende kunde sägas erbjuda ”bra jobb” för de anställda, och 
samtidigt förena detta med hög effektivitet, kvalitet m.m., d.v.s. företag som 
kännetecknades av en generellt hög prestationsnivå.  

I en studie (Hörte och Lindberg 1994), som baserades på de företag 
som ingick i SAFs sammanställning,  analyseras hur ett 70-tal företag genomfört 
förändringar inom det arbetsorganisatoriska området och tekniska förändringar 
inom produktionsprocessen och inom styr-/kontrollområdet. Inom det 
arbetsorganisatoriska området studerades om arbetet bedrevs individuellt eller om 
någon form av grupporganisation tillämpades, graden av hierarkisk uppdelning av 
ansvar och befogenheter, samt de anställdas ansvar och befogenheter inom olika 
områden. De tekniska förändringarna gällde graden av mekanisering och 
automatisering samt graden av datorintegration inom i första hand den direkta 
produktionsprocessen. Studien beaktade även frågor som integration inom andra 
typer av system, t.ex. sådana som används inom PU-funktionen, och integration 
mellan olika funktioner inom företaget. 
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Figur 1.1 nedan sammanfattar den använda undersökningsmodellen. 
Olika typer av ”prestationsvariablers” förändring mellan två tidpunkter (t1, t2) 

studerades, där den första 
tidpunkten (t1) ligger före 
de för-ändringar som 
genomförts (”åtgärden”), 
och där t2 utgörs av en 
mätning en tid efter det att 
åtgärden genomförts.  

De studerade 
presta-tionsvariablerna var 
av flera olika slag. En grupp 
variabler gällde 

produktionssystemets 
kostnadseffektivitet, 

produktivitet, producerad 
kvalitet och ledtider. En annan grupp var inriktade mot att mäta personalens 

reaktioner på de 
genomförda åtgärderna. 
Förändringar av (korttids-) 

frånvaro och graden av personalomsättning blev de indikatorer som användes.  

De tekniska och organisatoriska förändringar som genomförts vid 
företagen studerades med hjälp av två skalor, där den ena var inriktad mot 
förändringar inom det tekniska området, medan det andra fokuserade 
arbetsorganisationsförändringar. Dessa två dimensionerna har diskuterats av bl.a. 
(Ettlie 1988, Bessant 1991, Hörte 1989, Hörte 1991, Hörte och Lindberg 1992, 
Hörte och Lindberg 1994), men de har sällan blivit operationellt definierade. 
Dimensionerna operationaliserades genom två fem-stegs skalor enligt figur 1.2. 

Med hjälp av skalorna bedömdes de förändringar i de två 
dimensionerna som skett på företaget mellan de två mättillfällena, dels i form av 
förändringar inom teknologi- respektive organisationsdimension, och dels i form 
av en samtidig förändring i de två dimensionerna. En förändring indikeras av att 
ett företags position (värde) ändrats på en dimension (skala) mellan de två 
mättillfällena (före respektive efter förändringen genomförts). 

 

"Prestationsnivå"
Tidpunkt t1

"Prestationsnivå"
Tidpunkt t2

"Åtgärd"
teknologi

organisation

1988 1992

Förändring i ...
Kostnad
Produktivitet
Ledtid
Kvalitet
Frånvaro
Personalomsättning

 

Figur 1.1 Undersökningsmodellen (Hörte & Lindberg 1994)
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TEKNOLOGIDIMENSION

MÄNNISKA/ORGANISATIONSDIMENSION
Manuella maskiner, manuella system
Enkel datorisering, viss NC
Få datoriserade system, viss integration NC/CNC
Många datoriserade system, integration, FMS, NC/CNC

Datoriserade system, hög grad av integration

1. "Taylor", individuella jobb, hierarkisk organisation
2. Grupporg. med centralt ansvar för kvalitet, plan., kost o.dyl.

3. Flödesgrupp med ansvar för enkel planering m.m.
4. Integrerad flödesgrupp med ansvar för planering, kvalitet, rekrytering.
 Enkel kontinuerlig utbildning

5. Som 4 men med kontakt med leverantör - kund. Avancerad utbildning

5

4
3
2
1

 

Figur 1.2 Teknologi- respektive Människa/organisationsdimensionen i Hörte &Lindberg, 1994. 

Resultatet av studien pekade på att det i första hand var de 
organisatoriska förändringarna som var förknippade med prestationsförbättring, 
medan förbättringar som enbart gällde de tekniska systemen, relativt sett, gav 
sämre utdelning.  

1.2.2. H. Suns studie av “Patterns of organizational och technological 
development with strategic considerations”  

Sun (1993) utgår i sin doktorsavhandling från den s.k. AMT2-
paradoxen: Medan  vissa företag som implementerar AMT uppvisar en positiv 
prestationsutveckling, är det många andra företag som inte uppvisar de förväntade 
resultaten efter implementeringen. Hur kommer det sig att AMT inte infriar de 
förväntade positiva resultaten? 

Sun sammanfattar syftet med sitt arbete på följande sätt: 

“This project tried to explore the general pattern of the organizational 
och technological development in terms of (1) the mututal causal 
relationship, (2) the path, status och stages, och (3) the holistic linkages 
with strategy och market. The final aim is to explore the implications 
for management of AMT.” 

Det empiriska materialet som Sun analyserar är baserat dels på en 
survey-undersökning och dels på ett antal fallstudier. Det empiriska materialet 
används för att analysera företags status, eller position, i den s.k. O-T grafen (se 
figuren nedan), men också för att analysera förändringar av positionen mellan 
olika tidpunkter.  Grafen är baserad på en teknologidimension3, som i det här 

                                                 
2 AMT = Advanced Manufacturing Technologies 
3 Sun diskuterar teknologidimensionen dels ur ett konceptuellt perspektiv (automation, integration) 
och dels ur ett operationell (empiriskt) perspektiv (teknologier för design, tillve rkning, och 
management) 
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fallet gäller graden av användning av AMT inom företaget, och en 
organisationsdimension4, som här närmast kan beskrivas i grad av gruppbaserade 
organisationslösningar, funktionell och vertikal integration, formalisering samt 
träning och utbildning. 

I grafen beskrivs tre teoretiskt definierade ”utvecklingsvägar”, som 
antingen är inriktad mot teknologiutveckling (T-path), mot organisatorisk 
utveckling (O-path) eller mot en balanserad utveckling (B-path), där förändringen 
sker samtidigt i båda dimensionerna. Företagens status (position) i diagrammet 
kan bestämmas genom att mäta deras relativa avvikelse från den balanserade 
utvecklingen (Distance from Balanced path= DB).  

 

O(rganization) 
 O-status (BD<0) 
 O-path B-status (BD=0) 
 B-path  
  
    
 T-status (BD>0) 
 T-path  
 T(echnology) 
 
Figur 1.3 The dynamic and static status on the OT-map (Sun, 1993, s 80) 

O-T-grafen gör det möjligt att beskriva vilken inriktning som företags 
förändringsprojekt har med avseende på teknologi- och organisationsfokus, och 
hur denna inriktning kan förändras över tid. Sun noterar att många företag 
genomför förändringar som initialt är teknologiinriktade, för att i andra faser blir 
mer organisationsfokuserade. Sun menar att man kan tala om olika regelbundna 
utvecklingsfaser som många företag passerar genom, och som delvis tycks vara 
kulturellt betingade.  

Sun studerar bl.a. företagens status och rörelser i O-T-grafen, och han 
försöker bestämma hur dessa faktorer är relaterade till förändringar i olika 
prestationsparametrar. Prestationerna mäts både med hjälp av olika 
skattningskalor, som ger företagets egna föreställningar om den egna 
prestationsnivån i relation till andra företag (konkurrenter), och med mer 
objektiva metoder (försäljningsförändring, lönsamhet mm.) 

                                                 
4 Sun diskuterar även organisationsdimensionen ur konceptuell och operationell synvinkel. 
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1.2.3. FAST-programmet 

Det europeiska s.k. FAST5-programmet genomfördes under 1980-talet. 
Ett mycket stort antal rapporter har publicerats inom programmets ram, men 
åtminstone delar av programmets resultat har publicerats i mer samlad form (t.ex. 
i Warner, Wobbe et al. 1990). Programmet behandla bl.a. det som kallas 
”complex techno-organizational systems”, och deras för- och nackdelar. R 
Patrella, programmets ordförande,  konstaterar att även om ett företag investerar i 
den bästa ”hårdvara” som kan fås för pengar, så är det inte säkert att företaget 
kommer att få det förväntade ekonomiska utbytet av investeringen som man 
förväntade. Han konstaterar att ”what the economy och the firm need is more och 
better human och organizational innovation” (Warner, Wobbe et al. 1990). 
Orsaken till detta är att företagen under lång tid varit fast i en ensidig 
teknikfixering (”technocentrism”, Warner, Wobbe et al. 1990), där såväl de 
mänskliga som de organisatoriska aspekterna ”glömts bort”. Den lösning de 
förelår på företagens produktivitetsproblem, som samtidigt ger de anställda en 
bättre arbetssituation, är användningen av ”anthropocentric technology”, där 
människans kunskaper och förmågor spelar en central roll. En slutsats av 
programmet blev att det är inte teknikfixerade Computer Integrated 
Manufacturing (CIM) som företagen behöver, utan det är Computer och Human 
Integrated Systems (CHIS). Wobbe deklarerar t.ex. att ”Not the computer, but the 
´computer aided craftsman´ will emerge as the new model” (i Warner m.fl. 1990). 

De studier som genomfördes inom FAST tyder på att företag som 
försöker uppnå ”flexibel specialisering” genom att ensidigt satsa på 
”teknologidimensionen” (s.k. technolo-centred approaches) kanske uppvisar goda 
resultat i det kortare perspektivet, men systemen är sårbara och svåra att förändra. 
Sett ur ett längre tidsperspektiv, och även ofta ur ett kortsiktigt, visar de 
”antropocentiska” (eller human-centered) systemen betydligt bättre 
prestationsnivåer, och de är dessutom lättare att förändra (se. t.ex. Brödners 
kapitel i Warner m.fl., 1990).  

Den antropocentiska modellen är inte teknikfientlig. Den pekar på att 
en god blandning av teknologi (AMT), mänsklig förmåga (lärande) och 
organisatoriska, ledningsmässiga principer (gruppteknologi) kan ge god 
lönsamhet, hög flexibilitet (i olika dimensioner) och effektivitet, samt ge de 
anställda goda arbetsförhållanden (kompetensutveckling och god arbetsmiljö). 

                                                 
5 Fast = Forecasting and Assessment in Science and Technology 
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1.2.4. NUTEKs studie ”Mot flexiblare arbetsorganisationer” 

NUTEK har i en studie av förekomsten av ”flexibla 
arbetsorganisationer” studerat vilken effekt som flexibilitet i arbetsorganisationen 
har på produktivitet, personalomsättning och sjukfrånvaro. Med flexibla 
arbetsorganisationer avses sådana som   

• har strategier för utvecklingen av humankapital,  

• har omfattande delegering av ansvar,  

• är mer kundorienterade och har en organisation som är mindre 
byråkratisk, möjligen med färre chefsnivåer och färre antal 
chefer per anställd och 

• har ett individuellt kompensationssystem som bygger på 
individens förmåga, kompetens och flexibilitet (NUTEK 1996, s 
12). 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning där samplet 
utgjordes av ca 2.000 arbetsställen i Sverige, med fler än 50 anställda, verksamma 
inom några konkurrensutsatta sektorer inom näringslivet (t.ex. tillverkning, 
byggnads, handel, konsultation). Svarsprocenten blev dessvärre bara 34%.  

Studien behandlar i första hand de arbetsorganisatoriska lösningarna, 
medan det finns mycket lite information om den tekniska utvecklingen vid de 
studerade arbetsställena. Resultatet pekar på att personalomsättning och 
sjukfrånvaro är lägre inom flexibla system, medan samtidigt produktivitetsnivån 
också är högre. 

1.2.5. Perspektiv på T- och O-dimensionen och ledning av förändringsarbete 
(MoC) 

Det är främst T- och O-dimensionen, om än under andra namn, som 
tilldragit sig forskarnas intresse. Dessa är generellt sett överens om att 
organisationsfrågor (O-dimensionen) har betydelse för utfallet av implementering 
av nyare och mer avancerade tekniska lösningar (T-dimensionen)  (se exempelvis 
Kochan 1988, Osterman 1991 och Hörte och Lindberg 1994). 

Det finns emellertid ingen konsensus om hur utvecklingen av ett 
företag på de två dimensionerna bör genomföras. Vissa forskare rekommenderar 
en tidsmässig synkroniserad och likartade utvecklingstakt när det gäller 
organisationsutveckling och teknikutveckling (se t.ex. Ettlie 1988). Andra, som 
t.ex. Bessant (1991) håller delvis med, men han tillägger att företag där 
organisationsutvecklingen föregår den teknologiska verkar vara mer 
framgångsrika. Berger (1996) diskuterar balans mellan teknologiska, 
organisatoriska och mänskliga aspekter, och hur balans mellan dessa aspekter kan 
utvecklas över tid. Han pekar på företagets förmåga att ombalansera mellan dessa 
aspekter, utan att för den skulle behöva sträva efter någon absolut balans mellan 
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aspekterna  vid olika tidpunkter, är viktig för en framgångsrik utveckling av 
förtaget. 

Sun (1993) skiljer mellan tre olika utvecklingsvägar, den 
teknologiorienterade, den organisationsorienterade och den balanserade, där 
teknologi och organisation utvecklas på ett samordnat sätt. Han argumenterar för 
att den balanserade utvecklingen av organisation och teknologi är den mest 
framgångsrika vägen, det vill säga den som bäst leder till att företaget kan 
förbättra sina prestationer på ett antal prestationsmått. I motsats till Suns resultat 
visar (Hörte och Lindberg 1994) att förändringsprocesser som fokuserat 
organisationsfrågor eller HRM-frågor är mer förknippade med framgång än andra. 

Förklaringen till dessa skilda resultat kan finnas i en eller flera 
modererande förändringsaspekter, som till exempel den eller de metoder som 
använts vid implementeringen av förändringen. Hur förändringen initierats och 
hur den styrts, det vill säga det som här benämns ”Management of change” 
(MoC), eller ”ledning av förändringsarbete”, är något som skulle kunna ha stor 
inverkan på utfallet av förändringen (Beer m.fl., 1990, Norrgren, Hart et al. 1993, 
Norrgren 1995). 

 1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med projektet är att analysera  

1. på vilket sätt, och i vilken grad, som företag fokuserar sin 
förändringsverksamhet till att utveckla sina tekniska system (som vi benämner 
”förändring på T-dimensionen”) och att utveckla sin (arbets-) organisation 
(som vi benämner ”förändring på O-dimensionen”) och till olika 
kombinationer av dessa dimensioner. Företag som enbart, eller till 
övervägande delen, fokuserar på en förändring av T-dimensionen sägs ha ett 
T-fokus, medan företag som enbart fokuserar på en förändring av O-
dimensions sägs ha ett O-fokus. Företag som arbetar med 
förändringsprocesser som innebär förändringar på båda dimensionerna sägs ha 
ett blandat, eller balanserat fokus. 

2. vad olika typer och grader av fokus innebär för utvecklingen av företagens 
prestationsnivåer. 

De olika förändringsalternativ/fokus som studeras är: 

(a) förändring inriktad på teknologi (T-förändring),  

(b) förändring inriktad på (arbets)organisations-/mänskliga resurser (O-
förändring) och  

(c) blandad eller balanserad förändring, med  likvärdigt fokus på  T- och O-
förändring.  

Förändringens inriktning och storlek sätts i relation till företagets prestationer. De 
situationer som studeras är: 

(d) Företag som gjort stora T-förändringar jämfört med de som inte gjort det,  
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(e) Företag som gjort stora O-förändringar jämfört med de som inte gjort det och  

(f) Företag som gjort balanserade förändringar jämfört med de som inte gjort det. 

Den tid det tar att genomföra förändringar kan variera mycket. 
Generellt sett brukar det t.ex. ta relativt sett kortare tid att byta ut, eller 
implementera ett nytt, tekniskt system (t.ex. maskinutrustning med en högre grad 
av automation), medan det ofta kan ta mycket längre tid att förändra människors 
attityder och sätt att tänka, liksom förhållanden som innebär en förändring av ett 
företags kultur.  

Utfallet av de genomförda förändringarna kan vara olika på lång och 
kort sikt. Medan effekten av vissa typer av förändringar sker med kort 
tidsförskjutning, kan det för andra typer av förändringar ta lång tid innan några 
effekter kan noteras.  

I en tidigare studie (Hörte och Lindberg 1994) framfördes hypotesen att 
förändringsarbetets fokus kan uppvisa en vågliknade utveckling. Det innebär att 
om ett företag under en period fokuserar kraftigt på t.ex. teknologifrågor, så kan 
det uppstå ett behov inom företaget att därefter mer fokusera på en modernisering 
av de arbetsorganisatoriska modellerna och på kompetensutveckling av 
personalen. 

I den här studien försöker vi ta hänsyn till tidsaspekterna genom att 
studera samma företag under dels en femårsperiod (1992-1997) och dels under en 
tioårsperiod (1988-1997). Syftet är att bedöma den mer långsiktiga utvecklingen 
av företagens förändringsarbete och att analysera om företagen växelvis ändrar 
fokus i sitt förändringsarbete eller inte. 

Det sätt som förändringsarbetet leds på, ”Management of Change”, 
antas påverka sannolikheten för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt, och 
därmed indirekt påverka utfallet av förändringen. Några managementaspekters 
påverkan på företagets prestation kommer därför att analyseras. 

Slutligen kan det finnas skillnader mellan företag inom olika branscher 
med olika typer av teknologi och olika typer av arbetskraft (olika utbildningsnivå 
exempelvis). Det kan därför vara av intresse att jämföra tillverkande företag med 
icke tillverkande. 

1.4. SYN PÅ FÖRÄNDRING OCH  FÖRÄNDRINGSARBETE 

Företags förändringsarbete kommer att analyseras i termer av 
förändringar som företagen vidtar i relation till de dimensioner som diskuterats 
ovan.  

• Den teknologiska dimensionen eller T-dimensionen. 
• Den (arbets)organisatoriska dimensionen eller O-dimensionen. 
• Förändringsledning/"Management of Change" eller MoC-

dimensionen 
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Med detta sätt att betrakta företags förändringsarbete kan ”förändring” 
definieras som företagets förändring i T-, O-, eller båda dessa dimensioner. 
Förändringen påverkas av det MoC som tillämpas, och den antas ha som syfte att 
förbättra företagets prestation över tid, så att företagets lönsamhet och 
konkurrenskraft kan bibehållas eller ökas. Detta illustreras i figur 1.4 nedan, där 
ett förändringsarbete har genomförts mellan tidpunkterna t1 och t2. 

Tidpunkt 1 Tidpunkt 2 

Prestation (P 1 ) intern/extern Prestation (P 2 ) intern/extern 

Förändring, ledning av förändring ( MoC) 

Teknologi (T 1 ), 
”grad av automation” 

Organisation (O 1 ), 
”grad av decentralisering” 

Teknologi (T 2 ), 
”grad av automation” 

Organisation (O 2 ), 
”grad av decentralisering” 

 

Figur 1.4 Illustration av ”förändring” som begrepp. 

T- och O-dimensionen gäller i första hand inom vilka områden som 
förändring äger rum, d.v.s. det som kan benämnas förändringsarbetets ”vad-
aspekter”. MoC gäller hur verksamhet och förändring ska bedrivas och 
genomföras, d.v.s  det som kan benämnas förändringsarbetets ”hur-aspekter”. 
MoC är komplext, och delaspekter av MoC kommer nedan att beskrivas i termer 
av en dimension, där två viktiga poler utgörs av en så kallad programmatisk 
strategi (Beer 1990) respektive en inlärningstrategi för förändringsarbete,  vilka 
bl.a. diskuterats av (Norrgren, Hart et al. 1993). 

Det finns i vår ansats ett underliggande antagande om att vissa 
kombinationer av positioner (värden på de använda skalorna) i de enskilda 
dimensionerna bör leda till mer gynnsamma resultat, sett ur prestationssynpunkt, 
än andra, liksom att en viss förändring av position (förändring av värde på de 
använda skalorna) i en eller flera dimensioner kan vara att föredra ur 
prestationsperspektiv. 

1.5. RAPPORTENS DISPOSITION 

I det följande avsnittet (1.7) beskrivs arbetet med att ta fram de 
mätverktyg som vi har använt oss av i de olika delstudierna. Mätverktygen utgörs 
av skalor och kategoriseringar som i sin tur utgör operationaliseringar av de 
teoretiska begrepp som vi använder för att analysera företagens förändringsarbete 
inom organisationsområdet (O-dimensionen/O-förändringar), teknologiområdet 
(T-dimensionen/T-förändringar) och hur förändringsarbetet har letts och 
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genomförts  (MoC-dimensionen), samt hur företagets prestationer har förändrats 
under olika tidsperioder. 

Kapitel 2 analyserar det förändringsarbete som ägt rum i ett antal 
tillverkande företag under perioden 1992-1997. Företag var 1992 alla kända 
(Ahlkvist 1992) för att de förändrat sitt sätt att bedriva sin verksamhet, och de får 
därmed betraktas som tillhörande en typ av företag som visat större intresse för 
verksamhetsutveckling än vad ett genomsnittligt företag gjort. Dessa företag har 
tidigare studerats av Hörte och Lindberg (1994), och i kapitel 3 fortsätter analysen 
av denna grupp av företag. Genom att kombinera den nuvarande och den tidigare 
genomförda studien kan förändringsarbetet följas under en längre tidsperiod, 
1988-1997.  

Kapitel 4 redovisar en analys av en studie av två grupper av företag. 
Den ena gruppen består av tillverkande företag. Dessa företag  är inte i förväg 
kända för att ha visat särskilt intresse för verksamhetsutveckling, och de kan ur 
den synvinkeln antas representera en mer genomsnittlig typ av företag. Den andra 
gruppen företag utgörs av företag som på olika sätt är relaterade till 
servicesektorn, t.ex. konsultverksamhet, detaljhandel, arkitektkontor.  

Det avslutande kapitlet 5 sammanfattar studien och diskuterar några av 
studiens resultat. 

 

1.6. OPERATIONALISERING AV DE STUDERADE DIMENSIONERNA - UTVECKLING 
AV MÄTVERKTYG 

T- och O-dimensionen har diskuterats av olika forskare, vilket för 
övrigt även gäller MoC-dimensionen om än i mindre omfattning, men 
dimensionerna har långt ifrån alltid blivit operationellt definierade. För att kunna 
mäta förändring är en operationalisering emellertid nödvändig och i de följande 
avsnitten diskuteras operationaliseringen av T-, O- och MoC-dimensionen.  

1.6.1.  Framtagning av mätverktyg 

Mätverktyg skall kunna mäta vilken nivå som ett företags tekniska och 
organisatoriska system befinner sig på vid en angiven tidpunkt, och hur denna 
nivå förändras över tid. Mätverktyg för de tre dimensionerna, Teknologi, 
Organisation och Ledning av förändring har därför tagits fram, och företagens 
prestationer har givits en operationell innebörd. 

Arbetet med att ta fram mätverktygen inleddes med en litteraturstudie 
där tidigare använda skalor studerades. En sammanställning av litteraturstudien 
gav preliminära mätverktyg, vilka därefter diskuterades med fyra respondenter på 
tre olika företag (Pilotstudie 1). Diskussionen ledde fram till att vissa 
modifieringar gjordes av de preliminära mätverktygen. Detta arbete, som 
diskuteras mer utförligt nedan, gav mätverktyg som var anpassade till företag 
inom den tillverkande industrin, främst verkstadsföretag. En förenklad version av 
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mätverktyget, med ett mindre antal skalsteg, togs senare fram för att användas i en 
enkätundersökning.  

För att kunna mäta förändringar på icke tillverkande företag 
modifierades mätverktygen ytterligare. T-dimensionen, med tillhörande skala 
byttes till exempel ut helt. En ny preliminär T-skala togs fram, utgående från den 
gamla, i samråd med en data-support tekniker. Denna skala diskuterades sedan 
med fem respondenter på fem företag (Pilotstudie 2). I samarbete med dessa 
respondenter anpassades mätverktygen för att passa den faktiska tekniska 
utrustning som förekommer inom respektive bransch och den 
arbetsorganisatoriska situationen i företagen. 

1.6.2. Teknologidimensionen  

Teknologidimensionen beskriva sådant förändringsarbete och insatser 
inom företag som är fokuserade till införande av ny teknik och/eller förnyelse av 
företagens redan existerande tekniska system. En operationalisering av 
dimensionen gäller därmed fysiska maskiner, verktyg och utrustning för 
produktion av varor samt teknisk utrustning eller tekniska system för 
materialhantering i maskiner och maskinsystem samt övervakning och styrning av 
dessa. Detta innebär att teknologi så som ordet används i detta sammanhang inte 
helt överensstämmer med de definitioner som används av en del andra forskare 
(se exempelvis Wenk 1989, Orlikowski 1992, Hulin och Roznowski 1985, Perrow 
1986, Berniker 1987 och Weick 1990). Dessa definitioner omfattar mer än T-
dimensionen, vilket gör det svårt att  särskilja ”teknologin” från O-, och i vissa 
fall även MoC-dimensionen.  

Collins et al (1986) använder begreppet ”mechanical technology” och 
avser med det fysiska maskiner, verktyg och utrustning som används för att 
producera varor. Denna definition är å sin sida alltför snäv, då T-dimensionen 
även ska täcka in informationsteknologiska tillämpningar. Dessutom innefattar 
Collins et al inte sådana företag som inte producerar några varor, exempelvis 
tjänste- och handelsföretag.  

Synen på teknologi, så som det används i teknologidimensionen, är 
såväl en fråga om fokusering som om avgränsning. Detta för oss in på bransch 
och industrianpassning för T-dimensionens operationalisering. 

 
Teknologidimensionen för tillverkande företag 

 

 Sun (1993) och Lindberg (1990) har vid operationalisering av sin 
respektive motsvarighet till T-dimensionen utgått från vad som med ett 
samlingsnamn benämns som Advanced Manufacturing Technologies, AMT. Med 
utgångspunkt från tillgängliga tekniska lösningar har även andra författare 
upprättat skalor för att beskriva hur olika teknologier förhåller sig till varandra när 
det gäller aspekter som flexibilitet, integration av maskiner och system samt 
mekanisering/automatisering. Fix-Stertz, Lay et al. (1987) tar t.ex. upp följande 
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teknologinivåer, där nivåerna innebär allt högre mekanisering/automatisering, och 
samtidigt allt lägre grad av flexibilitet. 

Hög  

flexibilitet 

• NC/CNC-maskiner   
• FMM  
• FMC 
• FMS 
• Flexibla transferlinjer 
• Transferlinjer Hög automation 

Hill (1995) redovisar en liknande klassificering som bygger på olika 
grader av allt högre teknologi/automation, vilket samtidigt leder till allt lägre grad 
av flexibilitet. 

Hög  

flexibilitet 

• NC-machines   
• Machining centres 
• FMS – standard 
• FMS – dedicated 
• Mix mode assambly line 
• Transfer line Hög automation   

Hörte och Lindberg (1994) använder sig av följande fem steg i vad de 
kallar teknologidimensionen, i stigande ordning mot ökad integration och 
automation. 

• Manuella maskiner, manuella system 
• Enkel datorisering, några NC 
• Ett fåtal subsystem datoriserade, viss integration, NC/CNC 
• Många subsystem datoriserade, FMS, NC/CNC 

• Datoriserade system, hög integration, CIM  
(Computer Integrated Manufacturing) Hög  Hög  

 automation integration 

 

Genom att använda dessa tre beskrivningar, vilka trots skillnader har 
många gemensamma drag, kan en preliminär skala upprättas. Denna sträcker sig 
från den fullständigt manuella produktionen med hög grad av flexibilitet, till den 
fullständigt automatiserade produktionen med låg grad av flexibilitet, se figur 1.5. 
Skalan medger mätning av ett företags teknologiska  position vid en given 
tidpunkt, liksom hur den teknologiska nivån förändras över tid och kan därmed 
användas för att att operationalisera T-dimensionen. Bestämningen av skalans 
olika skalsteg innebär dock några oklarheter. 
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Detta sätt att operationalisera teknologidimensionen avviker inte i 
någon större utsträckning från Suns (1993) sätt att resonera, där 
teknologidimensionen som tidigare nämnts gäller graden av användning av AMT 
inom företaget. Fix-Stertz, Lay et al. (1987) och Hill (1995) bygger sina skalor på 
graden av automation och graden av flexibilitet. I takt med att automationsgraden 
ökar minskar flexibiliteten, se exempelvis (Piore och Sabel 1984). 

 

Fullständigt manuell produktion 

1. Manuellt arbete 

2. Manuella maskiner 

3. Numeriskt styrda maskiner (NC) 

4. Datorstyrda numeriska maskiner (CNC) 

5. Flexibla tillverkningsmoduler (FMM) 

6. Flexibla tillverkningsceller (FMC) 

7. Flexibla tillverkningssystem (FMS) 

8. Flexibla tillverkningslinjer (FML) 

9. Fullständigt automatiserad produktion 

 
Fullständigt automatiserad produktion 

Ökande 
grad av 

automation 

Minskande 
flexibilitet 

Figur 1.5 Teknologiskala utgående från (Fix-Stertz, Lay et al. 1987), (Hill 1995)) 
samt (Hörte och Lindberg 1994). 

Det tycks däremot råda viss meningsskillnad mellan hur en del begrepp 
ska tolkas. Detta gäller till exempel begreppen FMM och FMC. 

• FMM, består av en NC-maskin med automatisk material-
hanteringsenhet och övervakningssystem (Edquist och Jacobsson 
1988). FMC, består av minst två NC-maskiner (Ibid). 

• FMC, består av en CNC, vanligen ett ”machining center”, ett lager 
för arbetsstycken, arbetsstycke och verktygshanteringssystem, 
automatisk kontroll och övervakningssystem (Ayres 1991). 

Pilotstudie 1 bekräftar vad litteraturstudien visar på, att begrepp som 
FMC, FMS etc kan ha olika innebörd för olika individer, och det finns även  
språkbruksmässiga skillnader mellan hur begreppen används. I dagligt tal används 
till exempel ”NC” ofta som beteckning för såväl NC- som CNC-teknik.  

Efter de diskussioner som genomfördes i pilotstudie 1 modifierades 
skalstegen i figur 1.5, i vissa fall delades ett skalsteg upp i två, och deras innebörd 
definierades enligt följande: 

1. Manuellt arbete, inga eller endast handhållna verktyg/maskiner 
2. Manuella maskiner, mekaniserad produktion 
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3. Manuella maskiner med digitala skalor  
4. NC, ”stand alone”, maskinen styrs av program  
5. NC utbyggd med exempelvis verktygssystem, materialhanteringssystem 

eller PC (nätverk) 
6. CNC, system, maskinen kan programmeras  
7. CNC med utbytbara moduler 
8. FMC, CNC som kan genomföra mer än en operation automatiskt på mer 

än två eller flera arbetsstycken  
9. FMS, flera CNC med automatiserat bearbetnings-, maskinverktygs- och 

materialhanteringssystem, för del av produktionen. 
10. FML, som FMS fast för hela produktionen 
11. Fullständigt automatiserad produktion, personallös produktion 

CIM, som tas upp av Hörte och Lindberg (1994) som det sista steget i 
deras skala och definieras som ett tillverkningssystem med hög grad av 
integration där ett helt system fungerar som en enda komplex ”maskin”, faller in 
under ”fullständigt automatiserad produktion”, det vill säga på nivå ”11” ovan. 

Skalstegen för T-skalan för tillverkande företag i dess slutliga 
utformning presenteras i figur 1.6 nedan. Av figuren framgår att de elva 
skalstegen går att dela in i tre grupper, manuell produktion, NC/CNC-produktion 
och automatiserad produktion. Den manuella produktionen utmärker sig genom 
fullständig avsaknad av automatiserade system. NC/CNC-produktion innebär att 
produktionsteknologin kontrolleras numeriskt/datorstyrt numeriskt men att varje 
maskin är att betrakta som en fristående enhet som utför en operation på ett 
arbetsstycke. Automatiserad produktion innebär slutligen att maskinerna inte 
längre är att betrakta som helt fristående enheter utan ingår i system där mer än en 
operation kan utföras på mer än ett arbetsstycke automatiskt. Dessa grupper 
benämns fortsättningsvis den manuella zonen, NC/CNC-zonen och den 
automatiserade zonen.  
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Manuell produktion
1. Manuellt arbete
2. Manuella maskiner
3. Manuella maskiner utrustade med digitala skalor
NC/CNC produktion
4. Stand alone, numeriskt styrda maskiner (NC)
5. NC + verktygssystem och/eller materialhanteringssystem, PC (nätverk)
6. Datorstyrda numeriska maskiner (CNC)
7. CNC med utbytbara moduler
Automatiserad produktion
8. Flexibla tillverkningsceller (FMC)
9. Flexibla tillverkningssystem (FMS)
10. Flexible manufacturing lines (FML)
11. Fullständigt automatiserad, personallös, produktion

Manuell produktion

Fullständigt automatiserad produktion
 

Figur 1.6 Operationaliseringen av T-dimensionen, T-skalan, för tillverkande företag. 

Efter att ett företags teknologinivå vid en given tidpunkt först förlagts 
till rätt zon kan en mer preciserad bedömning göras av var inom denna, på vilket 
skalsteg, ett företag vid en given tidpunkt placerat sig. Det förenklade mätverktyg 
som vi använt vid en enkätundersökning (se nedan) bygger på just denna princip, 
se figur 1.7. Denna skala har, trots färre antal steg, samma zonindelning. 

Manuell produktion Produktion iNC-/CNC-
maskiner

Automatiserad produktion

Inga
maskiner

eller endast hand-
hållna sådana

Analogt
styrda

maskiner

med eller utan
digitala skalor

Numeriskt
styrda

maskiner,
NC

Datorstyrda
numeriska
maskiner,

CNC

Celler,
FMC

En CNC-maskin
med automatiserad
materialhantering
in i/ut ur maskinen

System,
FMS

Två eller flera
CNC-maskiner

med automatiserad
materialhantering

in i, ut ur och
mellan maskinerna

21 3 4 65

 

Figur 1.7 Sex skalstegsversion av teknologiskalan. 

 
Teknologidimensionen för icke tillverkande företag 

 

Tjänsteproducerande företag och handelsföretag använder sig av teknik 
i allt större utsträckning. Det handlar företrädesvis om olika slag av 
informationsteknologiska system, och ”maskinen” utgörs i de flesta fall av en 
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terminal eller dator av något slag. Den skala som presenteras i figur 1.8. utgår från 
T-skalan för de tillverkande företagen, där varje skalsteg ökar graden av 
integration, och har, i samarbete med en datasuporttekniker, modifierades för att 
bättre passa de här företagens verksamhet. 

Den på så sätt konstruerade skalan användes som utgångspunkt vid 
diskussion med företagen i pilotstudie 2. Efter dessa diskussioner anpassades 
skalan och omformulerades till mer konkreta steg anpassade till: 
• Livsmedelsförsäljande handelsföretag 
• Arkitektföretag 
• Datakonsultföretag 
• Hotellföretag 

Företaget ("Företaget" avser den studerade delen av verksamheten.)

Del av Hela Hela

Kund/lev

Ingen 1 1 1

Koppling Viss 2 3 "ej möjlig"
"Koppling" avser

 integrationen av tekniska Fullständig 4 5 6
system.

0 Inga datoriserade system
1 Maskiner/datorer utan inbördes koppling ("stand alone maskiner/datorer")
2 Maskiner/datorer med viss koppling (system) inom del av företag
3 Maskiner/datorer med viss koppling (system) över hela företag
4 Maskiner/datorer med fullständig koppling inom begränsad del av företaget

Alternativt, maskiner/datorer med fullständig koppling inom delar av företaget men över hela företaget
(alla ingår i lokala nätverk men dessa LN kan ej kommunicera)

5 Maskiner/datorer med fullständig koppling (nätverk) över hela företaget
6 Maskiner/datorer med fullständig koppling över hela företaget, till kunder, leverantörer och samarbetspartners

 

Figur 1.8 T-skalans stomme för icke tillverkande företag som antas använda datorn som sitt 
främsta verktyg. 

T-dimensionens skala uttryckt i konkreta tekniska lösningar varierar 
relativt kraftigt mellan de olika typerna av företag som studerats. Den typologi 
som redovisas i figur 1.8 har använts som en gemensam klassifikationsgrund, som 
de olika företagens teknologiska system ”översatts” till. Det innebär att till 
exempel ett handelsföretags teknologiska system givits ett värde mellan 1 och 6, 
beroende på om systemen omfattar hela eller bara en del av företagets verksamhet, 
och om systemen är sammankopplade eller ej. 

1.6.3. Organisationsdimensionen 

Inom de flesta företag (eller organisationer) går det att urskilja en 
hierarkisk struktur, med mer eller mindre klara skiljelinjer mellan över- och 
underordnade nivåer och mellan olika befattningar. Dessa skiljelinjers uppgift är 
vanligen att definiera befattning, klargöra ansvarsområden samt att legitimera och 
underlätta beslutsfattande, ordergivning och kontroll inom företaget. På 
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operationell nivå i företaget kommer denna utformning eller struktur igen i vad 
som vanligen benämns företagets arbetsorganisation, där fokus ligger på de 
konkreta arbetsuppgifterna och momenten och därmed på hur själva arbetet utförs. 
Genom en analys  av arbetsorganisationen kan graden av 
centralisering/decentralisering inom företaget bestämmas, oberoende av vilken 
hårdvara eller maskinell utrustning företaget har.  

Organisationsprinciper som ger experter och specialister stort 
inflytande över hur enskilda medarbetare ska utföra sitt arbete benämns ofta 
scientific management, eller vetenskaplig arbetsledning som har blivit den 
svenska benämningen. Scientific management, Fordism, det löpande bandet, 
Taylor, Taylorism och den funktionella organisationsprincipen kan alla samlas 
under ett paraply där de utmärkande dragen är individuella arbetsuppgifter, korta 
cykeltider, flera hierarkiska steg, hård kontroll av den enskilde medarbetaren och 
små möjligheter till påverkan för den enskilde individen.  

Under 70-talet växte den så kallade socio-tekniska skolan fram med 
den (delvis) självstyrande arbetsgruppen eller den socio-tekniska 
arbetsorganisationen. En självstyrande grupp innebär i korthet att en fysiskt 
avgränsning av en serie maskiner med tillhörande arbetsuppgifter görs och att 
låter gruppen innanför denna gräns själv tillåts sköta sina problem. Gruppen 
övertar därmed en del av arbetsledarens och de funktionella experternas 
arbetsuppgifter, cykeltiderna förlängs och arbetsinnehållet berikas.  

Under 90-talet har många företag infört eller åtminstone övervägt att 
införa målstyrda grupper. En sådan grupp arbetar vanligen mot uppställda 
kvantitativa och/eller kvalitativa mål och det finns resultatuppföljning som gör det 
möjligt för gruppen att analyser resultatet av det egna arbetet. Gruppen uppfattas 
ofta ha ett direkt ansvar för sin del av företagets resultat.  

Decentralisering har varit ett modeord under det senaste decenniet. 
Delegering av ansvar och befogenheter, med i många fall eliminerande av 
hierarkiska nivåer som följd, har utgjort en trend liksom en allt mer 
flödesorienterad produktion, vilket inom vissa företag resulterat i en 
flödesbaserade organisationsform. Inte bara de vertikala gränserna mellan olika 
hierarkiska nivåer kan då suddas ut och försvinna, utan även de horisontella 
gränserna förändras och luckras upp. En fullständigt decentraliserad eller ”platt” 
organisation saknar såväl vertikala som horisontella gränser, i sin extremaste 
form.  

Sun 1993 operationaliserar i sin studie organisationsdimensionen 
utifrån grad av gruppbaserade organisationslösningar, funktionell och vertikal 
integration, formalisering samt träning och utbildning, medan Hörte och Lindberg 
(1994) operationaliserar sin HRM, eller människa/organisationsdimension, med 
en femgradig skala (vilken avser mäta förhållanden på nivån kollektivanställda, se 
även figur 1.2.): 

1. ”Taylor”, individuella jobb, hierarkisk organisation. 
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2. Grupporganisation med centralt ansvar för kvalitet, planering, kostnad och 
dylikt. 

3. Flödesgrupp med ansvar för enkel planering med mera. 

4. Integrerad flödesgrupp med ansvar för planering, kvalitet, rekrytering. 
Enkel kontinuerlig utbildning. 

5. Som 4 men med leverantör-kundkontakt. Avancerad utbildning. 

En central faktor som ligger till grund för skalan är graden av 
decentralisering av beslut och ansvar inom företaget. Denna skala är dock främst 
anpassad till företag som är verksamma inom varutillverkande företag, och den är 
svår att tillämpa på verksamheten inom till exempel en stormarknad eller ett annat 
företag inom servicesektorn. 

  
Organisationsdimensionen för tillverkande företag 

Utifrån detta resonemang upprättades en preliminär skala för 
organisationsdimensionen, anpassat för tillverkande företag, som sträcker sig från 
den centraliserade till den decentraliserade organisationen, se figur 1.9. 

Skalan diskuterades, på samma sätt som teknologiskalan, med 
representanter för ett antal företag, Pilotstudie 1. Detta ledde till vissa justeringar 
och förändring av definitioner och ordval, och en nya version av skalan togs fram, 
se figur 1.10. Motivet till förändringarna var främst att minska risken för 
missförstånd till följd av skillnader mellan synen på olika begrepp.  

 

Hierarkisk, centraliserad
organisation

1. Individuella arbetsuppgifter
Taylorism, Scientific Management

2. Självstyrande grupper
Socioteknik
Längre cykeltider
Arbete i grupp
Ingen integration mellan olika hierarkiska steg

3. Som 2. Men med viss integration mellan närliggande hierarkiska steg. Centralt ansvar för
övergripande planering, kvalitet, beställningar, kundkontakter etc

4. Målstyrda grupper
Integration som 3.
Flödesgrupper med ansvar för eget arbetsupplägg

5. Som 4. men med ansvar för egen planering, kvalitet, service och underhåll av egen utrustning
6. Som 5. Men med enkel, kontinuerlig utbildning av personalen i det första hierarkiska steget.

Gruppen deltar i rekryteringsprocessen och ansvarar för introduktion av ny personal. Om inte
förr så nu försvinner minst ett hierarkiskt steg närmast ovanför det första.

7. Som 6. Men med ansvar för interna  kund- och leverantörkontakter, avancerad utbildning.
8. Som 7. Men med ansvar även för externa kund- och leverantörkontakter som direkt berör det

egna arbetsområdet.
9. Flödesbaserad organisation

En grupp för hela förädlingsprocessen
10. Gränslösa (flödes)organisationer (Helmrich, Janbrink (1994))Fullständigt

decentralicerad
organisation  
Figur 1.9 Organisationsskala utifrån litteraturstudie 
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Precis som för teknologivariabeln kan skalstegen för 
organisationsvariabeln delas in tre grupper, centraliserad organisation, 
organisation med viss decentralisering och decentraliserad organisation. 

 

Centraliserad 
organisation 1.   Individuella arbetsuppgifter  
2.   Arbetsrotation och längre arbetscykler genom horisontell integration 
Viss decentralisering 
3.   Arbete i grupp mot kvalitativa och/eller kvantitativa produktionsmål  
4.   Som 3 + gruppansvar för hur arbetet ska utföras  
5.   Som 4 + gruppdelegerat ansvar för planering, kvalitet, maskinunderhåll  
Decentraliserad 
organisation 6.   Som 5 + grupp delaktig i introduktion och rekrytering av nya medarbetare till 

gruppen  
7.   Som 6 + gruppdelegerat ansvar för interna kund och leverantörkontakter  
8.   Som 7 + gruppdelegerat ansvar för externa kund och leverantörkontakter  

Centraliserad 

Decentraliserad 

 

Figur 1.10 Skala för organisationsvariabeln. 

I den centraliserade organisationen har inget ansvar eller befogenheter 
delegerats vertikalt i organisationen, och eventuell integration har endast skett 
horisontellt. I organisation med viss decentralisering har vertikal integration skett 
kring frågor som är direkt förknippade med den egna arbetsuppgiften, med 
integrationen i den decentraliserade organisationen även innefattar frågor som 
inte är direkt kopplad till den egna uppgiften så som personalfrågor och 
funktionsgränsöverskridande och samordningsrelaterade kontakter. Grupperna 
benämns fortsättningsvis den centraliserade zonen, den till viss del 
decentraliserade zonen och den decentraliserade zonen.  

åg grad av decentralisering
Ansvar och befogenheter ligger i hög grad

centralt, liksom beslutsrätt

Viss grad av decentralisering
Viss fördelning av ansvar och befogenheter ut

på olika delar av organisationen

Hög grad av decentralisering
Ansvar och befogenheter ligger i hög grad

lokalt, liksom beslutsrätt

Individuella
rbetsuppgifter

Arbete i grupp

Längre arbets-
cykler genom

integrering av två
eller flera moment
och/eller rotation
mellan uppgifter

Grupper med
egna

produktionsmål

Ansvar för givna
mål för kvantitet,
kvalitet eller tid

Grupper med
administrativt

ansvar

Ansvar även för
t.ex. planering,

kvalitet och
resultatuppföljning

Grupper med
även ansvar för
personalfrågor
inom gruppen
samt interna

kund- och
leverantörs -

kontakter

Grupper med
även ansvar för

externa kund- och
leverantörs-

kontakter

2 65431

 

Figur 1.11 Sex skalstegsversion av organisationsskalan 
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Det förenklade mätverktyget som tagit fram för att använda i 
enkätundersökningen bygger på denna zonindelning, se figur 1.11. Även om 
antalet skalsteg är färre är zonindelningen den samma. 

 
Organisationsdimensionen för icke tillverkande företag 

Som tidigare nämnts skiljer sig den arbetsorganisatoriska verkligheten 
inom den tillverkande industrin från den icke tillverkande. Företagen i pilotstudie 
2 pekade på följande avvikelser: 

• Den projektorganisation som är vanlig inom datakonsult- och 
arkitektbranschen utgör en organisation i organisationen. Medan 
arbetsorganisationen inom den tillverkande industrin förknippas med 
produktionen och då främst de kollektivanställda, förknippas 
arbetsorganisationen i många tjänsteföretag med tjänsteproduktionen och 
därmed tjänstemännens verksamhet. 

• Arbete i grupp innebär inte nödvändigtvis att personen utför arbetet 
gemensamt med andra, ej heller att arbetet utvidgats eller berikats horisontellt 
eller vertikalt i organisationen. Däremot kan fyra personer som haft var sitt 
delmoment nu utföra samtliga dessa delmoment, men arbete är fortfarande 
enskilt eller individuellt till sin karaktär. Man menade att detta förkom mer 
frekvent i icke-tillverkande företag. 

• I handelsföretag behöver kundkontakt inte vara en indikation på långt driven 
decentralisering. En kassörska utför till exempel sitt arbete i ständig 
kundkontakt. 

Organisationsskalan för icke tillverkande företag har samma utseende 
som det förenklade mätverktyget, den version med sex skalsteg som är 
presenterad i figur 1.11, men bedömningen av företagens position på skalan sker 
med  hänsyn tagen till de tre punkter som särskiljer verksamheten som angivits 
ovan. 

1.6.4. Förändringsarbetets fokus 

Genom att kombinera T- och O-dimensionerna (se figur 1.12) kan en 
generell mätmodell för dessa skalor skapas. Oavsett om det är ett företag inom 
den tillverkande industrin eller den icke tillverkande industrin som studeras, kan 
företaget placeras in i någon av de zoner längs T- och O-axeln som beskrivits i de 
tidigare figurerna 1.6 och 1.10. 



26  

Decentraliserad
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Figur 1.12 Generell modell för mätning av förändringsarbetets fokus 

Företagens position på T- och O-dimensionen kan anges i 
koordinatsystemet, och ett företags rörelse eller förändring från en tidpunkt till en 
annan kan illustreras med en pil. Företagets position vid tidpunkt t1 utgör pilens 
startpunkt och företagets position vid tidpunkt t2 blir pilens slutpunkt. På detta sätt 
kan olika företags förändringar sammanställas och jämföras i en gemensam bild.  

Ett företag med teknologiorienterat fokus (T-fokus) rör sig i huvudsak i 
y-led i koordinatsystemet i figur 1.12, medan ett företag med 
organisationsorienterat fokus (O-fokus) rör sig i x-led. Företag som främst rör sig 
diagonalt i koordinatsystemet har ett blandat fokus för sitt förändringsarbete 
(T&O-fokus). 

Företag som rör sig mellan zoner är företag som genomfört stora 
förändringar inom någon dimension eller inom både O- och T-dimensionen.  

Med en balanserad position avses i denna rapport att företaget har en 
matchande position på de två dimensionerna, det vill säga antingen låg på såväl T- 
som O-dimensionen, eller en hög position på båda. En balanserad position har 
således ett företag som befinner sig i den manuella zonen och den centraliserade 
zonen, i NC-CNC-zonen och den till viss del decentraliserade zonen, eller i den 
automatiserade zonen och den decentraliserade zonen, jämför figur 1.13.  
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En balanserad förändring har definierats som att företag över en 
tidsperiod förändrat sin position på båda skalorna, på ett sådant sätt att skillnaden i 
antalet tagna steg längs någon av skalorna inte avviker med mer än ett steg.  

T-skalan

O-skalan  
Figur 1.13 Kryssen markerar den balanserade positionen i koordinatsystemet. 

 

Definitionen av ”balans” medför såväl teoretiska som metodmässiga problem. 
Den teoretiska basen för definitionen av balans är att det ur effektivitetssynpunkt 
tenderar att finnas specifika organisationslösningar som fungerar väl med 
specifika teknologiska system, till exempel låg grad av decentralisering vid låg 
grad av automatisering, men detta gäller inte i alla situationer. Sett ut ett 
metodmässigt perspektiv är de använda skalorna på ordinalskalenivå, och de har 
olika antal skalsteg. I den följande analysen används därför ibland uttrycket 
”blandad förändring” när företag gjort en förändring längs båda skalorna. Ingen 
hänsyn tas då till hur stor förändringarna längs respektive skala har varit. 

 

 

1.6.5. Förändringsarbetets ledning. MoC-dimensionen 

Management of Change (MoC) kan sägas bestå av två delar, graden av 
processtyrning och de förhållningssätt som ledningssystemet intar visavi 
förändringsarbetet (Norrgren, Hart et al. 1993). Processtyrningen innebär att 
förändringsprocessen är förknippad med fastställda mål och att det finns angivna 
metoder för att uppnå dessa mål. Inom ramen för ledningssystemet har förekomst 
av eldsjälar, bildandet av nätverk av förändringsledare och betydelsen av stöd och 
engagemang hos den högsta ledningen framförts som betydelsefulla för 
förändringens framgång.  
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Norrgren m.fl. (1993) diskuterar två strategier för förändringens 
genomförande, programmatisk strategi och inlärningsstrategi, och de identifierar 
ett antal signifikanta skillnader mellan dessa två strategier. Problemen med att 
använda sig av en  ”programmatisk” förändringsstrategi har diskuterats av bl.a. 
Beer et.al. (1990), som varnar för att det kan vara svårt att åstadkomma bestående 
förändringar om man förlitar sig på standardiserade förändringsprogram. Beer 
et.al. förspråkar istället att förändringsarbetet måste baseras på hur företaget 
fungerar affärsmässigt, och att medarbetarna själva bör engageras i diagnosen av 
problem och i att ge förslag till vad som bör göras för att komma tillrätta med 
dem. Genom att öka allas involvering skapas förutsättningar för att alla 
medarbetare ska bidra till att lösa problemen. Beer et.al. modeller, 
”programmatic” och ”task alignement”6, påminner således mycket om de 
”programmatiska” och ”lärande” strategier som Norrgren et.al. diskuterar. 

 Utgående från de skillnader som kan urskiljas mellan den 
programmaiska och den mer lärinriktade strategin har vi för denna studie 
utvecklat de två renodlade strategierna A och B, se figur 1.14, där strategi A 
närmast ansluter till en programmatisk strategi, medan strategi B hämtar sina 
huvuddrag från den så kallade inlärningsstrategin.  

Strategi A

Förändringar gäller inom
begränsade områden/avsnitt
av företaget. De föregås av
intensiv planering ,
utredningar och analyser, företrädesvis på
hög nivå i företaget.
Förändringsarbetet sker huvudsakligen med stöd
av en
etablerad, av andra utprövad, metod
och/eller enligt en ansvarig konsult/experts
utarbetade riktlinjer.
Representanter för de anställda och/eller
arbetsledare har deltagit i initialskedet och sedan
”sålt in”
 idéerna till övriga berörda.

Strategi B

Förändringar gäller inom ett
brett område/inom flera avsnitt,
med
erfarenhetsutbyte
mellan olika delar av företaget.
Förändringsarbetet bedrivs så att
många medarbetare
på flera organisatoriska nivåer,
på ett tidigt stadium och därefter kontinuerligt,
engageras.
Förändringsarbetet har  sin grund i en vision och
följer huvudsakligen en
egen utarbetad/sammanställd metod
som är framväxt i
dialog mellan ledning och medarbetare.

 

Figur 1.14 Strategi A, och Strategi B, två ytterlighetsvägarna för förändringsstrategivalet för 
MoC. 

Beskrivningen av strategierna A och B omfattar inte alla de aspekter 
som kan förknippas med ett val av hur en förändring kan ledas och genomföras. 
Bland dessa aspekter finner man till exempel storleken på den avsedda  
förändringen, om den ska genomföras i form av en enda stor, ”radikal” förändring 
eller om den ska ske i form av flera små steg (inkrementell förändringsprocess), 
om den är inriktad mot interna (t.ex. tillverkningsprocesser eller ekonomiska 

                                                 
6 Beer et.al. ställer “programmatic change”, som de anser vara  mindre framgångsrik, mot en mer 
framgångsika model som baseras på “task alignment”. 
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styrsystem) och/eller externa förhållanden (t.ex. kundrelationer). Dessa aspekter, 
vilka exempelvis kan identifieras i valet mellan BPR (business process 
reengeneering) och Kaizen, respektive kund- och processfokus, kan också kunna 
sägas utgöra delar i MoC-dimensionen. 

Incremental

Operational Potential benefit Strategic

      Radical Business re-engineering High
       Business integration
Process re-engineering

       Nature           Process simplification Risks
Quality improvement teams

         Group improvements
Personal improvement Low

Internal Scope External

 

Figur 1.15 Processutvecklingsaktiviteter, fritt efter (Childe, Maull et al. 1994). 

Childe m.fl. (1994) illustrerar processutvecklingsaktiviteter med hjälp 
av ”nature”/”risks” och ”scope”/”potential advantage” som avsätts längs axlarna i 
ett dubbelt tvådimensionellt koordinatsystem, se figur 1.15. 

Förändringsstrategin är, som definierad genom sina ytterligheter i figur 
1.14, oberoende av de processutvecklingsaktiviteter som Childe m.fl. (1994) 
presenterar. Därför kan strategi för förändringen läggas in som en tredje axel i 
koordinatsystemet i figur 1.15. Detta visas i figur 1.16, och det tredimensionellt 
koordinatsystem illustrerar samtidigt hur MoC dimensionen definieras i denna 
studie. 

Radikal

TYP

Inkrementell

Operationell POTENTIELL FÖRDEL     Strategisk

Hög

RISK

Låg

Lärande
STRATEGI

Programmatisk

Intern INRIKTNING       Extern

 

Figur 1.16 De tre aspekter som används för att definiera begreppet MoC. 
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Typ, inriktning och strategi utgör därmed var sin aspekt av MoC. De 
utgör också var sin axel i koordinatsystemet i figur 1.16. Varje axel består av fem 
skalsteg. 

Axeln ”typ”: 
1. Inkrementell förändring, förenad med låg risk. 
2. Huvudsakligen inkrementell. 
3. Varken inkrementell eller radikal. 
4. Huvudsakligen radikal, språngvis förändring. 
5. Radikal förändring, förenad med hög risk. 

Axeln ”inriktning”: 
1. Intern, optimering av befintliga processer, operationella fördelar. 
2. Huvudsakligen intern. 
3. Varken intern eller extern, blandat.. 
4. Huvudsakligen extern. 
5. Extern, optimering mot marknad, strategiska fördelar. 

Axeln ”strategi”: 
1. Strategi A (programmatisk strategi). 
2. Övervägande strategi A med inslag av strategi B. 
3. Varken uttalat strategi A eller B. 
4. Övervägande strategi B med inslag av strategi A. 
5. Strategi B (inlärningsstrategi). 

Valet av antal skalsteg på respektive axel har skett relativt godtyckligt. 
Som en pragmatisk utgångspunkt har gällt att vi önskade skapa enkla och reliabla 
bedömningskriterier, vilka kunde användas för att positionera ett företags 
förändringsarbete i den tredimensionella grafen. Medelvärdet (3) på skalorna kan 
närmast sägas innebära att någon klar typ, inriktning eller strategi inte varit möjlig 
att urskilja, medan ett högt (5 eller 4) eller lågt (1 eller 2) värde ger uttryck för att 
en viss typ, inriktning eller strategi har varit möjlig att urskilja, samt om denna 
varit mer eller mindre renodlad.   

Operationaliseringen för MoC-dimensionen är densamma för 
tillverkande och icke tillverkande företag.  

 1.6.6. Företaget prestationer  

Förändringsarbete genomförs vanligen för att man önskar förbättra 
någon del av företagets verksamhet, eller av företagets hela verksamhet. 
Förbättringen kan således gälla många olika typer av faktorer, och vi har valt att 
studera dels faktorer som är relaterade till företagets interna förhållanden, som till 
exempel kostnad per producerad enhet, och dels faktorer som främst är relaterade 
till externa förhållanden. I det senare fallet är det främst hur företaget presterar i 
jämförelse med företagets viktigaste konkurrenter som är av intresse, eftersom 
den relationen kan ses som en indikator på företagets konkurrenskraft. 
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Prestationsmätning i tillverkande företag 

I många tillverkande företag används olika nyckeltal för att följa upp 
hur verksamheten utvecklas. Många nyckeltal är unika för det enskilda företaget, 
medan andra är allmänt förekommande inom olika branscher och 
verksamhetsområden. De mått som vi använder för mätning av prestation i 
tillverkande, i detta fall huvudsakligen verkstadsindustriföretag, är i princip 
identiska med de som tidigare använts av Hörte och Lindberg (1994), och de 
gäller dels interna prestationer, dels externa prestationer, se figur 1.17.  

Den interna prestationen mäts med sju mått varav sex är hämtade från 
Hörte och Lindberg (1994). ”Ledtid” tillkom efter diskussion med företagen i 
pilotstudie 1. Detta är ett nyckeltal som blivit allt intressantare att förbättra för 
företagen då marginalerna i produktionen ständigt krymper. I 
enkätundersökningen efterfrågades endast de fem första måtten. 

  +
((bättre)

  0
(samma)

  -
(sämre)

t1 (1992) t2 (1997)
100

Internal
Performance

Tid

Intern Prestation

ü Kostnad per producerad enhet
ü Produktivitet
ü Total ledtid
ü Leveransprecision
ü Kvalitet
ü Frånvaro
ü Personalomsättning

Extern Prestation
(I jämförelse med konkurrenterna)

ü Kostnad per producerad enhet
ü Flexibilitet i produktändring
ü Kvalitet
ü Leveransprecision

Extern
Prestation

Tid

A

B

t1 (1992) t2 (1997)

Figur 1.17 Företagsintern och företagsextern (i relation till konkurrenterna) prestation. 

 

Vid mätning av de interna faktorerna ombeds företaget utgå från att 
indexvärdet 100, som gäller för samtliga mått vid tidpunkt 1. Storleken och 
riktningen (förbättring eller försämring) på den förändring som ägt rum till 
tidpunkt 2 anger företaget som en ändring av indexvärdet. En ökning av 
leveransprecisionen med 10% mellan tidpunkterna t1 och t2 får alltså indexvärdet 
110. Samtliga mått är därmed jämförelsemått, varför inga enheter behöver anges.  

Den externa prestationsnivån mäts med hjälp av fyra mått, även dessa 
hämtade från Hörte och Lindberg (1994). Här anger företagen med ett ”+” om de 
förbättrat sitt läge i förhållande till konkurrenterna, med ett ”-” om läget har 
försämrats, och med ”0” om konkurrensläget är oförändrat. I 
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enkätundersökningen mäts den externa prestationen genom att företaget anger 
”+”, ”-” eller ”0” för vart och ett av de fem första interna måtten dels för året 1992 
och dels för 1997. 

Prestationsmätning i icke tillverkande företag 

Prestationsmåtten i figur 1.17 är ursprungligen hämtade från 
verkstadsindustrins och andra tillverkande företags vanligaste nyckeltal. Av 
pilotstudie 2 framkom att denna typ av nyckeltal sällan används i handels- och 
tjänsteproducerande företag. De använder andra företags- eller branschunika 
nyckeltal, som kan vara svåra att direkt överförbara till de nyckeltal som anges i 
figur 1.16. Företagen i pilotstudie 2 menade dock samtidigt att det i princip är 
samma typ av grundläggande information som eftersöks, mäts och följs upp inom 
den egna branschen som inom verkstadsindustrin. Benämningen på nyckeltalen 
kan dock variera kraftigt, liksom hur de mäts.  

Med tanke på det sätt som nyckeltalen föreslås mätas på (förändring i 
relation till index=100 och i relation till konkurrent), var det enligt pilotstudie 2 
företagens mening möjligt att använda de nyckeltal som anges i figur 1.16 som 
utgångspunkt även för de icke tillverkande företagen. Även om de icke 
tillverkande företagen inte använda just dessa nyckeltal, bör de relativt lätt kunna 
omsätta dem till sitt eget verksamhetsfält och kunna skatta den relativa 
förändringens storlek mellan tidpunkterna t1 och t2. 
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2. FÖRÄNDRINGSARBETE 1992-1997. TILLVERKANDE FÖRETAG 

2.1. METOD FÖR DATAINSAMLING OCH ANALYS AV DATA 

Datainsamlingen skedde under hösten 1997 genom strukturerade 
telefonintervjuer och i några fall genom företagsbesök. Respondenter utgjordes 
vanligen av företagens produktions- och/eller personalchef. De inledande 
intervjuerna skedde uteslutande genom halvdagsbesök vid företagen där intervjun 
följdes upp med en rundvandring på företaget. Detta gav tillfälle till att föra korta 
diskussioner med operatörer/kollektivanställda där deras arbetsuppgifter 
diskuterades och den tekniska utrustningen demonstrerades. Syftet var att pröva 
överensstämmelsen mellan den muntliga beskrivningen och det visuella intrycket, 
att pröva om innebörden i ord, uttryck etc tolkats lika av intervjuare och 
respondent. 

Det insamlade datamaterialet kodades av forskningsgruppens två 
medlemmar med utgångspunkt från de skalsteg som presenterats i kapitel 2. 
Denna kodning gick till så att personerna oberoende av varandra skattade varje 
företags position på O- och T-skalan för åren 1992 och 1997. På samma sätt 
kodades värdena på MoC-variabelns axlar. Därefter gjordes en jämförelse mellan 
bedömningarna. I några fall avvek dessa kraftigt från varandra. Detta visade sig 
bero på en missuppfattning av hur respondenternas svar dokumenterats, vilket 
insågs vid återgång till det ursprungliga anteckningarna från intervjuerna.  

Bedömningen har, för teknologinivån, gått till enligt följande princip: 
Ett nytt skalsteg har ej betraktats som uppnått förrän produktionen helt domineras 
av den nya teknologin. Detta innebär att investeringar motsvarande en höjning 
från 20%-ig förekomst av teknologi med viss automationsgrad till 40% ej 
resulterar i ändrat skalsteg. Först när förändringen är så omfattande att teknologin 
kommit att utgöra den generella eller helt dominerande teknologin resulterar detta 
till att motsvarande grad av automationsnivå anses uppnådd. I några fall har 
företag haft en mycket hög grad av automation i en del av processen och mycket 
låg grad i en annan. I dessa fall har en subjektiv bedömning gjorts med fokus på 
själva förändringen. Bedömningarna har även här gjorts av de två 
projektmedlemmarna oberoende av varandra med hög inbördes överensstämmelse 
av bedömningarnas resultat. 

Bedömningen av organisationen har gått till på liknande sätt: Företagen 
kan ha haft inslag av flera skalsteg, se figur 1.10 avsnitt 1.7.3, i sin organisation 
men när två skalsteg efter varandra ej funnits representerade har företaget ej 
bedömts befinna sig på ett skalsteg över dessa även om inslag av sådan 
decentralisering funnits vid företaget. Exempelvis om skalsteg två och tre finns 
liksom fem, sex och sju bedöms företaget befinna sig på skalsteg sju. Om skalsteg 
två, tre och sex finns representerade, men ej fyra och fem, bedöms företaget 
befinna sig på skalsteg tre. 
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De tre aspekterna av MoC har bedömts var och en för sig utgående från 
hur respondenterna besvarat ett antal frågor. Kodningen av framför allt ”strategi” 
är svår då skalan bygger på två ytterlighetstyper enligt figur 1.14. De allra flesta 
företag ansluter inte helt till någon av dessa arketyper men kan uppvisa större eller 
mindre inslag av någon typ. Kodningen baserar sig därför på kvalitativa 
bedömning, där överensstämmelsen mellan de två oberoende bedömningarna 
visade sig vara hög. 

 

2.2 UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 

I början av 90-talet genomförde Hörte och Lindberg (1994) en studie av 
det förändringsarbete som 70 svenska företag och/eller arbetsställen bedrivit 
mellan åren 1988-19927. Denna studie följer upp de förändringarna som 
genomförts under den där på följande perioden fram till 1997. Av de ursprungliga 
företagen fick åtta strykas eftersom företagen upphört (3 stycken), genomgått 
stora verksamhetsförändringar avseende exempelvis produkt (3) eller på grund av 
att deras verksamhet kraftigt avviker från den övriga undersökningsgruppen (2). 
Ytterligare fem företag ströks från undersökningsgruppen då de under senare tid 
inlett stora förändringar av verksamheten (2 stycken) eller inte hade möjlighet/inte 
önskade deltaga i denna undersökning (3). Av de 57 företag som därmed kvarstod 
har två gått samman till ett företag, varför den totala undersökningsgruppen i 
denna studie kom att omfatta 56 företag. Samtliga av dessa är producerande, 
tillverkande företag, men de tillhör olika branscher och deras produkter, 
tillverkningsvolymer och produktionskostnader varierar. Huvuddelen av företagen 
hör hemma inom verkstadsindustrin, men även process- och byggindustriföretag 
finns representerade. Av de 56 företagen uppger en majoritet att de tillämpar en 
kombination av tillverkningstyper. Den produktionstyp som dominerar är 
batchtillverkning, vilket framgår av tabell 2.1. 

                                                 
7 I stora företag har delar, t.ex. en division, eller en produktionsenhet studerats, och inte hela 
företaget. I den här rapporten kommer vi trots det att använda termen ”företag” för att referera till 
den undersökta enheten.  
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Tabell 2.1 Förekommande produktionstyper vid de 56 tillverkande företagen. 

Produktionstyp Antal företag 

Batch 18 

Styck 8 

Linje 4 

Process 6 

Kombination av två eller flera typer 20 

Antalet anställda vid företagen varierar mellan 29 och 3600. 
Fördelningen presenteras i tabell 2.2. Då svenskt näringsliv till mycket stor del 
består av små arbetsställen, 1985-1989 hade färre än två procent av företagen 50 
anställda eller mer (Davidsson, Lindmark et al. 1994), innebär detta en 
överrepresentation av medelstora och stora företag sett ur svenskt 
näringslivsperspektiv. 
Tabell 2.2 Antal anställda vid de 56 tillverkande företagen 

Antal anställda Antal företag 

1-50 8 

51-200 12 

201-500 16 

>500 20 

Enligt SCBs konjunkturstatistik ”löner för privat sektor december 
1997” utgör andelen tjänstemän 36% av det totala antalet anställda inom 
tillverkningsindustrin. Motsvarande siffra för verkstadsindustrin är 39%. Även 
bland de 56 företagen dominerar de kollektivanställda. Endast för tre av företagen 
översteg andelen tjänstemän 50%. I snitt uppgår andelen tjänstemän av det totala 
antalet anställda vid de 56 undersökta företagen till 26% i december 1997, d.v.s. 
lägre än medelvärdet för Sverige. 

2.3 FÖRÄNDRINGSARBETETS INRIKTNING 

Förändringsarbetets inriktning beskrivs, som tidigare diskuterats, i 
termer av företagens förändrade position på dimensionerna Teknologi och 
Organisation (se ovan), eller på båda dessa dimensioner. Förändringen kan 
beskrivas som en rörelse i koordinatsystemet i figur 1.12. 

2.3.1 Förändring i teknologidimensionen 

Företag tillfrågades dels om vilken teknologi de generellt sett hade och 
använde sig av i produktionen under året 1992, och dels om vilken den högsta 
förekommande teknologinivån var inom företaget, t.ex. i en pilotanläggning eller 
dylikt. Resultatet av de klassificeringar som gjorts av respondenternas svar finns 
redovisat i tabell 2.3 nedan.  
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Tabell 2.3 Fördelningen av företagen på respektive teknologiskalsteg 1992 avseende 
företagets teknologinivå generellt och den högsta förekommande. 

 Generell 
teknologinivå 

Högsta 
förekommande 
teknologinivå 

Skalsteg Antal 
företag 

Kum % Antal 
företag 

Kum % 

1. Manuellt arbete. Inga eller endast handhållna verktyg/maskiner 3 5 2 4 

2. Manuella maskiner. Analoga maskiner/robotar 16 35 4 11 

3. Manuella maskiner utrustade med digitala skalor 3 39 4 18 

4. Numeriskt styrda maskiner, NC, stand alone. Vanligen en 
maskin/man 

7 52 8 32 

5. NC + PBB/ NC + verktygssystem/ NC + materialhanteringssystem/ 
NC + PC (nätverk) 

5 61 2 36 

6. Datorstyrda maskiner, CNC. Vanligen flera maskiner/man 13 84 18 68 

7. Datorstyrda maskiner med utbytbara moduler, FMM 0 84 0 68 

8. Celler, FMC 1 86 5 77 

9. System, FMS. Datorstyrt material / informationshanteringssystem 
mellan CNC och ev ytterligare manuella eller automatiserade 
arbetsstationer. 

4 93 6 88 

10.  Linjer, FML. Som 9 fast för hela produktionen 4 100 7 100 

11.  Fullständigt automatiserad, personallös produktion. Fullständigt 
automatiserad tillverkning / produktion 

0 100 0 100 

Nästan alla teknologinivåer finns representerade bland företagen. Det 
finns några få företag som använder sig av enkla, handhållna verktyg och det finns 
företag med en högt driven grad av automation. Det finns dock inga företag som 
är helt automatiserade.  

Den vanligaste (typvärde) generella teknologinivån 1992 är manuella 
och/eller analoga maskiner (nivå 2), medan spetsteknologin inom företagen 
vanligen är betydligt högre. Typvärdet för spetsteknologin motsvarar datorstyrda 
maskiner, CNC (nivå 6). Skillnaden mellan den generella nivån och 
spetsteknologisk nivå är mindre om vi istället ser till medianvärden. Drygt hälften 
av företagen har en generell teknologinivå som kännetecknas av (högst) numeriskt 
styrda maskiner (nivå 1-4), medan många företag har en spetsteknologi som  
åtminstone innebär CNC-teknologi. 

 Företagen tillfrågades även om vilken teknologi de hade och använde 
sig av generellt sett i produktionen under året 1997 (se tabell 2.4.). Det finns 
fortfarande ett par företag på den lägsta teknologinivån, men det finns nu även ett 
företag som uppnått den högsta graden av automation (nivå 11). Den vanligaste 
nivån motsvarar nivå 6, CNC-teknologi. 

 

Tabell 2.4 Fördelningen av företagen på respektive teknologiskalsteg 1997 avseende företagets 
teknologinivå. 
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Skalsteg Antal företag Kum % 

1. Manuellt arbete. Inga eller endast handhållna verktyg/maskiner 2 4 

2. Manuella maskiner. Analoga maskiner/robotar 4 11 

3. Manuella maskiner utrustade med digitala skalor 3 16 

4. Numeriskt styrda maskiner, NC, stand alone. Vanligen en maskin/man 6 27 

5. NC + PBB/ NC + verktygssystem/ NC + materialhanteringssystem/ NC + PC 
(nätverk) 

4 34 

6. Datorstyrda maskiner, CNC. Vanligen flera maskiner/man 19 68 

7. Datorstyrda maskiner med utbytbara moduler, FMM 0 68 

8. Celler, FMC 6 79 

9. System, FMS. Datorstyrt material / informationshanteringssystem mellan CNC 
och eventuellt ytterligare manuella eller automatiserade arbetsstationer. 

7 91 

10. Linjer, FML. Som 9 fast för hela produktionen 4 98 

11. Fullständigt automatiserad, personallös produktion. Fullständigt 
automatiserad tillverkning / produktion 

1 100 

Totalt 56 100 

En jämförelse mellan (den generella) teknologinivån 1992 och 1997 
indikerar att teknologinivån under dessa fem år gått från, i princip, att 
huvudsakligen bedriva tillverkning i NC-styrda ”stand alone” maskiner till att 
generellt använda CNC-maskiner i sin produktion  (se figur 2.1). Nivån på den 
spetsteknologi som fanns i företagen 1992 motsvarar den generella nivån fem år 
senare.  

Generell teknologinivå 1992

Högsta förekommande teknologinivå 1992

Generell teknologinivå 1997
82 4 6 10

Figur 2.1 Teknologinivå 1992 och 1997  

 

Det är dock långt ifrån alla företag som har höjt sin teknologinivå. 
Knappt hälften (45%)  har inte förändrat sin position längs T-skalan, det vill sägs 
deras automationsnivå har varit oförändrad under perioden 1992-1997. Inget 
företag har dock sänkt sin automationsgrad under dessa år, alla de övriga har ökat 
automationsgraden om än i olika hög grad. Tabell 2.5 visar hur stor förändring 
som företag har gjort på T-dimensionen, beräknat som antal ”steg” som de tagit på 
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skalan under perioden, utan hänsyn till vilka intervall som detta innebär på T-
dimensionen (d.v.s. en förflyttning från nivå 1 till nivå 3 innebär 2 steg, liksom en 
förflyttning från nivå 8 till nivå 10.) 
Tabell 2.5 Storleken på förändringen av teknologinivån mellan åren 1992 och 1997. 

Antal tagna steg Antal företag Kum% 

0 25 45 

1 10 63 

2 6 73 

3 5 82 

4 8 96 

5 1 98 

6 1 100 

Totalt 56 100 

Ett fåtal företag har genomgått en förändring som medför en kraftigt 
ökad grad av automation, men flertalet har genomgått betydligt mindre radikala 
förändringar.  

I tabell 2.6 visas hur företagen förändrat sin teknologinivå mellan 1992 
och 1997 och hur denna förändring ändrat fördelningen av företagen i de olika 
zoner längs T-skalan som diskuterats ovan. 

 

Tabell 2.6 Sammanställning av teknologinivåfördelning åren 1992 och 1997. Ramfärg anger zon 
1992 medan nummerfärg anger zon 1997. 

   Teknologi 

Zon 

Nivå 

 1997 

1992 

56 

Manuell produktion 

2 
4 

1 2 
3 
1 2 
1 3 7 

1 
3 
1 

3 7 5 13 0 1 4 3 16 

6 7 8 9 10 1 2 3 4 

0 

11 

2 
4 
3 
6 
4 

19 
0 
6 
7 
4 
1 
56 

3 
1 

4 

5 

2 3 
3 

1 

1 2 
1 

1 1 6 

9 

2
9 

18 

22 25 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Sa: nivå 
Sa: zon 

Sa: 
zon 

Automatiserad produktion NC/CNC produktion 

Sa: 
nivå 

Manuell 
produktion 

NC/CNC 
produktion 

Automatiserad 
produktion 
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Nio av de totalt 22 företag som 1992 befann sig i zonen för manuell 
produktion befinner sig fortfarande där 1997, medan 12 har uppgraderat sig så att 
de hamnat i zonen för NC/CNC-produktion. Ett företag som satsat hårt på att 
automatisera sin produktion under perioden har flyttat sin position längs T-skalan 
från den manuella zonen till zonen för automatiserad produktion. Detta är den 
största förändring som något företag genomfört under perioden.  

Av de 25 företag som 1992 befann sig i zonen för NC/CNC-produktion 
har åtta rört sig över till den automatiserad zonen. Hälften av de företag som 1997 
befinner sig i den automatiserade zonen befann sig därmed i denna zon redan 
1992. 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att det finns en klar 
tendens att företagen ökar sin automationsgrad under perioden, att det är relativt få 
företag som är kvar i zonen ”manuell produktion” (9 av de 22 företag som fanns i 
zonen 1992), och att det blivit ett relativt kraftigt tillskott av företag som har en 
hög grad av automation (9 företag 1992, 18 företag 1997). 

 

2.3.2 Förändring i organisationsdimensionen 

Analysen av hur företagen har förändrat sin organisation följer samma 
principer som tillämpats vid analysen av deras förändringar av de tekniska 
systemen.  

Vid intervjuerna fick företagsrepresentanten dels beskriva hur 
arbetsorganisationen hade sett ut 1992 och dels dagens (1997) arbetsorganisation. 
Utgångspunkten var nio frågor där den första avser att skilja ut sådana 
arbetsorganisationer där arbetet är baserat på enskilda individers (individuellt) 
arbete från sådan där grupporganisation av någon variant används. De övriga 
frågorna syftar främst till att precisera vilket ansvar och vilka befogenheter som 
arbetsgruppen har. Inom en del organisationer har mycket lite av detta 
decentraliserats till arbetsgruppen, medan inom andra organisationer 
arbetsgruppen kan ha ansvar för såväl hur det egna arbetet ska genomföras och 
följas up, och kanske även ansvar för såväl interna som externa kundrelationer.  

En sammanställning av respondenternas svar på dessa frågor 
presenteras i tabell 2.7. 

Några av de tillfrågade respondenterna ville inte besvara frågan enligt 
denna modell, utan beskrev arbetsorganisationen på annat sätt, och några 
respondenter menade att de hade för dålig kunskap om den arbetsorganisation 
som fanns 1992 och har därför avstått från att karaktärisera 1992 års 
arbetsorganisation vid företaget. 
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Tabell 2.7 Beskrivning av organisationen 1992 och 1997. 

Fråga Procent 
företag 
1992 

Procent 
företag 
1997 

Individuellt arbete 45% 20% 

Längre cykler, rotation e dyl (grupp) 73% 93% 

Egna produktionsmål (grupp) 39% 86% 

Ansvar för eget arbetsupplägg (grupp) 39% 72% 

Ansvar för planering, kvalitet service & underhåll (grupp) 20% 65% 

Deltagande i introduktion, rekrytering (grupp) 20% 50% 

Kontinuerlig utbildning (individ) 63% 78% 

Interna kund- och leverantörskontakter (grupp) 41% 76% 

Externa kund- och leverantörskontakter (grupp) 12% 20% 

Vid en jämförelse mellan åren 1992 och 1997 kan konstateras att 
inslagen av individuella arbeten har minskat och arbetsuppgifterna har breddats 
horisontellt. Under perioden anser sig 30 företag ha ökat graden av rotation och 
annan horisontell arbetsutvidgning i hög grad, se tabell 2.8. 
Tabell 2.8 Horisontell breddning av arbetsuppgifterna under perioden 1992-1997. 

Horisontell breddning av arbetsuppgifterna Antal företag 

Ja, i hög grad 30 

Ja, i mindre grad 23 

Nej 3 

Det är inte bara förekomsten av längre  arbetscykler och grupper med 
roterande arbetsuppgifter  som har ökat under perioden, utan det har också blivit 
vanligare med grupper som har egna produktionsmål och ansvar för det egna 
arbetets uppläggning, planering och utfall. Ansvar för/delaktighet i beslut kring 
personalfrågor som introduktion och rekrytering av ny personal till arbetsgruppen 
har också i större utsträckning delegerats ned till gruppen.  

Även de interna kundkontakterna, kollektivanställd till kollektivanställd 
alternativt grupp till grupp mellan olika avdelningar inom företaget, är relativt 
vanligt bland företagen (76%). Det är däremot fortfarande ganska ovanligt att 
företagen (20%) har delegerat ansvar för externa kundkontakter till den 
kollektivanställda produktionspersonalen.  

Sammantaget kan man således notera att det har skett en relativt stor 
förändring av många företags arbetsorganisation mellan 1992 och 1997. Medan 
1992 års arbetsorganisation kan karaktäriseras som en enkel form av 
grupporganisation, där arbetsutvidgning var en central fråga, så är 1997 års 
arbetsorganisation snarare kännetecknad av en högre grad av ansvar och 
befogenheter, som även kan inkludera ansvar för åtminstone interna 
kundrelationer. 
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Detta visar sig även när vi överför respondenternas svar på de nio 
frågorna till den skala som vi använder för att operationalisera 
organisationsdimensionen, O-skalan. O-skalan fokuserar den grad av 
decentralisering som karaktäriserar företagens arbetsorganisation. Graden av 
decentralisering av företagens arbetsorganisation 1992 och 1997 presenteras i 
tabell 2.9. 

Av de 25 företag som befann sig i zonen för centraliserad organisation 
1992 finns sex kvar, tio har rört sig till zonen för viss decentralisering medan nio 
har flyttat sig ända till den decentraliserade zonen.  

 

 

Tabell 2.9 Fördelning av företagen på respektive organisationsskalsteg 1992 och 1997. 

 Position 1992 Position 1997 

Skalsteg Antal 
företag 

Kum % Antal 
företag 

Kum 
% 

1  Individuella arbetsuppgifter 5 9% 0 0% 

2  Arbetsrotation och längre arbetscykler genom horisontell integration 20 46% 6 11% 

3..Arbete i grupp mot kvalitativa/kvantitativa mål 7 58% 3 16% 

4  Som 3+gruppansvar för arbetets utförande 10 76% 6 27% 

5  Som 4+gruppansvar för planering, kvalitet, maskinunderhåll 4 84% 7 40% 

6  Som 5+grupp delaktig i introduktion och rekrytering 4 90% 7 53% 

7  Som 6+gruppansvar för interna kund/leverantörskontakter 4 98% 19 87% 

8 Som 7+gruppansvar för externa kund/leverantörskontakter 1 100% 7 100% 

1992 hade hälften av företagen en decentraliseringsgrad som innebar 
arbete i grupp, som eventuellt kunde innebära att grupp givits ett kvantitativt/eller 
kvalitativt formulerat mål för sitt arbete. 1997 har graden av decentralisering ökat 
så att gruppen även har fått visst administrativt ansvar och ansvar för 
personalfrågor. Se även figur 2.3. 

 

Organisationsnivå 1992

0 2 4 6 8
Organisationsnivå 1997

 

Figur 2.3 1997 års organisationsnivå är generellt sett tre steg högre än 1992. 
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14 företag har inte ändrat sin grad av decentralisering under perioden 
1992-1997, och ett företag har förändrat sin arbetsorganisation mot en lägre grad 
av decentralisering. Detta företag uppger att externa kundkontakter förekom bland 
de kollektivanställda 1992, genom att kunderna per telefon vände sig direkt till 
produktionen och där fick tala med någon ur produktionspersonalen, men att 
kvalitetschefen i företaget idag ändrat detta. Motivet för att ändra tidigare praxis 
var att det fanns en risk att företaget förlorade viktig information och att 
informationen kunde bli missvisande.  

Ett antal övriga företag hävdar också att de hittills arbetat för att öka 
graden av decentralisering, men att denna strävan ej innefattar direkta kontakter 
med kunder utanför företaget. Ett par företag säger sig även vara generellt 
tveksamma till externa leverantörskontakter på kollektivnivå. 

Storleken, och riktningen, på förändringen av decentraliseringsnivå 
som har ägt rum mellan åren 1992 och 1997 visas i tabell 2.10. 

 

Tabell 2.10 Storleken  på förändringen av decentraliseringsnivån (organisationsdimensionen) 
mellan åren 1992 och 1997. (Anm: Beteckningarna förklaras vid tabell 2.5.) 

Antal tagna steg Antal företag K % Ack. antal steg 

-1 1 2 -1 

0 14 27 -1 

1 6 38 5 

2 7 51 19 

3 13 75 58 

4 6 85 82 

5 5 95 107 

6 3 100 125 

Totalt 55 (ett bortfall) 100 125 

I tabell 2.11 visas hur företagen förändrat sin decentraliseringsgrad 
mellan 1992 och 1997 och hur denna förändring ändrat fördelningen av företag i 
de olika zonerna längs O-skalan vilka tidigare definierats i avsnitt 1.7.3 och 1.7.4.  
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Tabell 2.11 Sammanställning av organisationsnivåfördelning åren 1992 och 1997. 

 

   Organisation 

Zon 

Nivå 

  1992 

Centraliserad Decentraliserad 

 1997 

55/55 

33 

16 

6 
1 5 

1 2 
1 2 1 
1 1 0 1 

1 2 
2 6 2 3 2 4 

1 1 1 
5 10 4 4 4 1 7 20 

0 
6 
3 
6 
7 
7 
19 
7 

55/55 
1 2 1 

2 
4 

2 2 

25 21 9 

Delvis decentraliserad 

Centraliserad 

Delvis 
decentraliserad 

Decentraliserad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Sa:(nivå) 
Sa:(zon) 

6 7 8 1 2 3 4 5 

 

Sex av de 21 företag som 1992 befann sig i zonen för viss 
decentralisering finns kvar i denna zon, medan de övriga företagen rört sig in i 
den decentraliserade zonen. 1992 befann sig drygt 16% av företagen i den 
decentraliserade zonen. Motsvarande siffra 1997 är 60%. 

 

2.3.3 Förändringsfokus 

I de två föregående avsnitten har företagens förändring av 
automationsnivå (T-dimensionen) och förändring av decentraliseringsgrad (O-
dimensionen) behandlats var för sig. I det här avsnittet för vi i analysen samman 
de två dimensionerna, så att vi kan följa ett företags totala förändringsarbete under 
perioden. Avsikten med den analysen är att vi vill kunna urskilja det fokus som 
karaktärisera ett företags förändringsarbete. Fokus för förändringsarbetet kan dels 
ligga på utveckling av de tekniska förutsättningarna och systemen vid företaget, 
eller också kan förändringsarbetet främst vara fokuserat till en förändrad 
arbetsorganisation. Fokuseringen kan vara mer eller mindre entydigt på en av 
dimensionerna, men det kan också förekomma att företagen samtidigt förändrar 
sin position på båda dimensionerna, eller att de förändrar fokus över tid. 

En sammanställning av förändringarna längs T- och O-skalan redovisas 
i figur 2.4 nedan.  
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DecentraliseradDelvis
decentraliserad

Centraliserad

Manuell

NC/CNC

Auto-
matiserad

 

Figur 2.4 Företagens förändring mellan åren 1992 och 1997 på T- och O-dimensionen 

Anm: Varje pil representerar ett företag som förändrat sin position i pilens riktning. 
Pilens början illustrerar företagets position 1992 och pilhuvudet positionen 1997. De nio 
företag som ej rört sig längs någon skala indikeras med cirklar. 

1992 fanns majoritet av företagen i den manuella eller NC/CNC-zonen 
längs T-skalan, och i den centraliserade eller delvis decentraliserade zonen längs 
O-skalan. 1997 finns majoriteten i zonerna NC/CNC och automatiserad 
produktion, respektive zonerna för viss decentralisering och decentralisering. Den 
generella trenden är således att företagen rört sig mot högre grad av automation 
och decentralisering.  

Samtidigt kan dock konstateras att 50% av företagen 1997, bara en liten 
ökning jämfört med 1992, fortfarande förlitar sig på NC/CNC-teknologi, medan 
mer än hälften av företagen befinner sig i den decentraliserade zonen 1997, en 
ökning från 16% till 60%. Därmed har tyngdpunkten i koordinatsystemet i högre 
utsträckning ändrats på O-skalan än på T-skalan. Detta tyder på att 
förändringsarbetets fokus har varit mer inriktat på organisationsförändringar, och 
att införa en decentraliserad arbetsorganisation, än på att öka automationsgraden. 
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De längsta förändringsstegen har också tagits längs O-skalan. Detta 
framgår av figur 2.5 där riktning och storlek på de förändringssteg eller ”hopp” 
som företagen gjort under perioden 1992-1997 illustreras genom att alla pilar från 
figur 2.4 givits gemensam startpunkt. 

Förflyttning antal steg längs T-skalan
i riktning mot ökad automatisering

Förflyttning antal steg längs O-skalan
i riktning mot ökad decentralisering

2 4

2

 

Figur 2.5 Sammanställning av förändringssteg tagna 1992-1997 vid de 56 tillverkande företagen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 30 företag har genomfört 
förändringar inom teknologiområdet, 41 företag inom organisationsområdet, och 
att bland dessa har 24 företag genomfört förändringar inom både teknologi och 
organisation. Vilka effekter dessa olika förändringsfokus kan ha haft på 
företagens prestationsförändringar behandlas i avsnitt 2.5 men, som påpekats 
ovan, påverkas förändringsarbetets resultat bland annat av det sätt som 
förändringsarbetet leds på, och hur arbetet organiseras. Dessa frågor diskuteras i 
det följande avsnittet. 
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2.4 LEDNING AV FÖRÄNDRINGSARBETET  

Som framgått ovan (se avsnitt 1.7.5.) kan Ledning av 
förändringsarbete, eller Management of Change (MoC), beskrivas utifrån flera 
olika utgångspunkter. Vi kommer att diskutera tre aspekter av förändringsarbete: 

1. Typ; där vi skiljer mellan grader av radikalitet i 
förändringsarbetet. Radikala förändringar är stora och sker 
under kort tid, d.v.s. i ”språng” medan inkrementella 
förändringar sker i små, ständigt pågående, steg. 

2. Inriktning; där vi skiljer mellan förändringsarbete som är 
inriktat på främst externa eller främst företagsinterna 
förhållanden. 

3. Strategi; där vi skiljer mellan sådana som genomförs enligt en 
(mer eller mindre) programmatisk eller inlärningsbetonad 
strategi. 

När det gäller typ av förändringsarbete, hur arbetet har bedrivits, så 
uppger majoriteten av företagen att förändringsarbetet huvudsakligen är en 
ständigt pågående, löpande, process vilken bedrivs i små steg. Förändringsarbetet 
vid drygt hälften av företagen har helt eller huvudsakligen bedrivits inkrementellt, 
stegvis, att jämföra med åtta företag som uppger att förändringarna skett helt eller 
huvudsakligen på ett radikalt, språngvis, sätt. Nästan en tredjel av företagen säger 
att förändringsarbetet har skett på ett sätt som gör att man inte kan urskilja någon 
inkrementell eller radikal inriktning. 

Att det finns en klar övervikt för en inkrementell typ av förändring 
bland företagen är inte anmärkningsvärt. Som diskuterats ovan är inkrementella 
förändringsprocesser vanligen förenade med låg risk. Radikala förändringar är 
vanligen förenade med betydligt högre risk, och om företag kan välja så väljer de 
sällan ett alternativ som innebär hög risk, om samma mål kan nås genom ett 
alternativ som innebär en lägre risknivå. 

 

Tabell 2.12 Typ av förändring 

Typ av förändring Procent företag 

Inkrementella  7 

Huvudsakligen inkrementella  46 

Varken eller 32 

Huvudsakligen språngvisa 13 

Språngvis, radikal 2 

Flera av de företag som har genomför förändringar av radikal typ 
avviker från de vanliga förändringsmönstren. Det finns, som tidigare nämnt, åtta 
företag som genomfört radikala, eller huvudsakligen radikala, förändringar. Fyra 
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av dem tillhör en kategori företag som inte förändrat sin automationsnivå eller 
decentraliseringsgrad mellan åren 1992-1997. Dessa företag har genomfört stora 
förändringar, men förändringarna har t.ex. inneburit att de byggt en ny, men ej 
mer automatiserad linje i produktionen för att öka kapaciteten, genomfört stora 
ombyggnader av lokaler, infört miljösäkringssystem, eller genomfört förändringar 
av organisationen utan att decentraliseringsgraden förändrats. Det enda företag 
som rört sig i negativ riktning längs O-skalan, det vill säga har gått mot en mer 
centraliserad organisation, är också ett av de företag som genomfört förändringen 
radikalt. I detta fall var denna starkt kopplad till ett ägarbyte. 

Företagen tillfrågades också om förändringsarbetet bedrivits: 

a) i syfte att optimera befintliga processer samt om vidtagna förändringsåtgärder 
initierats till följd av en egen idé, en internt observerad potentiell 
förbättringsmöjlighet eller  

b) om de initierats till följd av ett tydligt tryck utifrån i direkt syfte att tillmötesgå 
externa krav.  

Majoriteten av företagen, 29 stycken, uppger att förändringsarbetet helt 
eller huvudsakligen skett på eget initiativ i syfte att optimera befintliga processer, 
se tabell 2.13. 

 

Tabell 2.13 Inriktning av förändring 

Inriktning av förändring Antal företag 

Intern, optimering av befintliga processer 8 

Huvudsakligen intern 21 

Varken eller 15 

Huvudsakligen extern 9 

Extern, optimering mot marknad 3 

Flera av de 29 företagen med övervägande intern inriktning av sitt 
förändringsarbete påpekar att förändringarna på lång sikt sker i syfte att optimera 
verksamhet mot marknad och framtida kunder. Skillnaden ligger i att 
förändringen sker på eget initiativ internt i företaget och inte som en följd av 
tydliga krav från externa aktörer. En annan skillnad är att de sökta potentiella 
fördelarna därmed återfinns på operationell nivå snarare än på en 
marknadsstrategisk nivå. 

De två ytterlighetsstrategierna som beaktas för 
förändringsstrategiaspekten av MoC är programmatisk strategi eller strategi A och 
inlärningsstrategi eller strategi B, som tidigare beskrivits i figur 1.14. Företagen 
tillfrågades om (i) hur stor del av verksamheten, hur många av de anställda, som 
omfattas av förändringar som genomförts om (ii) det funnits ett eller flera tydliga 
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förändringsfokus och (iii) hur och av vem förändringar initierats och styrts, det 
vill säga om det huvudsakligen varit en Top-Down eller Bottom-Up process. 
Vidare tillfrågades företagen om (iv) skillnader mellan tjänstemäns och 
kollektivanställdas roller i förändringsarbetet om (v) vilken eller vilka etablerade 
metoder, modeller och verktyg för förändring och ledning av verksamhet som 
tillämpas och (vi) vilken roll eventuella interna och/eller externa konsulter spelat. 
Svar som ”ett eller endast få mål med förändring”, ”initiativ till förändring 
uppifrån i organisationen”, ”Top-Down-styrning”, ”konsultiniti-erat/drivet”, 
användande/införande av etablerade metoder och program etc. bedöms som 
dragning åt det programmatiska strategihållet medan motsatsen fått indikera 
dragning åt lärandestrategi. Tillvägagångssätt vid bedömning finns även beskrivet 
i metodavsnittet 2.1. 

Inget av de 56 tillfrågade företagen bedöms följa den renodlade 
inlärningsstrategin, strategi B, för sitt förändringsarbete. Majoriteten av företagen 
följer istället en strategi som i alla eller de flesta delar överensstämmer med den 
programmatiska A-strategin, se tabell 2.14.  

Tabell 2.14 Strategi för förändringsarbete 

Strategi för förändring Antal företag 

Programmatisk 9 

Huvudsakligen programmatisk 23 

Varken eller 17 

Huvudsakligen inlärningsstrategi 7 

Inlärningsstrategi 0 

Bland de sju företag som huvudsakligen haft en inlärningsstrategi för 
sin förändring har tre företag förändrat enbart organisationen, tre både 
organisation och teknologi men med fler steg längs O- än T-skalan, och ett företag 
enbart teknologin och dess automationsnivå. Det sistnämnda är också det enda 
företaget med inlärningsstrategisk approach på sitt förändringsarbete som 1997 
befinner sig i den automatiserade zonen. 

Av tabell 2.12-2.14 framgår att det finns en övervikt mot inkrementella, 
internt fokuserade och programmatiska förändringar. Många företag hamnar även 
i mitten på skalorna, d.v.s. att de inte har någon uttalad inkrementell/radikal typ, 
intern/extern inriktning eller programmatisk/lärande strategi för sin förändring. 
Trots detta så finns det bland företagen exempel på olika, och delvis helt skilda, 
sätt att leda förändringar på. Frågan är om företagens sätt att leda förändringarna 
på har samband med vad dessa förändringar fokuserar. I tabell 2.16 presenteras 
resultatet från en analys av samvariationen mellan företagens position på T och O-
skalorna, hur stor förändringen som skett på skalorna mellan 1992 och 1997 och 
typ, inriktning och strategi för förändringen.  
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Resultatet indikerar att de mer decentraliserade företagen tenderar att 
ha genomfört inkrementella förändringar snarare än radikala och den 
förändringsstrategin som tillämpats har haft inlärningsstrategisk snarare än 
programmatisk karaktär. De företag som 1997 har en hög grad av automation har 
däremot främst arbetat enligt en programmatisk strategi. 

 

Tabell 2.15 Ledning av förändringsarbete vid olika förändringsfokus. Gamma 
korrelationskoefficienter där positiv koefficient indikerar att relationen är ”ju högre position/större 
förändring desto mer radikal/extern/lärandeinriktad”). 

 Typ (radikal) Inriktning (extern) Strategi (lärande) 

1 Position på O-skalan 1997 -0.221 -0.032 0.205 

2 Position på T-skalan 1997 0.094 -0.042 -0.281 

3 Balanserad position 1997 0.061 0.459 -0.462 

4 Förändringsstorlek, O-skalan -0.339 -0.345 -0.006 

5 Förändringsstorlek, T-skalan -0.034 -0.104 -0.024 

6 Förändringsbalans  0.202 0.109 -0.045 

Företag som gjort stora förändringar av decentraliseringsgraden 
tenderar att ha gjort dessa som ständigt pågående förändringar, i små steg, främst 
att för att optimera interna processer. 

De företag som har en balanserad position 1997 skiljer sig från de 
övriga, genom sitt starka fokus på externa faktorer, som t.ex. marknad och 
kundfokus, kombinerat med en programmatiskt strategi.  

2.5 FÖRÄNDRINGSARBETET OCH FÖRETAGENS PRESTATION  

De prestationsförändringar som vi behandlar är dels sådana som rör 
förändringar inom företaget, till exempel styckkostnad, produktivitet, 
specifikationskvalitet, och dels externa prestationsmått. Fem av de interna måtten 
avser ”hårda” faktorer, medan de båda övriga, ”frånvaro” och 
”personalomsättning” avser mer ”mjuka” förhållanden. De kan ses som grova 
indikatorer för företagets psykosociala arbetsmiljö och hur attraktivt det är att 
arbeta på företaget. När det gäller ”frånvaro” så betraktar vi en minskad frånvaro 
som en förbättrad prestation, och detsamma gäller ”personalomsättning”. I det 
senare fallet är det inte självklart att en låg personalomsättning är något som 
företaget eftersträvar, åtminstone behöver det inte vara så att ”ju lägre, desto 
bättre”. Några respondenter påpekade att deras företag hade en mycket låg 
personalomsättning, och en minskning av omsättningen såg de snarast som ett 
problem för företaget. Vi har bedömt att detta förhållande bör vara undantagsfall, 
och därför betraktat en sänkning av personalomsättningen som en ”förbättrad 
prestation”. 
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De externa prestationsmåtten gäller hur företaget utvecklas i relation till 
de viktigaste konkurrenterna, till exempel om  företagets kostnadsutveckling är 
lägre än konkurrenternas så betraktar vi det som en prestationsförbättring (se 
vidare avsnitt 1.7.6.). 

Flertalet företag har förbättrar sin prestation på de undersökta 
variablerna, med undantag för personalomsättningen. I den följande figuren har 
företagen fördelats i två grupper, dels de som har förbättrat sig (oavsett hur 
mycket), och dels de som rapporterar att de är kvar på samma nivå som 1992, 
eller till och med har en försämrad prestation nu (oavsett hur stor försämringen 
har varit). Orsaken till att de senare två kategorierna har förts samman är att även 

en oförändrad prestation kan ses som en relativt försämrad situation, eftersom 
flertalet konkurrenter förbättrar sin position under perioden. 

I de följande analyserna använder vi en relativiserad 
prestationsbedömning, i den meningen att vi snarare talar om att en viss grupp av 
företag tenderar att ha en mer positiv (eller negativ) prestationsutveckling än en 
annan grupp, utan att den sämre gruppen företag för den skull behöver ha en 
negativ utveckling. Båda grupperna har vanligen förbättrat sin prestation, men den 
ena gruppen har gjort det i större utsträckning än den andra. 

- = antal ftg med oförändrad/försämrad prestation

Kostnad

Produktivitet

Ledtid

Leveranser

Kvalitet

Frånvaro

Pers.oms

Ext.kost

Ext.kvalitet

Ext.flex

Ext.lev.tid

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

FörbättradOförändrad/Försämrad

Figur 2.16. Företagens prestationsförändringar 1992-1997 
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Tabell 2.17 Relationen mellan företagens prestationsförändring 1992-1997 och deras position 
respektive förändring på T- och O-dimensionen under motsvarande period.  Gammakoefficienter. 

 Position 
T-

skalan  
1997 

Position  
O-

skalan  
1997 

Balanserad 
position  

1997 

Storlek 
förändring 

T-skalan 
1992-1997 

Storlek 
förändring 
O-skalan 

1992-1997 

Balanserad 
förändring 
1992-1997 

Interna prestationsmått 
Kostnadsreduktion 0.016 0.252 -0.004 0.035 -0.044 -0.348 
Produktivitet 0.088 0.110 -0.031 -0.226 -0.049 -0.529 
Ledtidsreduktion 0.158 0.192 -0.310 0.029 0.199 -0.290 
Leveransprecision -0.039 0.115 -0.489 0.184 0.037 -0.032 
Kvalitet 0.141 0.055 0.414 0.288 0.117 0.388 
Frånvaro 0.115 0.049 -0.088 0.127 -0.080 0.049 
Personalomsättning 0.069 0.141 -0.414 0.111 0.135 -0.132 

Externa prestationsmått (i relation till konkurrenter) 
Kostnadsreduktion 0.078 0.250 0.390 -0.031 0.013 -0.308 
Kvalitet 0.013 0.087 -0.005 0.038 0.159 -0.041 
Flexibilitet i 
produktändring 

-0.186 -0.058 -0.246 -0.245 -0.067 -0.359 

Leveransprecision 0.114 0.181 -0.107 -0.042 0.144 0.111 

Not. Samtliga variabler är på ordinalskalenivå. Prestationsförändringarna har delats in i sju nivåer8 
(subjektiv skala), där positiva värden innebär en ”förbättring” (t.ex. kortare ledtid, bättre 
kvalitet) och negativa en försämring. En positiv koefficient innebär således en ”förbättring”. 
Fördelningen är skev. Gamma används därför som korrelationskoefficient. Bortfall har ersatts 
med medianvärden för att maximera antalet observationer som kan användas i analysen. 

Sambandet mellan ett företags position 1997 på en dimension och den 
resultatutvecklingen vid företaget under perioden 1992-1997 bygger på ett 
underliggande resonemang. Det innebär att om företaget i slutet av perioden har 
en hög grad av automation och/eller en hög grad av decentralisering, så har 
företaget nått en hög position inom de generella trenderna mot allt mer avancerad 
teknologi och organisation, och då kan ett sådant företag också förväntas ha en 
god prestationsutveckling. Resonemanget är hypotetiskt, och prövas empiriskt i 
analysen. I tabell 2.17 presenteras resultatet av denna analys.  

Det finns inga starkare samband mellan företagens position på T- och 
O-skalan 1997, och den prestationsförändring som skett under de föregående fem 
åren. De finns dock indikationer att företag med en decentraliserad 
arbetsorganisation haft en positiv kostnadsutveckling, både när det gäller interna 
kostnader (styckkostnad) och i relation till konkurrenternas kostnadsutveckling. 
De företag som har en hög grad av automation och en hög grad av 
decentralisering, d.v.s. en ”hög balanserad position” har också en bättre 
kostnadsutveckling än konkurrenterna, men de tycks inte haft en lika god 
utveckling av den interna kostnadsbilden. De ”balanserade” företagen har också 
haft en bra (intern) kvalitetsutveckling. De uppvisar samtidigt negativa samband 

                                                 
8 Klassning av interna prestationsmått, där basen är 100; 0 -50 ”halverat eller mer”= ( -3), 51-75 = ( -
2), 76-99 ”minskat” = (-1), 100 ”som tidigare”= 0, 101-149 ”ökat” = (1), 150-199 = (2), 200- 
”fördubblat eller mer” = (3) 
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med utvecklingen av leveransprecision, ledtidsreduktion och personalomsättning.  
Det sammanlagda resultatet är därmed tämligen oklart. Det finns inte några 
entydiga indikationer på att utvecklingen för den här kategorin företag är odelat 
positiv.  

Företag som genomfört stora förändringar på T- eller O-dimensionen 
har inte haft en större prestationsförändring än andra företag, möjligen med 
undantag för de som genomfört förändringar som medfört kraftigt ökad 
automatisering. De företagen tenderar att ha haft en något sämre 
produktivitetsutveckling och en sämre utveckling av sin flexibilitet, relativt 
konkurrenterna, men en något mer positiv kvalitetsutveckling, men sambanden är 
i samtliga fall tämligen svaga.  

Stora förändringar på O-dimensionen tenderar inte vara relaterade till 
vare sig förbättringar eller försämringar av företagens prestationer.  

Det finns däremot flera indikationer på att en samtidig förändring av 
teknologi och organisation tenderar att leda till en försämring av företagets 
prestationer. Företag som genomfört sådana ”balanserade” förändringar tenderar 
att ha en negativ utveckling av den interna kostnadsbilden och produktiviteten, 
och även vad gäller reduktionen av interna ledtider. De har också en sämre 
kostnadsutveckling och förmåga att flexibelt introducera nya produktändringar än 
deras konkurrenter.   

 

Sammanfattande diskussion 

Det sammantagna resultatet ger således inte något stöd för att det skulle 
vara mer framgångsrikt att genomföra vare sig stora förändringar, och än mindre 
att genomföra stora förändringar samtidigt i de två dimensionerna, som 
förespråkats av bl.a. Ettlie (1988), Bessant (1991), Hörte (1991) och Sun (1993). 
De menar alla att en synkroniserad eller balanserad utveckling av de två 
dimensionerna är att föredra. 

Inte heller kan resultatet sägas tala för en organisationsdominerad väg, 
d.v.s. att fokusering på förändring av organisationsdimensionen skulle vara 
förenat med de största prestationsförbättringarna. Stora förändringar av 
organisationsdimensionen och graden av decentralisering tenderar inte att uppvisa 
samband med positiva utvecklingseffekter av prestationsmåtten. En hög grad av 
decentralisering tycks emellertid vara förenat med prestationsförbättring, även om 
de uppmätta sambanden är mycket svaga.  

Hörte och Lindberg (1994) menar att effekterna av en förändring kan 
vara tidsfördröjd, d.v.s. att prestationsförbättringen till följd av en viss förändring 
inte visar sig förrän efter en viss tid. Mot bakgrund av denna teori skulle resultatet 
för O-dimensionen i denna studie kunna vara logisk. En förändring av 
organisationens decentraliseringsgrad ger inga direkta positiva effekter på 
prestationen under den tidsperiod då de genomförs medan en uppnådd hög 
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position, vilken kan vara resultatet av förändringar under mycket lång tid, visar 
sig vara förenat med hög prestationsförbättring. Som framgår av figur 2.12 var 
nära 40% (9/23) av de mest decentraliserade företagen 1997 redan positionerade i 
den decentraliserade zonen 1992. Den högre graden av decentralisering är därmed 
inte resultatet av förändringar under den senaste femårsperioden. 

Som tidigare nämnts är företagen i denna studie och deras 
förändringshistorik i ett par avseenden relativt väl kända genom en studie 
genomförd av Hörte och Lindberg (1994). I det följande kapitlet fortsätter därför 
diskussionen av de presenterade resultaten, genom att de ställs mot de resultat 
som  presenterades i den föregående studien (Hörte och Lindberg 1994) . 
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3. FÖRETAGENS FÖRÄNDRINGSARBETE  1988-1997  
- EN PANELUNDERSÖKNING 

3.1. INLEDNING 

De företag som studerats under åren 1992-1997, och för vilka resultat 
presenterats i de föregående avsnitten, studerades av Hörte och Lindberg (1994) 
avseende åren 1988-1992. Genom att utnyttja data från båda undersökningarna 
finns det således möjlighet att få en uppfattning om hur förändringsfokus 
avseende T- och O-dimensionerna har förändrats över en tioårsperiod. De två 
studierna är likartade till sin uppläggning, men det finns skillnader mellan 
studierna som försvårar en direkt jämförelse. Dessa frågor diskuteras i det 
följande metodavsnittet, medan det därpå följande avsnittet diskuterar de 
slutsatser som en jämförelse mellan de två studiernas resultat ger anledning till. 

3.2. METODOLOGISKA PROBLEM MED PANELSTUDIEN 

De två undersökningarna är gjorda så att information har samlats in vid 
ett “nuläge”, som vid den första undersökningen gäller 1992 års förhållanden, 
medan ”nuläget” vid den andra undersökningen gäller 1997 års förhållanden. Vid 
båda tillfällen ställs dessutom retrospektiva frågor. Vid den första undersökningen 
gällde dessa frågor tiden före den “förändring” som föranledde att företaget valdes 
ut att delta i studien. Det visade sig att de flesta företagen genomfört sina 
förändringsarbeten efter 1988, vilket gjorde det lämpligt att välja år 1988 som 
tidpunkt för att beskriva situationen vid företaget när förändringsarbetet startade.  

I den andra undersökningsomgången frågade vi explicit om 1992 års 
situation vid företaget. När det gäller det tekniska systemets utformning bad vi 
dessutom respondenten ange dels vilken den allmänna nivån var på det tekniska 
systemet 1992, och dels vilken nivå som de mest avancerade delarna av detta 
systemet hade. Det finns således totalt tillgång till fyra tidsrelaterade mätvärden i 
de två undersökningsomgångarna. 

De skalor som vi använt för att skatta företagets nivå på den olika 
dimensionerna skiljer sig mellan de två mättillfällena. Teknikdimensionen vid den 
första undersökningen avsåg främst graden av datorintegration (5-gradig skala), 
medan den i den andra undersökningen främst behandlar graden av automation 
(11-gradig skala), där dock datorintegration spelar en viktig roll. 
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Tabell 3.1 De två undersökningsomgångarna och de dimensioner som studerats vid respektive 
tillfälle (Anmärkning: T=Nivå på Teknologidimensionen, HRM=Nivå på “Human Resoure 
Management”-diemsionen, O=Nivå på organisationsdimensionen, MoC=Hur förändringsarbetet 
vid företaget varit organiserat och letts.) 

ÅR Typ av mätteknik Beteckning Under- 
sökning 

Dimen- 
sioner 

1988 Retrospektiv uppskattning 1988då 1 T/HRM 
1992 Uppskattning av nuläget vid företaget 1992nu 1 T/HRM 
1992 Retrospektiv uppskattning 1992då 2 T/O/MoC 
1997 Uppskattning av nuläget vid företaget 1997nu 2 T/O/MoC 

 

 

Den andra förändringsdimensionen var vid det första 
undersökningstillfället främst inriktad på att skilja ut olika varianter av 
grupporganisation. En femgradig skala används för att främst rangordna den grad 
av ansvar och befogenheter som sådana grupper kan ha. Vid det andra 
mättillfället fokuserades mer graden av decentralisering inom 
arbetsorganisationen, där gruppens ansvar och befogenheter dock utgör den 
viktigaste komponenten i dimensionen. 

För att göra det möjligt att bedöma hur företagen har utvecklats under 
den tidsperiod som täcks av båda undersökningsomgångarna har vi försökt att 
relaterat de olika dimensionerna till varandra. Hur detta har gjorts redovisas i den 
följande tabellen. 

Det sätt som vi valt att relatera mätvärdena till varandra på är inte 
självklar eller det enda sättet. Det finns alternativa sätt. Nivåvärdet “3” för 
1992/97 på T-dimensionen skulle t.ex. förmodligen lika gärna kunna föras till 
nivå “1” som “2” på 1988/92 års skala. 

Eftersom det finns skillnader i det sätt som dimensionerna definierades 
på vid de två mättillfällena, olika typer av skalor har använts, och en del av 
mätningen gjorts med retrospektiv teknik, så måste alla jämförelser tolkas med 
stor försiktighet.  

För att få en uppfattning av graden av osäkerhet i mätningen kan 1992 
års mätvärden jämföras. Vi har tillgång till den nulägesbedömning som gjordes av 
T- och O-dimensionen under den första undersökningsomgången, vilket ger oss 
ett värde (på T92nu respektive O92nu) som kan jämföras med det retrospektivt 
skattade värdet från den andra undersökningsomgången (d.v.s. T92då resp. 
O92då). Tabell 3.3 och 3.4 visar utfallet av en sådan jämförelse.  
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Tabell 3.2 Hur mätvärden relaterats mellan undersökningsomgångarna 

T1988/92 T1992/97 O1988/92 O1992/97 

1. Manuella 
maskiner, 

manuella system 

1. Manuellt arbete. Inga eller endast 
handhållna verktyg/maskiner 

2. Manuella maskiner. Analoga 
maskiner/robotar 

1. Taylor, individuella 
jobb, hierarkiskt 

1. Individuella 
arbetsuppgifter 

2. Viss enkel 
datorisering av 
system (MPS), 

några NC-
maskiner 

3. Manuella maskiner utrustade med 
digitala skalor 

4. Numeriskt styrda maskiner, NC, stand 
alone. Vanligen en maskin/man 

5. NC + PBB/ NC + verktygssystem/ NC 
+ materialhanteringssystem/ NC + PC 

(nätverk) 

2. Grupporganisation 
med centralt ansvar för 

planering, kvalitet, 
UH, kontroll. 

2. Arbete i grupp, längre 
cykeltider och 

arbetsutvidgning genom t.ex. 
arbetsrotation 

3. Några 
delsystem 

datoriserade, 
viss integration, 

NC/CNC-
maskiner 

6. Datorstyrda maskiner, CNC. Vanligen 
flera maskiner/man 

7. Datorstyrda maskiner med utbytbara 
moduler, FMM 

3.Flödesgrupper med 
ansvar för enklare 

planering etc. 

3. Grupper med egna 
produktionsmål 

4. Grupp med ansvar för 
egen arbetsuppläggning 

4. Flera 
datoriserade 

system, 
integration, 

NC/CNC,FMS 

8. Celler, FMC 

9. System, FMS. Datorstyrt material / 
informationshanteringssystem mellan 
CNC och ev ytterligare manuella eller 

automatiserade arbetsstationer. 

4. Integrerade 
(självstyrande) 

flödesgrupper, ansvar 
för rekrytering, 

kvalitet, planering etc. 
Systematisk enklare 

utbildning 

5. Som 4 + ansvar för 
planering, kvalitet, service 

och UH av egen utrustning 

6. Som 5+gpr deltar i 
rekryteringsarbete och 
ansvar för introduktion 

5. Datoriserade 
system, hög 
integration, 

CIM 

10. Linjer, FML. Som 9 fast för hela 
produktionen 

11. Fullständigt automatiserad, 
personallös produktion. Fullständigt 

automatiserad tillverkning / produktion 

5. Som 4 samt med 
ansvar för kund / 

leverantörs- kontakter, 
personalutveckling, 

ekonomi, systematisk 
avancerad utbildning 

7. Som 6+ansvar för interna 
kund-/leverantörskontakter 

8. Som 7+ansvar för externa 
kund-/leverantörskontakter 

som direkt berör eget 
arbetsområde 

 
Tabell 3.3 Teknologidimension enligt nulägesmätning (T1992nu) 1992 och enligt den 

retrospektiva mätning (T1992då) som gjordes 1997. Rho= 0.42 
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 T1992då 1 2 3 4 5 Total 
T1992nu 1 2 0 0 0 0 2 
 2 6 3 0 1 1 11 
 3 5 6 2 2 1 16 
 4 3 5 6 2 0 16 
 5 0 1 2 0 2 5 
 Total 16 15 10 5 4 50 

Det finns ett antal värden som skiljer sig relativt kraftigt mellan de två 
mättillfällena, och det är vanligen så att de nivåer som angavs vid 
nulägesmätningen 1992 tenderar att ligga på en högre nivå än den retrospektiva 
skattning av nivån 1992 som gjordes fem år senare (d.v.s., det finns en 
överrepresentation av värden under och till vänster om diagonalen i tabellen). Det 
aritmetiska medelvärdet för T1992nu är 3.2, mot 2.3 för T1992då.  

Det tycks således vara så att respondenterna tenderar att systematiskt 
undervärdera teknologinivån i företaget, i jämförelse med vad respondenterna sa 
att teknologinivån var i företaget 1992. En alternativ tolkning av differensen är att 
respondenterna 1992 övervärderade den teknologinivå som då fanns i företaget.  

En motsvarande tendens finner vi för organisationsdimensionen, där 
medelvärdet för O1992nu är 3.2 och O1992då är 2.9. Detta framgår även av 
följande tabell.  
Tabell 3.4 Organisationsdimension enligt nulägesmätning (O1992nu) och enligt retrospektiv 

mätning (O1992då) som gjordes 1997. Rho= 0.17 

 O1992då 1 2 3 4 5 Total 
O1992nu 1 1 0 0 0 0 1 

 2 0 8 4 2 1 15 
 3 2 3 5 1 1 12 
 4 2 7 3 5 1 18 
 5 0 0 2 0 1 3 
 Total 5 18 14 8 4 49 

Det går inte att säga att det ena värdet skulle vara mer rättvisande än ett 
annat, eftersom de faktiskt inte mäter samma sak, och de inte heller är mätta med 
samma mätinstrument.  Man kan tänka sig olika förklaringar till varför det finns 
systematiska skillnader mellan nulägesvärdet och det retrospektiva. 

En förklaring kan vara att den kunskap som respondenten har om 
historiska förhållanden vid företaget är bristfällig. Det är till exempel inte säkert 
att det är samma person som varit uppgiftslämnare vid de två 
undersökningsomgångarna. Vid många företag är det olika personer som lämnat 
uppgifterna 1992 och 1997. Ibland var inte ens den person som lämnade den 
retrospektiva uppgiften anställd vid företaget 1992, vilket kan öka risken för 
felskattningar. Dessa faktorer talar för att betrakta T1992nu/O1992nu som en 
pålitligare indikator än de retrospektiva måtten T1992då/O1992då. 
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Å andra sidan kan det finnas en tendens att respondenterna systematiskt 
vill visa upp en bild av företaget som är positiv i relation till undersökningens 
syfte, d.v.s. att förändringsarbetet har givit resultat, och att den tekniska och 
organisatoriska nivån är mer “avancerad” än den egentligen är. Detta kan innebära 
att de uppgifter som lämnas om t.ex. den teknologiska nivån snarare gäller de 
mest avancerade delarna av systemet än den generella nivån. Någon åtskillnad 
mellan den generella nivån och spetstekniknivå gjordes inte i den första 
mätningen, utan det finns bara retrospektiva uppgifter om spetstekniknivån. Som 
kan förväntas ligger det aritmetiska medelvärdet för den generella tekniknivån 
lägre (T1992då_gen=2,3) än för nivån för spetsteknologi  (T1992då_spets=3.0), 
men nivån för spetsteknologi ligger fortfarande lägre än den nivå som 
respondenterna indikerade 1992 (T1992nu=3,2). 

En tredje typ av förklaring ligger i de olika sätt som använts för att 
mäta företagens värden på dimensionerna, som påpekats ovan, och i de skillnader 
som finns mellan dimensionernas innebörd (definition) vid de två mättillfällena.  

Någon hög grad av mätsäkerhet finns således inte, vilket gör att man 
måste använda mätvärdena med stor försiktighet. Jämförelserna utgår därför i 
första hand från om företagen gjort förändring under perioden 1988-1992 
respektive 1992-1997, samt med vilket fokus förändringen i så fall skett, med T-
fokus, med O-fokus eller med blandat fokus T&O. Observera att vi här inte talar 
om balanserat fokus utan blandat, dvs. förändring längs båda skalorna oberoende 
av eventuella skillnader i antal tagna steg. Generellt gäller en övervikt (bias) åt O-
hållet. Det innebär att en blandad förändring T&O många gånger är en 
obalanserad förändring, så som detta tidigare definierats i avsnitt 1.7.4, med 
övervikt åt förändring längs O-skalan. 

 3.3 FÖRÄNDRINGSARBETET I ETT TIOÅRSPERSPEKTIV 

Hörte och Lindberg (1994) framför en hypotes om att teknologiska och 
organisatoriska (HRM) frågor fokuseras i cykler. Ett företag som under en 
tidsperiod fokuserat organisation och människor skulle under nästa period 
fokusera teknologi och så vidare. Strävan skulle således vara att över tid finna en 
form av balans, eller god anpassning mellan det tekniska systemet och den 
använda typen av arbetsorganisation. En bra anpassning (fit) mellan interna 
delsystem antas leda till en hög effektivitet inom organisationen (Galbraith, 1995). 

Genom att kombinera resultat från de två mätomgångarna kan 
företagens eventuella förändringar av fokus följas under två femårsperioder.  
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Företag i studien 1988-1992
73 företag
100%

Endast T-
förändring
7 stycken
(13.2%)
100%

Endast O-
förändring
13 stycken
(24.5%)
100%

T&O-
förändring
33 stycken
(62.3%)
100%

Förändring
53 stycken
(88.3%)
100%

Resterande
efter
bortfall
60 stycken
(82.2%)
100%

Ingen förändring
7 stycken
100%

Endast T-förändring
0 styck (0%)

Endast O-förändring
2 styck (40%)

T&O-förändring
3stycken (60%)

Förändring
5stycken
(83.3%)
100%

Med i ny studie
6 stycken (85.7%)
100%

Företag i studien 1992-1997
49 företag ( För ett av de 56 företagen i den senare studien saknas ett
värde för 97, för sju finns inga värden från den tidigare studien. Två
företag från tidigare studie blir ett företag genom sammanslagning 92-97.)

Ingen förändring, 1styck (16.7%)

Endast T-förändring
2 stycken (25%)

Endast O-förändring
2 stycken (25%)

T&O-förändring
4 stycken (50%)

Förändring
8 stycken
(72.7%)
100%

Med i ny studie
11 stycken (84.6%)
100%

Ingen förändring, 3 stycken (27.3%)

Endast T-förändring
0 styck (0%)

Endast O-förändring
11 stycken (45.8%)

T&O-förändring
13 stycken (54.2%)

Förändring
24 stycken
(85.7%)
100%

Med i ny studie
28 stycken (84.8%)
100%

Ingen förändring, 4 stycken (14.3%)

Endast T-förändring
1 stycken (25%)

Endast O-förändring
1 stycken (25%)

T&O-förändring
2 stycken (50%)

Förändring
4 stycken
(100%)
100%

Med i ny studie
4 stycken (57.1%)
100%

Ingen förändring, 0 stycken (0%)

 

Figur 3.1 Förändringsvägar under en tioårsperiod. Procentkedja 

Bland de 49 företag där uppgifter om förändringar längs skalorna finns 
tillgängliga för 1988 och 1997, har 67% av företagen genomfört 
teknologiförändring, medan 77% av företagen förändrat sin organisation mellan 
åren 1988 och 1992. Under perioden 1992-1997 är motsvarande siffror 53% 
respektive 72%. Andelen företag som inte genomfört några mätbara förändringar 
har ökat något, från åtta procent till 16%. Under båda perioderna,  1988-1997, är 
det organisationsförändringar snarare än förändring av teknologi som dominerat 
under perioden. Procentkedjan visar att det under den första perioden var en klar 
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dominans för förändringsarbeten som innebar en samtidig förändring av det 
tekniska systemet och av arbetsorganisationen (33 av 53 företag; 62%). Under den 
följande femårsperioden har en del av dessa företag ändrat fokus för sitt 
förändringsarbete. Detta har skett genom en mer ensidig fokusering på 
organisationsutveckling (45%).  Inget företag har däremot valt en ensidig 
fokusering på teknikutveckling.  

Sammantaget gäller dock att en samtidig fokusering på teknisk och 
organisatorisk utveckling är det som dominerar (54%). Detta framgår även av den 
följande tabellen, där företagens byte av förändringsfokus framhävs. 

 

Tabell 3.5 Hur företagen förändrat sig 1988-1997. Ljusgrå rutor markerar oförändrat fokus, 
mörkgrå förändrat. 
  1992-1997 

 
Ingen 

förändring 
Endast T-
förändring 

Endast O-
förändring 

T&O-
förändring Summa 

Ingen förändring 
0 1 (T) 1 (O) 2 (T&O) 4 (8%) 

Endast T-förändring 
1 (T) 0 (TT) 2 (TàO) 3 (TàT&O) 6 (12%) 

Endast O-förändring 
3 (O) 2 (OàT) 2 (OO) 4 (OàT&O) 11 (22%) 

 

 

1988-1992 

T&O-förändring 
4 (T&O) 0 (T&OàT) 11 (T&OàO) 13 (TT&OO) 28 (57%) 

 Summa 
8 (16%) 3 (6%) 16 (33%) 22 (45%) 49 

Not. ”à” tecknet indikerar förändring. 

Företagens förändrade fokus illustreras i principskissen till höger i figur 
3.2. De företag som inte har genomgått någon större förändring under en av de två 
perioderna (12 företag), och de företag som har haft samma fokus under hela 
tioårsperioden (15 företag) kan ses som en grupp av företag som har det 
gemensamt att de inte har förändrat fokus under tioårsperioden. Dessa illustreras i 
principskissen till vänster i figur 3.2.  

Av de företag som bytt fokus har 50% gått från att ha genomfört 
förändringar inom både T- och O-dimensionen till att endast fokusera 
organisationsdimensionen under den följande femårsperioden. Den vanligaste 
förändringsvägen av de som illustreras i den högra bilden i figur 3.2 är därmed 
först en rörelse diagonalt följt av en rörelse horisontellt. Endast 9% av företagen 
(två företag) har övergått till att enbart fokusera teknologidimensionen. 

Fyra företag har fullständigt växlat fokus, från T till O och från O till T. 
Detta behöver dock inte innebära att förändringsinsatserna inte följer cykler där 
växlingar sker mellan dessa fokus. Vad man ser av cykliskt beteende beror på 
vilken tidsaspekt som man studerar. Företag som över en femårsperiod beskrivs 
ha ett blandat fokus, kan i ett kortare tidsintervall uppvisa ett annat mönster. 
Växlingsfrekvensen kan vara olika beroende på många faktorer, exempelvis hur 
förändringen leds. 
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T-orienterad
förändring

Blandad förändring

O-orienterad
förändring

Olika exempel på
förändringsvägar för
ändrat förändringsfokus

 

Figur 3.2 Principskiss för olika förändringsvägar. De företag som följt samma ”väg” över båda 
perioden illustreras i den vänstra bilden, de som förändrat sitt fokus mellan de två 
perioderna illustreras i den högra. 

Den tidigare studien, Hörte och Lindberg (1994), pekade mot att 
utveckling av människor och organisationer leder till en bättre prestation inom 
företaget än om förändringsarbetet är helt teknologifokuserade. Även de blandade 
förändringsprocesserna, där förändringen sker i båda dimensionerna visade sig 
leda till en sämre prestationsförändring än de förändringar som enbart fokuserade 
HRM-dimensionen. Resultatet var något överraskande, eftersom den 
huvudhypotes som studien var avsedd att pröva utgick från att ett blandat fokus 
var att föredra eftersom det förväntades leda till den mest gynnsamma 
prestationsutvecklingen. 

 Resultatet av den förnyade studien pekar, som redovisats ovan, snarast 
på att de förändringsarbeten som har haft ett blandat fokus varit de som har den 
mest ogynnsamma prestationsutvecklingen (se tabell 2.17), medan 
förändringsarbete med T-fokus har en tendens att vara förknippad med 
prestationsförbättringar, även om dessa samband är mycket svaga. 

Hörte & Lindberg (1994) för i sin artikel ett resonemang kring möjliga 
orsaker till det i den studien erhållna resultatet. De menar att den starka 
fokuseringen på teknologi och de stora investeringar i avancerad teknologi som 
gjordes under 80-talet bidrog till en ökad ”missmatch” mellan teknologi och 
organisation inom företagen. Den bristande matchningen ökar behovet inom 
företagen att anpassa organisationen för att få ett bättre utnyttjande av de gjorda 
investeringarna i teknologi. En sådan anpassning borde vara förenad med stora 
prestationsförbättringar. De företag som satsade ensidigt på 
organisationsförändringar under 1988-1992 skulle således bifinna sig i en fas där 
företagen genom denna satsning försökte åstadkomma en mer balanserad position. 
Det visar sig i den nya undersökningen att dessa företags fortsatta förändringar, 
under perioden 1992-1997, har skiftande fokus, och en del av dem har inte 
genomfört några nya större förändringar. Hälften av de företag som valt att inte 
genomföra några förändringar återfinns i denna grupp.  

En fortsatta satsningen på organisationsförändringar under perioden 
1992-1997 kan kanske också vara kopplad till 90-talets lågkonjunktur. 
Investeringar i ny teknologi kan ha fått skjutas upp, medan rationaliseringar med 
minskad personalstyrka har setts som nödvändiga för fortsatt överlevnad. Vilka 
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orsakerna varit bland undersökningsgruppens företag finns dock begränsade 
uppgifter om i den här studien. 

Som redan framförts i avsnitt 2.5 skulle effekterna av förändringarna 
också kunna uppträda cykliskt, d.v.s. den positiva effekten av en viss förändring 
skulle kunna visa sig först under en kommande period, då kanske andra frågor 
fokuseras. En mätning av prestationsförändring och förändring av 
automation/decentraliseringsgrad avseende samma tidsperiod skulle således inte 
behöva vara kopplade till varandra. 

Det generella syftet med förändringsarbete är normalt att förändringen 
ska leda till en bättre prestation inom företaget. Finns det då någon skillnad i 
prestationsutveckling mellan de företag som följt samma förändringsväg och de 
som skiftat? Resultatet från en analys där företag som behållit samma fokus ställts 
mot de sju interna prestationsmåtten presenteras nedan i tabell 3.6. 
Tabell 3.6 Förändringsfokus och prestation. Positiv koefficient indikerar förbättring för företag 

med oförändrat fokus. 

 Förändringsfokus  

Kostnadsreduktion -0.111 

Produktivitet 0.628 

Ledtidsreduktion 0.161 

Leveransprecision -0.005 

Kvalitet 0.469 

Reducerad frånvaro -0.103 

Minskad personalomsättning -0.538 

Not. För prestationsvariablerna Kostnadsreduktion, Produktivitet o.s.v. har en sexgradig 
ordinalskala använts (3 mycket sämre - 3 mycket bättre), medan variabeln förändringsfokus  har 
två värden; 0= förändrat fokus, 1=oförändrat fokus. Gammakoefficienter anges.  

De företagen som har haft samma fokus över tioårsperioden har förbättrat 
produktiviteten, kvaliteten, och de tenderar också att förmått reducera ledtiden, 
men de har lyckats sämre med att reducera kostnaderna, korttidsfrånvaron och 
personalomsättningen än de som förändrat fokus.  

Korttidsfrånvaron och personalomsättningen är två mått som 
kommenteras av många respondenter. Flera uppger att orsaken till att de inte 
reducerat frånvaron under perioden 1992-1997 är att ”den redan är så nära noll det 
går att komma”. Personalomsättningen är för majoriteten av företagen 
oförändrade under perioden 1992-1997. Någon respondent menar till och med att 
den är för låg. ”Många stannar kvar, inte för att de trivs utan för att arbetslösheten 
är så hög att det är svårt att byta jobb.”  
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Sammanfattningsvis så har företagens fokus för förändringsarbete ändrats 
under tioårsperioden. Medan flertalet företag under de första fem åren haft en 
blandad utveckling, med inslag av såväl teknisk som organisatorisk utveckling, 
har de under de följande femårsperioden alltmer fokuserat förändringsarbetet på 
organisationsdimensionen. De företag som haft ett oförändrat fokus under hela 
tioårsperioden är dock de som, generellt sett, haft den bästa 
prestationsutvecklingen. 
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4. FÖRÄNDRINGSARBETE 1992-1998. EN SURVEYUNDERSÖKNING AV 
FÖRETAG INOM TILLVERKNING, TJÄNSTEPRODUKTION OCH 
VARUHANDEL 

4.1. METOD FÖR DATAINSAMLING OCH ANALYS 

Datainsamlingen genomfördes i två omgångar, den första under 
sommaren/hösten 1998 och den andra under vintern 1998/99.  

Målgruppen för den första omgången var produktionschefer vid 
svenska tillverkande företag, och data samlades in med hjälp av en enkät. I ett par 
fall följdes sedan enkäten upp med telefonsamtal/e-post. Enkätens utformning, se 
bilaga, baserades på erfarenheterna från de telefonintervjuer som gjordes i 
projektets tidigare fas (se kapitel 2-3).  

I den andra omgången intervjuades VD eller annan person i hög 
chefsställning på företag inom tjänste/handelssektorn. Intervjuerna gjordes per 
telefon och följde samma struktur som i den enkät som användes i första 
omgången av datainsamlingen. Skälet till att telefonintervjuer användes i den 
andra undersökningsomgången var främst att det var svårt att formulera entydiga, 
skriftliga frågor som på ett reliabelt sätt kunde användas för att identifiera de olika 
nivåerna på T- och O-skalorna, eftersom tjänste- liksom handelssektorn består av 
företag med stor spridning i verksamhet. Det material som samlades in under 
intervjuerna kodades därefter, så att det blev möjligt att bedöma företagen 
förändringsarbete enligt T- och O-skalorna, och efter det sätt som förändringen 
genomförts på. Genom detta förfarande  skapades möjligheter att göra jämförelser 
mellan de företag som studerats genom enkätundersökningen i den första 
undersökningsomgången, och de företag som studerats genom de mer kvalitativt 
inriktade telefonintervjuerna. När det gäller T-dimensionen så är dock skillnaden i 
skalornas innebörd så stor mellan de tillverkande och de icke-tillverkande 
företagen att alla jämförelser måste göras med stor försiktighet.  

För att öka, och bedöma storleken av reliabiliteten i den gjorda 
kodningen genomfördes kodningen separat av forskargruppen samt av en forskare 
som inte ingår i forskningsprojektet. Överensstämmelsen av kodningens resultat 
var hög, och i de fall där resultatet av kodningen skilde sig åt användes 
kompletterande information om företagen för att ge ett bättre underlag vid 
korrigeringen av kodningen. 

4.2. UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 

Undersökningsgruppen valdes ut bland svenska aktiebolag med mer än 
20 anställda.  Totalt valdes 55 tillverkande och 40 tjänste- och handelsföretag, 
men efter en första kontroll av de valda företagen föll några bort ur gruppen, och 
den undersökta gruppen består därför av 30 tillverkande och 25 tjänste- och 
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handelsföretag. Den senare gruppen utgörs av livsmedelsförsäljande 
handelsföretag, arkitektföretag, datakonsultföretag och hotellföretag.  

De tillverkande företag som studeras här skiljer sig något från de som 
diskuteras i kapitlen 2 och 3. Företagen som analysera i de kapitlen tillhörde de 
företag som antogs vara ”avancerade” när det gäller förändringsarbete. De valdes 
bland de som av SAF presenterat i serien ”Bra jobb” (Ahlkvist 1992), medan de 
företag som analyseras i det här kapitlet mer kan ses mer som ”vanliga” företag, 
även om de kanske inte är  representativa för alla tillverkande företag. De har inte 
dragits genom ett slumpmässigt urvalsförfarande, utan de har huvudsakligen 
plockats ut bland de företag som fått stöd från Arbetslivsfonden för att genomföra 
förändringsarbete (Westerberg, 1995). 

4.3. FÖRÄNDRINGSARBETETS INRIKTNING  

4.3.1. Tillverkande företag 

Eftersom vi var intresserade av att studera företagens 
förändringsprocesser var det viktigt att kunna bestämma vilka företag som skulle 
anses ha varit engagerade i sådan processer och vilka företag som inte varit det.  

Det finns två alternativa sätt att se på frågan om företagen genomfört en 
förändring. Det ena bygger på det svar som företagen givit på vår direkta frågan 
om de, enligt egen uppfattning, varit engagerade i förändringsarbete under den 
studerade perioden.  

Det andra alternativet bygger istället på att företagen klassificeras med 
utgångspunkt från vad som har hänt under den studerade tidsperioden vid 
företagen, när det gäller om de förändrat sin teknologi eller sin  organisation.  

Vi har valt att använda de skalor som vi utvecklat, och vi definierar 
förändringen i termer av företagets position/värde på de skalor som vi använder 
för att bedöma deras tekniska och organisatoriska nivå. En förändring har såldes 
ägt rum om företaget ändrat position på någon av skalorna under en tidsperiod.  

Det är därmed möjligt att företagen själva menar att de arbetat med 
förändring, men om deras position på skalorna inte har förändrats, har de ändå 
klassificerats som att de inte genomgått ett förändring. Ett annat utfall kan vara att 
företaget uppger att de inte (medvetet) genomfört något förändringsarbete, men 
deras position har trots det förändrats, t.ex. genom en investering som de själva 
inte ser som ett ”förändringsarbete”. De kommer då att tillhöra kategorin företag 
som genomgått en förändring. 

Båda dessa varianter förekommer bland företagen. Av de fyra företag 
som säger att de inte hållit på med förändringsarbete, är det ett företag som 
faktiskt har ändrat sin organisation tillräckligt mycket för att det ska innebära en 
nivåförändring på O-skalan. Det finns även nio företag som inte uppvisar någon 
förändring som medför en nivåförändring på någon av skalorna, men som säger 
sig ha arbetat med förändringsarbete.  
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Förändringar av teknologinivån 

 

Företagen tillfrågades om den lägsta, den generella och den högsta 
teknologinivån som förekom vid företaget 1992 och vilken som förekommer 
”idag”, det vill säga vid intervjutillfället 1998.  

De förändringar som skett är entydigt i riktning mot en ökad grad av 
automation. Detta yttrar sig i dels i att den generella teknologinivån vid företagen 
har ökat under perioden, och dels i en tendens att den högsta teknologinivå, 
spetsteknologin, inom företagen blir allt högre. Ungefär en tredjedel av företagen 
har höjt sin generella teknologinivå, och många företag har höjt sin 
spetsteknologi. 

Företagens position på T-skalan 1992 och 1998, avseende den generella 
produktionsteknologin, framgår av tabell 4.1. Medianvärdet har under perioden 
ökat något, från 2.5 till 3.0. Denna ökning innebär att andelen företag som 
generellt tillämpar NC/CNC-teknologi har ökat från 48% till 60%.  Den ökande 
generella teknologinivån innebär dock inte att något företag har tagit steget över 
till den automatiserade zonen. Inom den zonen finns enbart begränsade försök och 
pilotprojekt (”spetsteknologi”). 

 

Tabell 4.1 De tillverkande företagens position på T-skalan 1992 och 1998. Generell nivå. 
Skalsteg Andel företag 

1992 
Andel företag 

1998 
 

1-2 52% 40% Den manuella zonen 
3-4 48% 60% NC/CNC zonen 
5-6 0% 0% Den automatiserade zonen 

 

Förändringar av organisationsnivån 

Även med avseende på position på O-skalan har en förändring ägt rum. 
Den innebär att decentraliseringen har ökat. Totalt har 79% av företagen ändrat 
position på O-skalan. 

Även om det finns en generell förändring mot högre nivåer på O-
skalan, så är förändringen bort från de mycket centraliserade organisationerna 
tydligast. Som framgår av tabell 4.2. dominerade de centraliserade organisationen 
kraftigt bland företagen 1992, medan organisationsformer med en viss grad av 
decentralisering är vanligast 1998. Några företag har till och med övergått till 
organisationsformer som tillhör den decentraliserade zonen, en organisationsform 
som inte förekom vid något av företagen 1992.  
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Tabell 4.2 De tillverkande företagens position på O-skalan 1992 och 1998 
 

Skalsteg 
Andel 

företag 
1992 

Andel 
företag 
1998 

 

1-2 78% 38% Den centraliserade zonen med låg grad av decentralisering 
3-4 22% 58% Den till viss del decentraliserade zonen 
5-6 0 4% Den decentraliserade zonen 

 

Förändring av teknologi och organisation 

Under den studerade perioden har förändringen varit större i riktning 
mot ökad decentralisering än mot ökad automation. Inget företag har enbart ökat 
automationsnivån, utan att samtidigt gå mot en ökad decentralisering. Inget 
företag har genomfört så stora förändringar av sin teknologi att det motsvarar två 
steg på T-skalan, medan det förekommer företag som genomfört förändringar som 
ökat decentraliseringsgraden upp till tre skalsteg, även om detta är ovanligt.  

Teknologi 

1 2 3 4 5 6
Lägsta automationsnivå 1992

1 2 3 4 5 6
Generell automationsnivå 1992

1 2 3 4 5 6
Högsta automationsnivå 1992

1 2 3 4 5 6
Lägsta automationsnivå 1992

1 2 3 4 5 6
Generell automationsnivå 1998

1 2 3 4 5 6
Högsta automationsnivå 1998

 

Organisation 

1 2 3 4 5 6
Lägsta decentraliseringsgrad 1992

1 2 3 4 5 6
Generell decentraliseringsgrad 1992

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Lägsta decentraliseringsgrad 1998 Generell decentraliseringsgrad 1998

Högsta decentraliseringsgrad 1992

Högsta decentraliseringsgrad 1998

 

Figur 4.1 Förändring av T- och O-positionen hos de tillverkande företagen. 

Figur 4.1. sammanfattar de förändringar som ägt rum på de två 
skalorna. Utöver de ovan beskrivna tendenserna mot allt högre grad av 
automatisering och decentralisering, illustrerar figuren även att spridningen på 
skalorna har ökat mellan 1992 och 1998 för i stort sett alla de situationer som 
studerats. Detta gäller i synnerhet de ”högstanivåer” som återges till höger i 
figuren. Vid ett antal företag förkommer det således prov med mycket hög grad av 
automatisering, och med organisationsformer med långt driven decentralisering. 

 



68  

4.3.2. Tjänsteproducerande företag och handelsföretag 

De tekniska system som finns inom de icke-tillverkande företagen är av 
ett annat slag än de som vi finner bland de tillverkande (se avsnitt 1.7.2.), medan 
det sätt som verksamheten kan organiseras på skiljer sig betydligt mindre (se 
avsnitt 1.7.3.).  

 

Förändringar av teknologinivån 

 

Den teknologidimension som vi studerat är baserad på två delaspekter 
av hur företagen använder sig av olika typer av datoriserade system. Den ena 
aspekten gäller om systemen är integrerade med varandra, och den andra gäller 
om (det integrerade) systemet omfattar delar av eller hela företaget.  

Den teknologi som används inom de studerade företagen har genomgått 
mycket stora förändringar under den studerade perioden. Ett fåtal (3) företag har 
inte ändrat teknologi, men nästan alla andra har gått mot en allt högre grad av 
systemintegration. Medan ett genomsnittligt (median) företag 1992 börjat utnyttja 
datoriserade system i delar av verksamheten, och även börjat kopplat samman en 
del system, så har det genomsnittliga företaget fem år senare helt integrerade 
system, som dessutom kopplar samman dem med aktörer utanför företagets 
gränser.  

 

Tabell 4.2 Tjänste/handelsföretagens position på T-skalan 1992 och 1998 
Skalsteg Andel företag 

1992 
Andel företag 

1998 
 

0 12% 0% Inga datoriserade system 
1 24% 4% Datoriserade system, men ingen integration av systemen 
2 20% 12% System med viss integration, del av  företaget 
3 0% 8% System med viss integration, hela företaget 
4 12% 8% Integrerade system, del av företaget 
5 28% 4% Integrerade system, hela företaget 
6 4% 64% Integrerade system, hela företaget samt leverantörer m.m. 

Även om materialets storlek är alltför litet för att det ska vara möjligt 
att dela upp företagen i olika delbranscher, torde resultatet återspegla de 
förändringar som genomförts inom t.ex. detaljhandeln där datorisering ofta har 
drivits snabbt inom olika delar av verksamheten.  

 

Förändringar av organisationsnivån 

 

Även om tolv företag inte har förändrat sin decentraliseringsgrad under 
perioden, så är trenden tydlig för de övriga. Liksom bland de tillverkande 
företagen finns en klar trenden mot ökad grad av decentralisering.  
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Tabell 4.3 Tjänste/handelsföretagens position på O-skalan 1992 och 1998 

Skalsteg Andel företag 
1992 

Andel företag 
1998 

 

1-2 44% 24% Centraliserad 
3-4 40% 56% Viss decentralisering 
5-6 16% 20% Decentraliserad 

Förändringen mot en högre grad av decentralisering startar från en 
förhållandevis hög nivå, jämfört med de tillverkande företagen. Medan omkring 
hälften av serviceföretagen 1992 hade en centraliserad organisation, var 
motsvarande andel för de tillverkande företagen 78%, och medan det 1998 är 
ovanligt att de tillverkande företagen har en decentraliserad organisation, så har 
vart femte företag inom den icke-tillverkande gruppen av företag det.  

Slutsatsen är således att organisationen vid tjänste-/handelsföretagen, 
idag liksom tidigare, är förhållandevis decentraliserad, och betydligt mer 
decentraliserad än vid tillverkningsföretagen. 

 

Förändring av teknologi och organisation  

 

Som noterats ovan har förändringen varit betydligt större på T-skalan 
än på O-skalan. Introduktionen och integrationen av datoriserade system har varit 
snabb och omfattande, och den har kombinerats med förändringar av 
organisationen, där förändringen har gått mot en högre grad av decentralisering.  

 

0 1 2 3 4 5 6
Position på T-skalan 1993

0 1 2 3 4 5 6
Position på T-skalan 1998

0 1 2 3 4 5 6
Position på O-skalan 1993

0 1 2 3 4 5 6
Position på O-skalan 1998

Figur 4.2 Positionen längs O- och T-skalan åren 1993 och 1998 för 
tjänste/handelsföretagen. 

Spridningen på båda skalorna har minskat under perioden. 1992 är 
företagens position längs T-skalan lägre än längs O-skalan, dvs. företagens 
tillämpning av avancerad integrerad teknologi är lägre än dess 
decentraliseringsgrad. 1998 är förhållandet det omvända. 
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4.3.3. Förändringsfokus för tillverkande och icke-tillverkande företag 

I avsnitt 2.3.3. diskuteras hur de där studerade företagen har fokuserat 
T- och/eller O-förändringar under perioden 1992-1997. När en likande analys 
genomförs av förändringsmönstret för de tillverkande och icke-tillverkande 
företag som studeras i det här kapitlet, framträder ett likartat mönster.  

För det första kan konstateras att riktningen på förändringen är mycket 
tydlig. Inget företag har rört sig i negativ riktning längs någon av skalorna. 
Förändringen går från manuella system mot mer automatiserade system, och från 
centraliserade organisationsformer mot mer decentraliserade former. 

För det andra så är de förändringar som ägt rum till övervägande delen 
inriktade på en förändring av organisationen, även om detta inte gäller några typer 
av de icke-tillverkande företagen. Det finns därför anledning att särkilt 
kommentera dessa företag, även om de antalsmässigt är få i det studerade 
materialet.  

Handels- och hotellföretagen, med huvudsakligen kollektivanställda 
medarbetare, låg 1992 och ligger 1998 generellt sett lägst på organisationsskalan, 
d.v.s. de har en relativt sett centraliserad organisationsform. De förändringarna 
som skett innebär huvudsakligen att mer avancerad teknologi har introducerats. 
Förändring av teknologi/integrationsnivån är i nästan samtliga fall förenade med 
införande av ett och samma system, om än i litet olika stor utsträckning.  

Datakonsultföretagen ligger hela tiden högt på T-skalan, vilket med 
tanke på deras verksamhet förefaller vara naturligt. Den egna verksamheten driver 
dem mot att ständigt ligga så långt fram teknologiskt som är möjligt, varför 
samtliga dessa företag säger att deras teknologiförändringar helt enkelt är en följd 
av den tekniska utvecklingen inom data/IT under perioden. De förändringarna 
som skett innebär huvudsakligen att de börjat utnyttja de mest avancerade 
tekniska lösningarna som finns tillgängliga idag. Bland dataföretagens anställda 
finns huvudsakligen civilingenjörer, ingenjörer och systemvetare eller personer 
med motsvarande kompetens. Arbeten bedrivs vanligen i projektform vid samtliga 
företag i denna grupp, men ur decentraliseringssynvinkel finns det trots det en 
spridning mellan dem. Organisationen vid ett av företagen är t.ex. av den 
centraliserade typen. 

Arkitektföretagen är de som generellt tagit de största sprången. Även 
här kännetecknas förändringen av ett ökat utnyttjande av integrerade datoriserade 
system. För de arkitektföretag som tagit stora teknologisprång handlar det främst 
om att datorn införts och/eller mer generellt kommit att utnyttjas som 
arbetsredskap, inte minst för framställning av ritningar. I många fall har 
utvecklingen gått från låg grad av (dator)integration till hög. De anställda på 
arkitektkontoren är vanligen arkitekter och byggnadsingenjörer. 
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Manuell

NC/CNC

Automatisk

Centraliserad Viss decentralisering Decentraliserad

(Ingen/låg
integration)

(Viss
integration)

(Hög
integration)

 

Anm: Början av pil anger positionen 1993, slutet av pil positionen 1998. Cirklar representerar företag som 
ej genomgått förändring under perioden. Grå pilar symboliserar tillverkande företag röda pilar står för 
datakonsultföretag, gröna för arkitektföretag och svarta för handels och hotellföretag. 

Figur 4.3 Illustration av förändringarna för olika kategorier av företag under perioden 1993-1998.  

Det sammantagna förändringsmönster som framträder för de 
tjänsteproducerande och handelsföretagen är att arkitektföretagen, men även 
handels- och hotellföretagen, förändrat sin teknologi så att den integrationsmässigt 
mer liknar den teknologi som datakonsulterna tillämpar. Samtidigt är trenden mot 
mer decentraliserade organisationsformer tydlig bland alla dessa grupper av 
företag. Skillnaden mellan dessa grupper av företag har därmed minskat.  

Det finns också en skillnad i val av förändringsfokus mellan de 
tillverkande och tjänste/handelsföretagen. De tillverkande företagen har fokuserat 
organisationsinriktade förändringar snarare än teknologiinriktade medan det 
motsatta gäller för tjänste/handelsföretagen, se tabell 4.4.  
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Tabell 4.4 Genomsnittlig förändring längs O- och T-skalan 

Tillverkande företag Tjänste/handelsföretag 
Teknologiposition  

medelvärde 
Organisationsposition 

medelvärde 
Teknologiposition  

medelvärde 
Organisationsposition  

medelvärde 
1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 
2,4 2,7 1,7 2,7 2,8 4,9 2,9 3,6 

De tillverkande företagen har förändrat position på teknologiskalan från 
i genomsnitt 2,4 till 2,7, medan tjänste/handelsföretagen har gått från 2,8 till 4,9 i 
snitt. Skillnaden mellan T-skalan innebörd för de två grupperna av företag gör 
dock att den siffermässiga skillnaden mellan förändringarna inte får övertolkas. 

Trots att tjänste/handelsföretagen fokuserat förändring av 
teknologi/grad av integration snarare än decentralisering, ligger de i snitt 
fortfarande högre på O-skalan än de tillverkande företagen. Genomsnittet på O-
skalan för de tillverkande företagen är 1998 fortfarande lägre än vad motsvarande 
genomsnitt var för tjänste/handelsföretagen 1992. 

 

4.4 LEDNING AV FÖRÄNDRINGSARBETET OCH PRESTATIONSFÖRÄNDRING  

Som framgått ovan har företagen arbetat med förändringsarbete med 
olika fokus. Det sätt som förändringsarbetet har letts på inom företagen variera 
också. De tre förändringsledningsaspekterna som vi fokuserar är som i de tidigare 
analyserna 

• om förändringsarbetets bedrivits genom små och täta steg eller i 
form av större språng,  

• om förändringsarbetet varit inriktat mot att lösa interna eller externa 
processer eller frågeställningar, och  

• vilken typ av förändringsstrategisk modell som man tillämpat.  

Förändringsstrategierna har främst definierats i termer av (grad av) 
programmatisk och inlärningsstrategisk modell (se avsnitt 1.7.5.), men 
operationaliseringen av modellerna och bedömningen av företagens inplacering på 
dimensionen ”Programmatisk modell  ßà Inlärningsmodell” skiljer sig mellan 
företagsgrupperna. I det frågeformulär som användes för insamling av information 
om  tillverkningsföretagens förändringsstrategi beskrivs två strategier (Strategi A 
och Strategi B), där Strategi A9 indikerar en programmatisk strategi och Strategi 

                                                 
9  Strategi A har följande beskrivning: Förändringen gäller inom begränsade områden/avsnitt av 
företaget. De föregås av intensiv planering, utredningar och analyser, företrädesvis på hög nivå i 
företaget. Förändringsarbetet sker huvudsakligen med stöd av en etablerad, av andra utprövad, 
metod och/eller enligt en ansvarig konsults/experts utarbetade riktlinjer. Representanter för de 
anställda och/eller arbetsledare har deltagit i initialskedet och sedan “sålt in” idéerna till övriga 
berörda.” 
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B10 en inlärningsstrategisk modell. Respondenten ombeds indikera den använda 
förändringsstrategien genom följande instruktion. 

Sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur 
förändringsarbetet, normalt sett, har bedrivits på Ert företag 
under åren efter 1992. 

Fem rutor finns definierade i frågeformuläret (se bilaga), två som 
indikerar de renodlade alternativen Strategi A respektive B, en ruta indikerar en 
blandad strategi, medan de två återstående indikerar en övervikt av, eller dragning 
mot, Strategi A eller Strategi B.  

Vid en analys av de ställda frågorna, och det svarsmönster som de givit 
upphov till, framkom emellertid att de inte har fungerat som bra indikatorer på de 
underliggande strategimodellerna. Resultaten för de tillverkande företagen 
redovisas därför utan en direkt anknytning till programmatisk och 
inlärningsstrategisk förändringsmodell. 

 

Metodval och datainsamling 

Information om tjänsteföretagens förändringsstrategier inhämtades 
genom intervjuer, där den information som samlades in har kodats av 
intervjuaren11. Det innebär att bedömning visserligen inte gjordes av en 
representant för företaget, men den är baserad på omfattande information om 
företagets förändringsarbete, vilket ökar såväl validiteten som reliabiliteten. 

De undersökningstekniska skillnader som diskuteras ovan gör att vi valt 
att redovisa (se tabell 4.5) företagens förändringsstrategier genom att för de 
tillverkande företagen använda beteckningarna Strategi A och B, och använda 
beteckningarna Programmatisk och Inlärningsstrategisk modell vid diskussionen 
av tjänsteföretagen. 

 

                                                 
10 Strategi B har följande beskrivning: Förändringen gäller inom ett brett område/inom flera avsnitt 
med erfarenhetsutbyte mellan olika delar av företaget. Förändringsarbetet bedrivs så att många 
medarbetare på flera organisatoriska nivåer, på ett tidigt stadium och därefter kontinuerligt, 
engageras. Förändringsarbetet har sin grund i en vision och följer huvudsakligen en egen 
utarbetad/sammanställd metod som är framväxt i dialog mellan ledning och medarbetare.” 
 
11  I princip samma teknik för bedömning användes för tjänsteföretagen som användes vid 
bedömningen av de 57 tillverkande företag som diskuteras i kapitel 3. 
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Tabell 4.5 Typ, inriktning och strategi för förändring. 

 Tillverkande företag Tjänste/handelsföretag 
Typ av förändring % (n=26) % (n=25) 

Inkrementell 35 68 
Varken inkrementell eller språngvis / 

Både inkrementell och språngvis 
57 16 

Språngvis 8 16 
Inriktning av förändring   

Intern, optimering av befintliga processer 31 48 
Varken intern eller extern /Både intern 

och extern 
38 24 

Extern, optimering mot marknad 31 28 
Förändringsstrategi    

Strategi A  
Programmatisk 

24 
 

 
64 

Varken Strategi A (Programmatisk) eller 
B (Inlärningsstrategisk) / Både och 

38 12 

Strategi B  
Inlärningsstrategisk 

38 
 

 
24 

Anm: Fyra av de 30 tillverkande företagen har ej genomför förändringsarbete. 

 

4.4.2 De tillverkande företagen 

De mest framträdande draget i alla aspekter av förändringsarbetet är 
den stora spridningen av ansatser. Arbetet bedrivs vanligen inte bara på ett sätt, 
utan arbetet bedrivs ofta som en blandningen av långsamma och snabba 
förändringsinsatser, som gäller såväl interna som externa frågor, och arbetet leds 
genom en blandning av olika lednings- och organisationsprinciper. När det gäller 
förändringsstrategierna är denna blandning särskilt tydlig, eftersom det finns 
mycket få företag som använder de ”renodlade” strategierna. Två företag arbetar 
renodlat enligt strategi A, medan ett företag arbetar renodlat enligt strategi B. Alla 
andra kan man i princip beskriva som företag med en ”blandad strategi ”, där det 
finns en grupp företag som har dragning mot strategi A, medan andra företag är 
mer präglade av det som kännetecknar strategi B. 

De företag som genomfört förändringar mot ökad decentralisering, och 
de företag som har en hög decentraliseringsgrad 1998, tenderar att ha genomfört 
sina förändringar inkrementellt snarare än radikalt, medan det motsatta verkar 
gälla för företag som höjt sin automationsgrad och som 1998 befinner sig högt på 
T-skalan. Teknikförändringarna tycks därmed ha varit av den karaktären att hela 
produktionssystem, eller dylikt, bytts ut mot betydlig mer avancerade system. Det 
handlar således inte om stegvisa uppgraderingar, utan snarare om ett radikalt  byte 
av teknologinivå. 
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Tabell 4.6 Tillverkande företag och deras ledning av förändringsarbete vid olika typer av 
förändringsfokus. Gammakoefficienter 

 Typ (radikal) Inriktning (extern) Strategi (lärande) 
Position på O 98 -0.277 0.244 0.015 
Position på T 98 0.352 -0.249 -0.010 
Balanserad position 98 0.008 0.014 -0.313 
Storlek O-förändring -0.105 0.238 0.430 
Storlek T-förändring 0.667 0.147 0.421 
Balanserad förändring 0.667 0.029 0.406 

Förändringar tycks också huvudsakligen haft en extern inriktning, det 
vill säga förändringar av marknads- och kundrelationer. Företag som nått en hög 
teknologisknivå 1998 tenderar emellertid att ha genomfört förändringar under 
perioden med en huvudsakligen intern processinriktning, vilket stämmer väl med 
en radikal uppgradering av produktionssystemen. 

De företag som genomfört stora förändringar har i stor utsträckning 
förlitat sig på en huvudsakligen inlärningsstrategisk ansats, oavsett om den stora 
förändringen har gällt teknologi- eller organisationsförändring.  

 

4.4.3 Tjänste/handelsföretagen 

Bland tjänste/handelsföretagen tenderar de företag som har en hög grad 
av decentralisering 1998 att ha genomfört sina förändringar på ett radikalt sätt, 
med en extern inriktning och med användning av en lärandestrategisk 
utvecklingsmodell. Detsamma gäller företag vars teknologi kännetecknas av en 
hög integration av olika delsystem (se figur 1.8 i avsnitt 1.7.2).  
Tabell 4.8 Tjänste/handelsföretag och deras ledning av förändringsarbete vid olika typer av 
förändringsfokus. 

 Typ (radikal) Inriktning (extern) Strategi (lärande) 
Position på O 98 0.137 0.628 0.568 
Position på T 98 -0.064 0.062 0.606 

Balanserad position 98 0.318 0.351 -0.526 
Storlek O-förändring 0.323 0.182 -0.045 
Storlek T-förändring 0.195 0.140 -0.085 

Balanserad förändring 0.447 -0.085 -0.579 

Företag som har en balanserad position 1998 tenderar att ha haft samma 
typ av förändring och samma inriktning som de med hög decentraliseringsgrad 
men när det gäller strategi har de snarare haft en programmatisk sådan än en 
inlärningsstrategisk.  

De företag som genomfört stora förändringar av teknologi och 
organisation har snarare gjort radikala än inkrementella förändringar, och 
förändringarna har en dragning åt det externa hållet.  

De förändringar som företag med en balanserad förändring, och även 
en de som har en balanserad position 1998, tenderar att ha genomfört radikala 
förändringar, och de har följt en programmatisk strategi. 
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Antal företag
- = antal ftg med oförändrad eller försämrad

Kostnad

Produktivitet

Ledtid

Leveranser

Kvalitet

Ext.kost

Ext.flexibilitet

Ext.ledtid

Ext.lev.tid

Ext.kvalitet

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Förbättrad, Serviceftg
Oförändrad/Försämrad,Serviceftg

Förbättrad, Tillverkande ftg
Oförändrad/Försämrad,Tillv. ftg

Sammantaget är således bilden lite splittrad när det gäller vilken 
strategi som den här gruppen av företag har tillämpat. Om de 1998 har en hög 
grad av dator-/systemintegration och en väl utvecklad grupporganisation, så tycks 
de ha uppnått detta genom att tillämpa en lärandestrategi under 
förändringsprocessen. Om de däremot 1998 har en balanserad position eller 
genomfört en förändring som uppgraderat det tekniska systemet och sin 
arbetsorganisation ungefär lika mycket, d.v.s. genomfört en balanserad 
utveckling, så verkar de snarare valt att följa en programmatisk strategi.  

 

4.5 FÖRÄNDRINGSARBETE OCH PRESTATION  

Generellt sett har prestationsförändringen både för de tillverkande och 
tjänste/handelsföretagen i undersökningsgruppen varit positiv, från 1992/93 har 
företagen vanligen förbättrat sin prestation till år 1998.  

Tjänste/han

delsföretagens kostnad för att producera en viss tjänst är dock ett undantag 
eftersom den har reducerats, se tabell 4.10.  Utvecklingen av den en interna 
kostnaden har varit negativ, det vill säga kostnaden har ökat.  

 

Under intervjuerna förklarade respondenterna detta främst med att 
personalkostnaderna hade ökat. Flera av respondenterna från de 
tjänstemannaintensiva företagen menade att detta var allvarligt eftersom priserna 
inte kunnat höjas för att kompensera denna kostnadsökning. ”Kunden förväntar 
sig mer av varje tjänst idag, men till samma pris som förut.” Att endast ett av 

Figur 4.4 Företagens restationsförändringar 1992-1998 
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företagen försämrat sitt läge kostnadsmässigt gentemot konkurrenterna, se de 
externa prestationsförändringarna i tabell 4.10, ger uttryck för en annan vanlig 
kommentar bland respondenterna, ”det ser likadant ut för alla företag i vår 
bransch”. 

Tabell 4.10 Prestationsförändring under perioden 1992/93-1998. Positivt tecken 
anger positiv förändring ur prestationssynpunkt. 

 Tillverkande företag Tjänste/handelsföretag 
Internt prestationsmått Procentuell förändring, medel Procentuell förändring, medel 
Kostnad per producerad 

enhet (reduktion) 
16 -13 

Produktivitet 25 15 

Total ledtid 
(reduktion) 

27 23 

Leveransprecision 32 4 

Kvalitet 32 12 

 
Externt prestationsmått 

Läge relativt branschen 
% (n=30 företag) 

Läge relativt branschen  
% (n=25 företag) 

 Försäm-
rat 

Oförän-
drat  

För-
bättrat  

Bort
fall 

Försä
mrat  

Oförän-
drat  

För-
bättrat  

Bort
fall1 

Kostnad per producerad 
enhet/tjänst 

3 47 30 20 4 72 8 16 

Produktivitet 3 37 43 17 4 60 16 20 

Total ledtid 3 37 40 20 0 64 16 20 

Leveransprecision 0 37 47 17 0 72 4 24 

Kvalitet 0 33 50 17 0  64 12 24 

1 varav fyra handelsföretag. 

Av tabell 4.10 framgår att det finns skillnader i prestationsförändring 
mellan de tillverkande och de tjänste/handelsproducerande företagen. Som 
tidigare konstaterats finns även skillnader i position och förändringsfokus mellan 
dessa grupper, varför en jämförelse mellan grupperna är motiverad.  

Liksom i de tidigare analyseras relationerna mellan de tre faktorerna (1) 
position på dimensionerna, (2) hur stor förändring som genomförts, (3) om 
position eller förändringen är balanseras, och intern respektive extern 
prestationsförändring. Samma metodik för klassning av prestationsförändring och 
för bortfallshantering har använts i den här analysen som i de tidigare (jämför 
avsnitt 2.1., 3.2.). 

Tabell 4.11 visar en sammanställning av resultatet från denna analys för 
de tillverkande företagen, medan tabell 4.12 visar motsvarande resultat för 
tjänste/handelsföretagen.  
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Tabell 4.11 Tillverkande företag. Samvariation mellan position, förändring på T- och O-
dimensionen och prestationsförändring 

 Position 
T-skalan 

1998 

Position 
O-skalan 

1998 

Balanserad 
position  

1998 

Storlek 
förändring, 

 T-skalan 

Storlek 
förändring, 

O-skalan 

Balanserad 
förändring 

Interna prestationsmått 
Kostnads-
reduktion 

0.191 -0.284 0.214 0.262 -0.333 0.625 

Produktivitet 0.300  0.630 1.000 0.019 0.190 -0.020 
Ledtids-
reduktion 

0.273  0.581 0.487 0.594 0.383 0.900 

Leverans-
precision 

-0.017 0.418 0.031 0.643 0.387 0.760 

Kvalitet 0.385  0.220 0.440 0.653 0.196 0.736 
Externa prestationsmått 

Kostnads-
reduktion 

0.747 0.084 0.297 0.907 0.418 0.848 

Produktivitet 0.202  0.333  0.304 0.170 0.319 -0.037 
Ledtids-
reduktion 

0.205  0.179  0.190 0.739 0.437 0.791 

Leverans-
precision 

-0.025 -0.131 -0.413 0.333 0.511 0.233 

Kvalitet 0.113  -0.496  -0.556 0.687 0.153 0.588 

Anm. Prestationsförändringarna har delats in i sju nivåer (subjektiv skala), där positiva värden innebär en 
”förbättring” (t.ex. kortare ledtid, bättre kvalitet) och negativa en försämring. En positiv koefficient 
innebär således en ”förbättring”.  

Företag med en hög automationsnivå 1998 tenderar att ha förbättrat sin 
prestation med avseende på bland annat produktivitet, ledtid och kvalitet såväl 
internt som externt. Sambandet mellan position på T-skalan och extern 
kostnadsreduktion, d.v.s. att kostnadsbiloden har förbättrats i relation till 
konkurrenterna, är särskilt stark. 

Även decentraliserade företag tycks ha förbättrat prestationen internt 
med undantag för kostnaderna per producerad enhet, medan däremot den externa 
kvalitén verkar ha försämrats. Det senare gäller även för företag som har en 
balanserad position 1998.  

Detta ska, som påpekats ovan, inte tolkas som att företag med hög grad 
av decentralisering eller företag med balanserad position försämrat sin position 
gentemot konkurrenterna. Det har nämligen inget av de tillverkande företagen sagt 
sig göra. Däremot indikerar det att de centraliserade och obalanserade företagen 
förbättrat sin position i större omfattning. Detta hänger i sin tur även samman med 
utvecklingen hos konkurrenterna.  

När det gäller företag med balanserad position finns ett tydligt samband 
med förbättrad produktivitet. Samtliga företag som gjort stora förbättringar av sin 
produktivitet under perioden 1993-1998 har en balanserad position 1998. Däremot 
tycks inte effekten av en balanserad förändring ha haft samma effekt på måttet.  
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Generellt har samtliga förändringar oavsett fokus haft gynnsamma 
effekter. Kostnadsreduktion såväl internt som relativt konkurrenterna tycks ha 
gynnats av T-förändringar mer än O-förändringar. Detta gäller även de övriga 
måtten, produktivitet undantaget. En balanserad förändring tycks även ha mer 
gynnsam effekt än en obalanserad, även här med en viss reservation för just 
produktivitetsmåttet. 

På samma sätt har tjänste/handelsföretagen analyserats och resultatet 
presenteras i tabell 4.12. Eftersom så små förändringar har skett för de externa 
måtten analyseras bara de interna prestationsmåtten.  
Tabell 4.12 Tjänste/handelsföretag. . Samvariation mellan position, förändring på T- och O-
dimensionen och prestationsförändring 

 Position 
T-skalan  

1998 

Position 
O-skalan  

1998 

Balanserad 
position  

1998 

Storlek 
förändring  

T-skalan 

Storlek 
förändring  
O-skalan 

Balanserad 
förändring 

Interna prestationsmått 
Kostnads-
reduktion 

0.145  -0.031 -0.059 0.373  0.057 -0.190 

Produktivitet 0.157  0.516  0.227 -0.258  -0.051 -0.226 
Ledtids-
reduktion 

0.588  0.302  0.259 0.109  0.020 0.480 

Leverans-
precision 

-0.447  -0.611  0.143 0.433  -0.031 0.200 

Kvalitet 0.500  0.000 -0.529 -0.079 -0.471  -0.294 

Kostnadsreduktion tycks framförallt vara förenat med stora 
förändringar i riktning mot en ökad dator-/systemintegration, medan 
produktivitetsförbättringar är starkt förknippad med en starkt decentraliserad 
arbetsorganisation. Stora förändringar när det gäller tekniska system tenderar att 
medföra en sämre produktivitetsutveckling. 

Företag med en hög teknologinivå har minskat sina ledtider mer än 
andra, men även de som företag som har en mycket decentraliserad 
arbetsorganisation har haft en positiv utveckling med avseende på 
ledtidsreduktion.  

Förbättringen av leveransprecisionen tycks däremot vara större för 
företag med låg position längs skalorna, särskilt längs O-skalan. Här återfinns 
främst handels- och hotellföretagen. Dessa uppger att just detta mått förbättrats 
mycket tack vare den nya teknologin då den underlättar planeringen, genom att de 
till exempel ger en god överblick av exempelvis in och utflöden. 

Kvaliteten har förbättrats för företag med hög teknologinivå, medan det 
motsatta gäller för företag med en balanserad position. Företag som tagit stora 
kliv längs O-skalan sämre resultat för kvalitetsmåttet än de som tagit mindre steg.  

Kvalitetsbegreppet är dock inte alltid så lättapplicerat på en del av de 
studerade verksamheterna, till exempel för arkitektkontor. Vid intervjuerna med 
representanter för arkitektkontoren framfördes bland annat att den nya teknologin 
kanske bidrar till att ritningarna blir bättre, att  d kommer ut tidigare till kunden, 
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och att de kan anpassas på flera olika sätt för olika ändamål. Detta är emellertid 
ingen garanti för att själva slutprodukten blir bättre. 

 

Sammanfattningsvis så har de till verkande företagen generellt sett gått 
mot allt högre grad av automation och infört allt mer inslag av decentralism in sin 
arbetsorganisation. Förändring är främst varit inriktad på att förändra 
arbetsorganisationen, och det verkar vara ovanligt att ensidigt fokusera 
verksamheten på att öka automationsgraden utan att samtidigt förändra 
arbetsorganisationen.  

Bland serviceföretagen är det i stället så att många av dem har 
genomfört stora teknologisprång. Detta gäller t.ex. inte minst arkitektkontor, där 
datorisering fått ett kraftigt genomslag under slutet av 1990-talet. Den här typen 
av företag har ofta en organisation som innehåller stora inslag av 
projektverksamhet, och de är därmed relativt decentraliserade.  

Företagens prestationsutveckling har generellt sett varit gynnsam, och 
företag som genomfört stora teknologisprång bland annat haft en positiv 
utveckling av såväl de interna kostnaderna som företagets kostnaderna relativt 
konkurrenternas.  
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5. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

I detta avslutande kapitel återknyter vi till studiens frågeställningar 
genom att kortfattat presentera resultaten, för att därefter diskutera dem i relation 
till studiens frågeställningar. I kapitlet använder vi en speciell terminologi för att 
skilja mellan de två grupper av tillverkande företag som ingår i studien. De 
tillverkande företag som analysen i kapitel 2 bygger på kallar vi ”producerande” 
företag, medan vi använder termen ”tillverkande” företag när vi refererar till de 
tillverkande företagen som vi analyserar i kapitel 4. När sammanhanget gör detta 
lämpligt använder vi termen tillverkande företag som en sammanfattande 
beteckning för samtliga de företag som håller på med tillverkning. 

För den grupp av handels- och tjänsteföretag som vi diskuterar i kapitel 
4 använder vi beteckningen serviceföretagen. 

5.1. SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 

De generella frågeställningar som studien diskuterar är två. Den första 
gäller hur företag har bedrivit sin förändringsverksamhet, och om den 
verksamheten främst har varit inriktad mot att utveckla företaget genom 
investeringar i ny teknik, som till exempel syftar till en ökad grad av 
automatisering, eller om den varit inriktade på att utveckla personalens kompetens 
och skapa en förbättrade arbetsorganisation, till exempel genom införande av en 
grupporganisation som leder till decentralisering av ansvar och befogenheter till 
grupperna.  

Vi har beskrivit dessa två inriktningar genom att definiera två 
dimensioner; T(eknologi)dimensionen och O(rganisations)dimensionen (se avsnitt 
1.7.2. och 1.7.3). I den följande texten hänvisar vi ibland till den grundläggande 
komponenten i de två dimensionerna, som för T-dimensionen är graden av 
automation, medan den för O-dimensionen är graden av decentralisering. Ofta har 
företagen bedrivit sitt förändringsarbetet med såväl teknisk som organisatorisk 
inriktning, och tyngdpunkten på den ena eller den andra inriktning kan variera 
över tid.   

Det finns ytterligare en aspekt som berör det förändringsarbete som 
bedrivits vid företagen. Den gäller ledningen och organiseringen av 
förändringsarbetet. Vi har diskuterat det under den samlade beteckningen 
”Management of Change” (MoC) eller ledning av förändringsarbete.  

Den andra delfrågeställningen gäller hur företags prestationsnivåer har 
förändrats, och om det går att urskilja skillnader i prestationsutveckling mellan 
företag som valt olika inriktning av sitt förändringsarbete. Dessa två delsyftena 
diskuteras i de följande avsnitten. 
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5.1.1. Förändringsarbetets inriktning  

En par viktiga aspekt av förändringsarbete är det tempo som 
förändringen ät tänkt genomföras med, och hur stor förändring som man har tänkt 
att förändringen ska leda till. Man talar om inkrementella och radikala 
förändringsansatser, där de förra utgörs av små, och ofta frekventa förändringssteg 
som sker över en längre tidsperiod. Ibland använder man beteckningen ”ständiga 
förbättringar”, eller Kaizen, för att beteckna den här förändringsansatsen (Berger 
m.fl. 1995, Imai 1986).  

Den radikala förändringsansatsen skiljer från den inkrementella genom 
att förändringstempot ofta är högre, samtidigt som de förändringar som man vill 
åstadkomma ofta är stora. Ibland används beteckningen Business Process 
Reengineering (BPR) (Hammer och Champy, 1993, Childe m.fl. 1994). 

En annan aspekt gäller om förändringsarbetet främst varit inriktat på 
företagsinterna frågor eller om även externa frågor omfattats. Slutligen studerar vi 
vilken generell förändringsstrategi som varit vägledande; programmatisk eller 
lärandestrategi. 

 

T-och/eller O-dimension 

De tillverkande företagen har under 1992-1997/98 främst varit 
inriktade på att utveckla sin arbetsorganisation. Det innebär inte att 
förändringsarbetet bara varit inriktad mot en förändrad organisation, men en större 
andel företag har varit inriktade på att öka decentraliseringen än på att öka 
automationsgraden. Trenden mot en ökad grad av decentralisering är tydlig bland 
dessa företag. 

De tillverkande företagen skiljer sig därmed från serviceföretagen, där 
andelen företag som fokuserat teknologiförändringar är större än den andel som 
fokuserat organisationsförändringar. Serviceföretagens starka teknologifokus 
framgår även av att deras position 1998 på T-dimensionen är betydligt högre än 
de tillverkande företagens (se figur 5.1.).  

Serviceföretagen är dock inte enbart inriktade på automation. Deras 
arbetsorganisation har klara drag av decentralisering, och tendensen är att graden 
av decentralisering ökar. 
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Figur 5.1. Position 1992/93 (pilens början) samt 1997/98 (pilens slut) för de tre 
studerade grupperna. Till höger om koordinatsystemet illustreras 
förändringsledningen, MoC, för de tre grupperna. Uppifrån och ned illustreras 
Serviceföretagen, de tillverkande företagen i första studien och nederst de tillverkande 
företagen i surveystudien. Ingen grupp företag ligger högre längs skalorna än 3, dvs 
förändringarna har övervägande varit inkrementella, intern inriktade och bedrivits 
med programmatisk strategi. 

 

De två grupperna av tillverkande företag skiljer sig relativt kraftigt åt. 
De producerande företagens organisationen har blivit kraftigt decentraliserad, och 
även om förändringsarbetet vid de tillverkande företagen har samma inriktning, så 
är arbetsorganisationen vid dessa företag något mer präglad av centralisering. 
Förändringstakten vid de tillverkande företagen är betydligt lägre än för de två 
andra grupperna av företag. Deras utgångsläge 1992 var låg på båda 
dimensionerna, och de har 1997/98 fortfarande drag av centraliserad organisation 
och en låg tekniknivå.  

Man kan anta att de producerande företagens hade ett i det här 
sammanhanget bättre utgångsläge 1992 än vad de tillverkande hade. De 
producerande företagen har alla under minst en tioårsperiod arbetat med 
förändringsarbete, vilket gör att deras position i utgångsläget (1992) är bättre, och 
de bör också ha mer erfarenhet av hur ett effektivt förändringsarbete bör ledas och 
bedrivas.  
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Inkrementell kontra radikal förändring 

 

Någon större skillnad mellan de producerande och de övriga företagen 
finns emellertid inte när det gäller hur förändringsarbetet har bedrivits. Inom alla 
tre grupperna företag har förändringarna främst genomförts som en serie med 
mindre förändringar, d.v.s. inkrementellt. Det är betydligt ovanligare att företagen 
genomfört snabba, stora förändringar, d.v.s. i form av en radikal 
förändringsansats.  

Vid en jämförelse av de tre grupperna av företag finner man att andelen 
företag som genomfört inkrementella förändringar är störst bland 
serviceföretagen, och då särskilt bland de företag som redan befinner sig högt på 
T-skalan. De förändringar som de företagen har genomfört är små. De skiljer sig 
därmed från de producerande företagen, där det istället är de företag som 
genomfört stora förändringar av organisationen, och de som är mest 
decentraliserade, som genomfört förändringarna inkrementellt. De större 
förändringarna är främst följden av många små förändringssteg, som sammantaget 
givit en stor förändring.  

Även en del tillverkande företag som främst arbetat med inkrementella 
förändringar har genomfört stora organisationsförändringar, men den här gruppen 
skiljer sig från de andra genom att det finns en relativt sett större andel företag 
som arbetat med radikala förändringar.  

 

Interna kontra externa frågor 

 

Det är de interna frågorna som dominerar i alla tre grupperna av 
företag. Den största andelen internt inriktade förändringar har bedrivits av de 
producerande företagen, och då främst inom de företag som genomfört stora 
organisationsförändringar.  

De tillverkande företagens förändringsarbete har också en övervägande 
intern inriktning, men de har samtidigt den största andelen externt inriktade 
förändringarna av de tre grupperna. De interna förändringsfrågor har varit mest 
framträdande bland de företag som genomfört små förändringar med tyngdpunkt 
på antingen T- eller O-dimensionen. 

Serviceföretagen har den näst största andelen företag som arbetat med 
interna förändringar. Den här gruppen består främst av företag som genomfört 
små förändringar, och som genomfört samtidiga förändringar i såväl T- som O-
dimensionen.  

 

Programmatisk kontra lärandestrategi  
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Det är bland de producerande företagen som den mest programmatiska 
förändringsstrategin bedrivits, följt av serviceföretagen. För båda grupperna gäller 
detta främst för företag som genomfört stora förändringar som gällt såväl T- som 
O-dimensionen.  

 

Sammanfattning 

 

Huvuddelen av de resultat som beskrivs ovan sammanfattas i Tabell 
5.1.  

 
Tabell 5.1. Producerande, tillverkande och serviceinriktade företags 

förändringsarbete 
  Grupp av företag 

Förändringsaspekt Producerande Tillverkande Service 
T-dimension/O-

dimension 
O O T 

Inkrementell/Radikal 
förändring 

I I 
Stora O-förändringar 

I 
Små förändringar 

Interna/Externa frågor I 
Stora O-förändringar 

I 
Små O- eller T- 

förändringar 

I 
Små samtidiga O- 
och T-förändringar  

Programmatisk/Lärande
strategi 

P P P 

Anm: Den genomsnittliga graden av fokusering på dimension, och inriktning av 
förändringsverksamheten indikeras med storleken på markeringen. Ju större tecken 
desto kraftigare fokusering. 

De producerande företagen har en relativt klar profil i sitt 
förändringsarbete. Den kan beskrivas som en strävan mot optimering av befintliga 
(interna) processer, där en strävan mot decentralisering är tydlig och där arbetet 
främst bedrivs som ständigt förändringsarbete. Förändringsstrategin har starka 
drag av programmatisk strategi. 

De tillverkande företagens förändringsarbete påminner om de 
producerande företagens, även om tendenserna inte är lika tydliga. 

Även serviceföretagen arbetar på ett inkrementellt sätt för att förbättra 
interna processer. Förändringar på T-dimensionen spelar dock en  betydligt mer 
framträdande roll bland dessa företag, även om också dessa företag tenderar att 
förändra sin arbetsorganisation mot en ökad grad av decentralisering. 
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Förändringar över en tioårsperiod 

 

De producerande företagen har studerats över två sammanhängande 
femårsperioder. Under båda perioden dominerar organisationsförändringarna. 
Knappt hälften av företagen har förändrat sitt förändringsfokus mellan perioderna. 
Förändringen innebär att de under den första perioden har haft en fokus på en 
samtidig förändring av både teknologi och organisation, till att under de senare 
femårsfasen enbart fokusera O-dimensionen och en förändring mot en högre grad 
av decentralisering.  

De övriga företagen har fortsatt med en fokus på förändringar av både 
teknologi och organisation. Deras förändringsarbete har under den sista 
femårsperioden tenderat ha en mer radikal prägel, en tydligare inriktning på intern 
frågor, och förändringsarbetet har fått tydligare drag av programmatisk 
förändringsstrategi. 

5.1.2.Fokus och prestation 

De flesta företagen har förbättrat sin prestation, med undantag för 
serviceföretagen där  kostnadsbilden varit ogynnsam under perioden 93-98.  

Producerande företag med hög automationsnivå och/eller med hög 
decentraliseringsgrad har haft en god prestationsförbättring, , med undantag för 
enstaka prestationsmått, men de största förbättringarna av produktiviteten 
uppvisar de företag som inte gjort några förändringar alls längs någon av skalorna.  

En ökad grad av automation har ur prestationssynpunkt visat sig vara 
gynnsam för de interna prestationsmåtten kostnad, leveransprecision, kvalitet och 
frånvaro, d.v.s. för flertalet av de redovisade måtten. Organisationsförändringar 
tenderar däremot vara gynnsam främst för ledtidsreduktionen.  

Företag som genomfört obalanserade förändringarna uppvisar för de 
flesta interna måtten en större prestationsförbättring än de företag som genomfört 
en balanserad förändring. Kvalitetsmåttet utgör dock ett undantag. 
Kvalitetsförbättringar tycks gynnas av såväl en balanserad position som en 
balanserad förändring.  

När det gäller MoC har den bästa prestationsutvecklingen ägt rum vid 
företag som genomfört inkrementella, externt inriktade förändringar, där 
förändringen främst har skett enligt de inlärningsstrategiska kriterierna. 

Tillverkande företagen med hög automationsgrad, med hög 
decentraliseringsgrad och med en balanserad position tenderar att ha den högsta 
prestationsförbättringen, med undantag för enstaka prestationsmått.  

Balanserad utveckling och balanserad position verkar vara viktig för 
den här gruppen av företag. Alla företag som förbättrat sin produktivitet med 
minst 100% har genomfört balanserade förändringar, och även de övriga interna 
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prestationsmåtten uppvisar större positiv effekt på prestationen för balanserade än 
för obalanserade förändringar.  

De producerande och de tillverkande företagens prestation har överlag 
påverkats positiv av att någon form av förändring har skett vid företagen, 
oberoende av vilket fokus som förändring haft. Samvariationen mellan förändring 
av decentraliseringsgrad och prestation är dock starkare för tillverkande än för 
producerande företag.  

De företag som haft den bästa prestationsutvecklingen har genomfört 
radikala, externt inriktade förändringar, och använt en inlärningsstrategisk 
förändringsprocess. 

Serviceföretagen som befinner sig på den högsta teknologinivån 
uppvisar en betydande förbättring av produktiviteten och reduktion av ledtiderna, 
vilket även gäller de företag som har en mycket decentraliserad arbetsorganisation 
och/eller befinner sig i en balanserad position. Produktiviteten, liksom kvaliteten, 
har dock förbättrats mest för de företag som inte genomfört några förändringar 
alls under perioden.  

De serviceföretag som reducerat sina kostnader, ökat produktiviteten 
och reducerat ledtiden mest, har genomfört inkrementella förändringar med främst 
extern inriktning, i enlighet med den inlärningsstrategisk modellen för  
förändringsarbete. 

De producerande företagen som över en tioårsperiod behållit samma 
fokus eller som endast genomfört förändringar under en av två femårsperioder har 
förbättrat sin prestation mer under den senaste femårsperioden, än de företag som 
bytt fokus mellan perioderna. 

 

5.2. SLUTDISKUSSION 

Tidigare studier, exempelvis Hörte och Lindberg (1994) och Sun 
(1993), konstaterar att företag som genomför förändringar på 
organisationsdimensionen tenderar att ha en mer positiv prestationsförbättring, för 
flertalet av de prestationsmått som vi studerar, än de företag som ensidigt 
fokuserar sitt förändringsarbete till teknologidimensionen. I den här studien pekar 
resultaten i stället närmast på det motsatta förhållandet, även om de flesta 
företagen haft en positiv prestationsutveckling. Vad skulle förklaringen till detta 
då kunna vara?  

En orsak, som diskuterades av Hörte och Lindberg (1994), kan vara att 
det tar olika lång tid innan man ser effekterna av olika typer av 
förändringsinsatser. Ett företag som under en tidsperiod genomfört förändring 
med ett visst fokus ser då inte resultatet av den insatsen förrän ett antal år senare, 
då man inom företaget kanske redan arbetar med förändringar med ett annat 
fokus. Detta skulle kunna innebära att de positiva effekter på prestationsmåtten 
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som vi ser hos företag som under den senaste femårsperioden genomfört 
förändringar med automationsfokus, kan bero på att man under en tidigare period 
arbetat med att förändra arbetsorganisationen.   

Förändringar med olika fokus skulle även kunna uppvisa olika lång 
fördröjning av utslag i form av förbättrad prestation. Att förändra en 
arbetsorganisation innebär bland annat att man förändrar människors 
beteendemönster, invanda rutiner och kanske hela organisationskulturen. Det är 
väl känt att sådana förändringar kan ta lång tid att genomföra, och det kan vara 
rimligt att anta att sådana förändringars positiva effekter kan dröja flera år innan 
de blir synliga.  

Teknologiska förändringar tar, alla eventuella uppstartningsproblem till 
trots, ofta betydligt kortare tid att implementera, och effekterna av dem borde 
därför kunna ses tidigare än vid O-förändringar. Ett företags förändringsprocess 
skulle, till exempel, kunna inledas med en uppgradering av de tekniska systemen 
inom företaget, som under en följande tidsperiod följs av en anpassning av 
företagets organisation, för att under en tredje tidsperiod vara en balanserad 
förändring. Beroende på vilken tidsperiod som vi studerar framstår förändringen 
som T-fokuserad, O-fokuserad eller balanserad. Vilken av dessa förändringsfaser 
som en eventuell prestationsförbättring bör tillskrivas är oklart. 

Vi har genom vår studie gjort ett försök att bemästra några av de här 
problemen genom att bland annat följa en del företags förändringsarbete under en 
tioårsperiod. Vi har då kunnat konstatera att inget av de företag som genomfört T-
dimensionsförändringar under den senaste femårsperioden haft ett ensidigt T-
fokus under den föregående perioden. De flesta företag som förändrat sin 
automationsnivå under perioden 1992-1997 har gjort detta i kombination med 
organisationsförändringar, och det förändringsmönstret var likartat även under 
den perioden 1988-1992.  

Vi har också kunnat konstatera att de företag som haft ett oförändrat 
blandat fokus under hela tioårsperioden haft den mest positiva utvecklingen av 
prestationen, åtminstone om vi tittar på de mer traditionella måtten som 
produktivitet, kvalitet och ledtidsreduktion, under den senaste femårsperioden. De 
företag som bytt fokus har huvudsakligen bytt från ett teknologiskt till ett 
organisationsutvecklingsfokus. Det finns därmed en risk att effekter av dessa 
förändringar inte syns under de tidsperiod som vi studerat, om tidsfördröjningen 
är så lång som antytts ovan. 

Sammantaget ger dessa resultat stöd för antagandet  

• att de företag som haft en, mer eller mindre renodlad, 
balanserad förändringsprocess är de som också har haft den 
mest positiva utvecklingen, och  

• att ett långvarigt och ensidigt fokus på teknologi- eller 
organisationsdimensionen inte leder till en lika positiv 
prestationsutveckling, även om företag som genomför sådana 
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starkt fokuserade förändringsprojekt kan uppvisa kortvariga 
stora förbättringar.  
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APPENDIX  

1. Formulär för registrering av information om de tillverkande företagen i 
panelstudien (kapitel 2-3)  

2.   Frågeformulär (postenkät) till tillverkande företag (kapitel 4) 

 

 

 



Frågeformulär

TOM-Projektet

APPENDIX 1
Datum Löpnr

Företag Avdelning

Uppgiftslämnare

Befattning

Tel.nr

Verksamheten
Produkt(er)

Typ av produktion enstyck

batch

line

process

annat

Produktionsvolym

Antal anställda (kollektivare/tjänstemän) /

Övrigt

Sida 1



Frågeformulär

TOM-Projektet

Förändringsprojektet

Antal berörda (kollektivare/tjänstemän) /

Beskrivning av projektet

Projektet har huvudsakligen bedrivits som: projekt under tiden

löpande förändring

Hur skulle du vilja beskriva dels tjänstemännens dels de kollektivanställdas roller i förändrings-
processen från initieringen av projektet fram till idag?

I vilken utsträckning har interna och/eller externa experters kunskap utnyttjats, och på vilket sätt?

Vilka etablerade metoder och modeller har ni använt er av? 
Vilka egna metoder och modeller har ni använt er av, och hur har dessa arbetats fram?
(Om både och, när i projektet har egna/lånade metoder använts och varför)

Vilket/vilka fokus har förändringen haft?

Sida 2



Frågeformulär

TOM-Projektet

Hur initierades förändringen?
Av vem?
I vilket syfte?
Vilken roll spelade kunder/konkurrenter/leverantörer/samarbetspartners för förändringens initiering
och riktning?

Hur arbetas förslag fram och av vem? De förslag som genomförts, vem/vilka är det som tagit fram 
dem?

Vilka verktyg har använts under projektets gång?
Skillnader mellan kollektivanställda och tjänstemän?

Sida 3



Frågeformulär

TOM-Projektet

Teknikinvesteringar
Under tiden

Förändring av produktionsprocessen ja Msek nej

Fördelat på Msek

Msek

Msek

Övrigt

(CAD/CAM,Verktygs-, verkstadsplanering, prod.rapportering, materialhantering, lagerstyrning etc)

Vilken var den dominerande teknologin före förändringen? (Ung. %)

Vad utgjorde spetsteknologi före förändringen?

Hur ser det ut efter förändringen?

Om automatiskt materialhanteringssystem förekommer:
Hur stor del av produktionen har automatiskt materialhanteringssystem?

Sida 4



Frågeformulär

TOM-Projektet

Organisationsförändringar
Under tiden

Förändring av organisationsstrukturen ja Msek nej

Beskrivning av organisationen före förändring Individuellt arbete

Grp längre arb. cykler/arb. utv., exv rotation

Grupper med egna produktionsmål

Ansvar för eget arbetsupplägg

Ansvar för egen planering, kvalitet, SuH

Deltagande i rekrytering & introduktion

Kontinuerlig utbildning

Interna kund/lev kontakter

Externa kund/lev kontakter

Grad av integration?

Beskrivning av organisationen efter förändring Individuellt arbete

Grp längre arb. cykler/arb. utv., exv rotation

Grupper med egna produktionsmål

Ansvar för eget arbetsupplägg

Ansvar för egen planering, kvalitet, SuH

Deltagande i rekrytering & introduktion

Kontinuerlig utbildning

Interna kund/lev kontakter

Externa kund/lev kontakter

Grad av integration?

Arbetsberikning/breddning (befogenheter)

Sida 5



Frågeformulär

TOM-Projektet

Kompetenshöjande åtgärder Utbildning tim/anst

Nyrekrytering

Nytt lönesystem

förändrad skiftform

Förändrad bemanning

Övrigt

Sida 6



Frågeformulär

TOM-Projektet

Prestationsnivå
Syfte och utfall

Jämför med 1992, sätt 1992 = 100.

Var 1992 ett bra/dåligt/normalår?

intern prestationsnivå % förändring

Kostnad

Produktivitet

Ledtid, total

Leveranssäkerhet

Kvalitet

Korttidsfrånvaro

Personalomsättning

Extern prestationsnivå (+) (-) 0

Kostnad

Kvalitet

Flexibilitet i produktändring

Leveranssäkerhet

Sida 7



  
Fyll i här! 
 
 
 
 
Ett L 
i den ruta som motsvarar den lägsta förekommande teknologinivån i den löpande 
produktionen i dag, 1998. (Kan vara utrustning som ännu inte uppgraderats eller 
som är under avveckling.) 
Ett G 
i den ruta som bäst beskriver den generella teknologinivån i produktionen i dag. 
Ett H 
i den ruta som motsvarar den högsta förekommande teknologinivån i produk-
tionen i dag. (Kan vara i en försöks- eller pilotanläggning.) 

 
Fyll i här! 
 
 
 
 

Ett L,  
ett G och  

ett H på samma sätt som ovan men för året 

 

Manuell produktion 
 

Produktion i NC-/CNC-
maskiner 

 

Automatiserad produktion 

Inga 
maskiner 

 
eller endast hand- 

hållna sådana 

Analogt 
styrda 

maskiner 
 

med eller utan 
digitala skalor 

 

Numeriskt 
styrda 

maskiner,  
NC 

Datorstyrda 
numeriska 
maskiner, 

CNC 

Celler, 
FMC 

 
En CNC-maskin 

med automatiserad 
materialhantering 
in i/ut ur maskinen 

System, 
FMS 

 
Två eller flera 
CNC-maskiner 

med automatiserad 
materialhantering 

in i, ut ur och 
mellan maskinerna 

Läs 
instruktionerna 

 i de  
vita rutorna 

först! 
 



 

Fyll i här! 
 
 
 
 

Ett L,  
ett G och  
ett H på samma sätt som ovan men för året 

 
Fyll i här! 
 
 
 
 
Ett L 
i den ruta som motsvarar den lägsta förekommande graden av decentralisering i 
produktionen i dag, 1998. (Kan vara individer/avdelningar som ännu ej omfattats/ 
berörts av förändring) 
Ett G 
i den ruta som bäst beskriver den generella decentraliseringsgraden i produktionen 
i dag. 
Ett H 
i den ruta som motsvarar den högsta förekommande graden av decentralisering i 
produktionen i dag. (Kan vara i en försöks- eller pilotgrupp exempelvis.) 

 

Låg grad av decentralisering 
Ansvar och befogenheter ligger i hög grad 

centralt, liksom beslutsrätt 
 

 

Viss grad av decentralisering 
Viss fördelning av ansvar och befogenheter ut 

på olika delar av organisationen 

 

Hög grad av decentralisering 
Ansvar och befogenheter ligger i hög grad 

lokalt, liksom beslutsrätt 

 
Individuella 

arbetsuppgifter 
 
 

 
Arbete i grupp 

 
Längre arbets-
cykler genom 

integrering av två 
eller flera moment 
och/eller rotation 
mellan uppgifter 

 
Grupper med  

egna 
produktionsmål  

 
Ansvar för givna 
mål för kvantitet, 
kvalitet eller tid 
 

 

 
Grupper med 
administrativt 

ansvar 
 

Ansvar även för 
t.ex. planering, 

kvalitet och 
resultatuppföljning

 
Grupper med 
även ansvar för 
personalfrågor  
inom gruppen 
samt interna 

kund- och 
leverantörs -

kontakter  

 
Grupper med 

även ansvar för 
externa kund- och 

leverantörs-
kontakter 



 
        

 
 

Fyll i här! 
 
 
 
Sätt ett kryss i den ruta som bäst 
beskriver typ av förändring vid Ert 
företag under åren efter 1992. 
 
 
 
 
Sätt ett kryss i den ruta som bäst 
beskriver förändringsarbetets 
inriktning/omfattning vid Ert 
företag under åren efter 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi A och B beskriver, på ett 
renodlat sätt, två strategier som 
används vid förändringsarbete. 
 
Sätt ett kryss i den ruta som bäst 
beskriver hur förändringsarbetet,  
normalt sett, har bedrivits på Ert 
företag under åren efter 1992. 
 
 
 
 

 

Språngvis förändring 
t.ex. BPR eller 

50% förbättring på 2 år 

 

Stegvis förändring 
t.ex. Kaizen eller 

3% förbättring varje år 

Lika delar språngvis och stegvis 
förändring 

Intern optimering 
Utveckling/trimning av interna processer 

 

Extern optimering 
Svar på marknadskrav 

 

Lika delar intern och extern 
optimering 

Strategi A 
 
Förändringar gäller inom  
begränsade områden/avsnitt  
av företaget. De föregås av  
intensiv planering,  
utredningar och analyser, företrädesvis på  
hög nivå i företaget. 
Förändringsarbetet sker huvudsakligen med stöd 
av en 
etablerad, av andra utprövad, metod  
och/eller enligt en ansvarig konsul t/experts 
utarbetade riktlinjer. 
Representanter för de anställda och/eller 
arbetsledare har deltagit i initialskedet och sedan 
”sålt in” 
 idéerna till övriga berörda. 

Strategi B 
 
Förändringar gäller inom ett  
brett område/inom flera avsnitt,  
med  
erfarenhetsutbyte  
mellan olika delar av företaget. 
Förändringsarbetet bedrivs så att  
många medarbetare  
på flera organisatoriska nivåer,  
på ett tidigt stadium och därefter kontinuerligt, 
engageras. 
Förändringsarbetet har  sin grund i en vision och 
följer huvudsakligen en  
egen utarbetad/sammanställd metod  
som är framväxt i 
dialog mellan ledning och medarbetare. 

Lika delar  
strategi A  

och  
strategi B 

OBSERVERA! 
 
Om Ert företag inte bedrivit något förändringsarbete under  
perioden 1992-1997, sätt ett kryss i denna ruta 
och gå direkt till nästa sida i formuläret! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hur många organisatoriska nivåer finns det idag? (Från första linjens operatörer till fabrikschef)  Hur många nivåer fanns det 1992? 
 
Beskriv tillverkningen vid Ert företag genom att markera med ett kryss i rutorna. (Flera alternativ möjliga) 
 

Processtillverkning  Line/linjetillverkning  Tillverkning i grupp 
 
Enstyck/fåtal [1-10 enheter]  Batcher/serier [10-200 enheter] Batcher/serier [>200 enheter] 
 

Hur många sysselsatta finns vid Ert företag?  Varav  tjänstemän  
   

 

Fyll i här! 
Markera med ett kryss den  
ruta som bäst beskriver  
förändringen sedan 1992. 
 

Kostnad per 
producerad enhet 
 
 
Produktivitet 
 
 
Total ledtid 
 
 
Leveransprecision 
 
 
Specifikations- 
kvalitet 
 

Fyll i här! 
Ange, för året 1992 och året 1997, läget för vart och ett av måtten för 
Ert företag  i förhållande till branschen i övrigt: 

(+) högre än, (-) lägre än eller (0) som branschen generellt 
 

Försämring sedan 1992 
 

Förbättring sedan 1992 
 

 

50% 

 

25% 
 

0% 
 

 

25% 
 

50% 

 

>75% 
 

 

>75% 

Oförändrat 


