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Förord
Delaktighet är ett begrepp som vi kände igen från vardagen, läroböckerna och
universitetskurser, ändå var det relativt nytt för oss när vi började arbeta med att förstå både
innebörden och den praktiska tillämpningen av delaktighet. Under våren 2016 har vi
intervjuat både nya och erfarna produktionsledare på Stora Enso Packaging för att förstå deras
syn på begreppet delaktighet men även studera hur de arbetar med att skapa möjlighet till
delaktighet i förbättringsarbetet. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla produktionsledare på
Stora Enso Packaging som har gett oss möjligheten att intervjua dem.
Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer, inte så mycket för deras insats i
examensarbetet, men för att de har get oss stöd under hela utbildningen.
Avslutningsvis, vill vi ge ett STORT tack till handledaren Ingela Bäckström vid avdelningen
för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik vid Mittuniversitet, vars kritiska öga
granskat oss i stort och smått.

Maria Ibrahimson
Firas Al-Sahli

SAMMANFATTNING
Delaktighet är en viktig aspekt i förbättringsarbetet. Delaktighet höjer kvaliteten och skapar
förankring hos medarbetarna och är ett hjälpmedel att erhålla ett framgångsrikt
kvalitetsarbete. Verksamheterna behöver dock förutsättningar för att skapa delaktighet. I
framgångsrika organisationer karaktäriseras framgången av delaktighet skapandet och
motivation hos medarbetarna. Syftet med studien var att beskriva hur produktionsledare kan
skapa möjlighet till delaktighet i förbättringsarbetet. Metoden som användes var kvalitativ
induktiv ansats ur ett livsvärldsperspektiv. Djupintervjuer utfördes med åtta produktionsledare
och kvalitativ innehållsanalys användes för att granska texterna med syfte att finna
meningsenheter och kategorier. Fiskbensdiagram utfördes som ett komplement till
intervjuerna. Resultatet och analysen visade på två kategorier, förutsättningar och
begränsningar i skapandet av delaktighet i förbättringsarbetet. Resultatet visade i sin tur på att
det finns svårigheter att tolka begreppet delaktighet och än svårare att konkretisera de verktyg
som används. Det finns ett värde av ytterligare forskning kring delaktighet skapandet i
framtiden.
Nyckelord; delaktighet, ledarskap, förutsättningar, begränsningar, produktionsledare

ABSTRACT
Participation is an important aspect when it comes to continuous improvements. Participation
increases quality and creates support among employees and is a tool for achieving successful
quality work. Companies need prerequisites for creating participation, and in successful
companies this success is characterized by the creation of participation and motivation among
employees. The aim of the study was to describe how production supervisors create
opportunities for participation in improvement processes. The method used was a qualitative
inductive approach from a life-world perspective. In-depth interviews were conducted with
eight production supervisors and qualitative content analysis was used to examine texts to find
sentence entetities and categories. Fishbone diagrams were created as a complement to the
interviews. The results and the analysis indicated two categories, prerequisites and limitations
to create participation in improvement work. This showed that there are difficulties when it
comes to interpreting the term participation and even more difficult to specify the tools in use.
In the future it is of great importance to ensure that the research around the creation of
participation is in focus.

Keywords: Participation, leadership, prerequisites, limitations, production supervisor
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1 Introduktion
1.1 Inledning
Dagens verksamheter genomgår ofta stora förändringar och omorganisationer där det bl.a.
handlar om att få ekonomin i balans. Tillvägagångssättet har då inneburit besparingar,
personalnedskärningar och omorganisationer. Arbetet innebär också förbättringar som ska
införas i det dagliga arbetet (Paldanius, 1999; Kotter & Schlesinger, 2008). Detta innebär att
det vid omfattande förändringar av en verksamhet, är viktigt att förstå medarbetarnas roll i
förbättringsarbetet. Trots att ledare och/eller chefer har en strategi och vision klar så är det
inte ovanligt att medarbetarna inte klarar av att utföra arbetet i enlighet med uppdraget från
ledningen. Problemen uppdagas när medarbetarna i produktionen ska översätta och
genomföra besluten som de själva inte upplever att de varit delaktiga i. Enbart detta är ett
argument till att implementera och arbeta för delaktighet i organisationen (Paldanius, 1999).
Enligt Edling och Sandberg (2003) är en grundtanke inom företagsledning att ha en platt
organisationsstruktur. Genom att decentralisera kan ett rikare arbetsinnehåll med integrerade
arbetsuppgifter och högre grad av självbestämmande för medarbetarna skapas. Forskning
visar på att delaktighet är ett känt fenomen som kan öka medarbetarnas motivation och inte
endast ett modeintryck (Edling & Sandberg, 2003; Ashforth & Meal, 1989). Enligt Eklund
(2003) saknas det forskning kring hur delaktighet ska implementeras i verksamheterna. Det
som Eklund (2003) också poängterar är att synen på vad delaktighet är skiljer sig mellan
ledare. Ett välfungerande ledarskap är en förutsättning för att verksamhet tillsammans med
medarbetare ska anpassa sig i osäkerheten och förändringarna som det innebär. Det är därför
viktigt att ledare idag fungerar i relation med medarbetare och bidrar till att de är delaktiga i
beslut (ibid.). Därför är det intressant att få en ökad förståelse för hur delaktighet skapas av
ledare i en organisation som arbetar med förbättringsarbete.

1.2 Bakgrund
Swedish Quality Management Academy SQMA visar i sin forskning som genomfördes 2012
att Sverige har ”10” kvalitetsutmaningar som söker svar. Flera av respondenterna har lyft
fram betydelsen av allas delaktighet som en viktig utmaning för att utveckla en
förbättringskultur i en verksamhet (Breif & Weiss, 2002). Delaktighet höjer kvaliteten och
skapar förankring (Ljungberg & Larsson, 2012; Breif & Weiss, 2002). Bergman och Klefsjö
(2012) beskriver att för att en verksamhet ska kunna erhålla ett framgångsrikt kvalitetsarbete
behöver förutsättningar skapas för delaktighet. Delaktighet beskrivs också som en viktig
aspekt i Toyotas 14 principer utifrån perspektivet att använda standardiserade sätt för ständiga
förbättringar och personalens delaktighet (Liker, 2009). Det handlar om att underlätta för
medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka besluten att delta i förbättringsarbetet.
Det handlar också om att främja möjligheten för människan att göra ett bra jobb genom att få
uppmuntran för sitt arbete (Breif & Weiss, 2002). På detta vis möjliggör för människan att
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öka sitt engagemang. Det handlar om att ha en positiv människosyn där människan ses att ha
viljan att göra ett bra arbete (Bergman & Klefsjö, 2012; Brulin & Nilsson, 1997). Det finns
dock litteratur som menar på att det inte är säkert att delaktighet leder till att effektiviteten blir
högre (Rubenowitz, 2004). Enligt Ellström och Kock (2003) finns det inbyggda motsättningar
mellan ledningens strävan att styra verksamheten och deras önskan om att låta medarbetarna
delta i beslut. Det finns en skillnad i hur visionen borde vara och hur verkligheten ser ut.
Utmaningen för ledarskapet är enligt Ellström och Kock (2003) att f andra inom
organisationen att först inne örden av det som ska göras. För att först en vision r det av
vikt att få vara med och utforma den (ibid.).
Finns det gemensamma nämnare för hur ledaren får medarbetare att uppleva delaktighet och
vilka är dessa samt kan de relateras till teorin? Ljungberg och Larsson (2012) beskriver vikten
av att skapa engagemang, underlätta ständigt lärande och att lämpliga personer inte kan
prestera ett gott resultat i dåliga processer. Därför vore det intressant att ur detta perspektiv
undersöka hur ledare skapar möjlighet för delaktighet i förbättringsarbetet och enligt
litteraturen finns det ett flertal olika metoder för hur delaktighet skapas (Ljungberg &
Larsson, 2012; Salanick, 1997). Scheins (1994) beskriver hur ledare som involverat
medarbetare i beslut upplevt en ökad motivation i förbättringsarbetet vilket då i sin tur ledde
till ökad känsla av delaktighet. Zwick (2004) menar att medarbetarna på verkstadsgolvet
känner sig mer delaktiga i sitt arbete om de är involverade i beslut som fattas men också i
arbetsprocessen. Yukl (2012) beskriver det relationsorienterade ledarskapet som ett verktyg
att öka delaktighet för medarbetare i beslut som fattas. Mellanchefer, som t.ex.
produktionsledare, har en utsatt ställning i och med kraven som ställs på dem från både
överordnande och medarbetare vilket försvårar möjligheten att skapa delaktighet.
Mellanchefer fungerar som en motor i organisationer och har ofta stor kunskap (Drakenberg,
1997; Keisu, 2009). Ellström och Kock (2003) menar att det finns knapphändig information
om hur delaktighet kan åstadkommas i praktiken och därför är det av intresse att undersöka
detta. I denna studie kommer fokus att vara på produktionsledare då de arbetar närmast
medarbetarna och är en stor del av implementeringen av förbättringsarbetet.

2 Syfte
Syftet med studien är att beskriva hur produktionsledare kan skapa möjlighet till delaktighet i
förbättringsarbetet.

2.1 Frågeställning
1. Hur definierar produktionsledare begreppen delaktighet och ledarskap?
2. Vilka verktyg beskriver produktionsledarna i skapandet av delaktighet?
3. Hur beskriver produktionsledare att de skapar delaktighet hos medarbetare i
förbättringsarbetet?
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3 Teori
I detta kapitel behandlas relevanta teorier som stödjer det fastställda syftet av det valda
ämnesområdet. Teorierna utgör också ett centralt underlag för den empiriska analysen och de
slutsatser som kommer att presenteras i slutet av uppsatsen. Kapitlet inleds med diskussion
kring kvalitetsbegreppet och dess betydelse. Därefter beskrivs ledarskapets betydelse för
organisationens framgång samt definition och problematisering av begreppet delaktighet.

3.1 Kvalitet som begrepp
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kommer ordet kvalitet från det latinska qualitas som
etyder ”beskaffenhet”. Människor har alltid varit intresserade av kvalitet på produkter,
bland de första tecknen som lyfter fram betydelsen av kvalitet går tillbaks till babyloniska
tiden där kungen Hammurabi (ca 1792-1750) införde en lag som riktar sig in på
”produktansvar”. Nedan är ett text från ett av Hammurabis 282 paragrafer (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 79);
”Om en byggnad störtar samman och ägaren därvid dödas, ska också byggmästaren dödas.
Om ett av ägarens barn dödas, ska också ett av byggmästarens…. ”
Bergman och Klefsjö (2012, s. 23) menar att det finns ett otal olika sätt att definiera av
begreppet kvalitet, deras egen definition är;
”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas
behov och förväntningar”.
Andra definitioner som författarna presenterar är, bland annat Josef Jurans definition ”Fitness
for use” och Edward Demings definition;
”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 23).
Lagrosen och Lagrosen (2009) menar att Garvin (1988) har undersökt olika definitioner av
kvalitet och kunde då dela upp dessa definitioner till fem huvudgrupper enligt följande:
1. Transcendenta definitioner:
Den här gruppen av definitioner anser att kvalitet är svårt att beskriva med ord utan att
uppleva det. Det innebär att begreppet kvalitet relateras till skönhet som är både svårt
att mäta och definiera (Lagrosen & Lagrosen, 2009).
2. Produktbaserade definitioner:
Enligt den här gruppen av definitioner är kvalitet både en precis och mätbar variabel.
En mätning skulle kunna genomföras på en bilsbränsleförbrukning, volymen av
bagageutrymme och motorstyrka. Summan av värdet på dessa variabler kan definieras
som kvaliteten på bilen. Fördelen med denna grupp av definitioner är att kvalitet blir
lättare att hantera på ett praktiskt sätt, men nackdelen däremot är att kunderna har
olika krav och olika definitioner på kvalitet vilket leder till att hänsyn till alla kunder
inte kan beaktas (Lagrosen & Lagrosen, 2009).
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3. Användarbaserade definitioner:
Under denna kategori har kvalitetsdefinitionerna en subjektiv karaktär då de bygger på
att en hög kvalitet på en produkt skapas när produkten som bäst tillfredsställer de
individuella kundernas behov och förväntningar. Nackdelen med dessa definitioner är
att begreppen behov, förväntningar och tillfredsställelse är svåra att både mäta och
operationalisera på ett tillförlitligt sätt (Lagrosen & Lagrosen, 2009).
4. Produktionsbaserade definitioner
Den här gruppen av definitioner avser olika tillverkningsprocesser inom industrin och
har en defensiv syn på kvalitet. Begreppet definieras utifrån överenskommelser med
specifikationerna och innebär att varje produkt har bra kvalitet om produkten ser ut
som ritningarna beskriver eller inom de givna toleranser och därmed är det enkelt att
använda begreppet kvalitet i praktiken. Nackdelen med produktionsbaserade
definitioner är att en produkt inte nödvändigtvis har en bra kvalitet även om produkten
är felfri och specifikationerna stämmer (Lagrosen & Lagrosen, 2009).
5. Värdebaserade definitioner:
Enligt den här gruppen av definitioner ska en kvalitetsprodukt ge ett värde till ett
acceptabelt pris. Nackdelen med sådana definitioner är att ihopsättningen av
demissionernasvärde och pris försvårar hanteringen av definitionen på kvalitet
(Lagrosen & Lagrosen, 2009).
Det finns många olika definitioner på kvalitet, ovan har ett par nämnts. Det är viktigt att förstå
begreppet kvalitet för att tillfredsställa kunden och för arbetet med förbättringar (Bergman &
Klefsjö, 2012).

3.2 Offensiv kvalitetsutveckling
I samband med industrialiseringens intåg i samhället har det blivit allt viktigare med kontroll
av kvalitet i dess olika bemärkelser. Detta har medfört att kvalitetsbegreppet Total Quality
Management, TQM, som är en managementstrategi, blivit allt mer etablerat. Bergman och
Klefsjö (2012, s. 34) menar att TQM definieras som;
”..att man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kunders behov och
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är
engagerade och har fokus på organisationens processer.”
Bergman och Klefsjö (2012) menar att begreppet offensiv kvalitetsutveckling var ett försök
att både anpassa och översätta kvalitetsbegreppet TQM. Kärnan i offensiv kvalitetsutveckling
är engagerat ledarskap som stödjer fem olika hörnstenar med syfte att åstadkomma en kultur
för offensiv kvalitetsutveckling. Dessa fem hörnstenar är, sätta kunden i centrum, arbeta med
processer, basera beslut på fakta, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar
-4-

för delaktighet. Dessa hörnstenar utgör grunden för hörnstensmodellen som beskrivs i figur 1
och utvecklas närmare nedan (ibid.).

Figur 1. Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012, s. 40).

För att underlätta beslutsfattandet krävs att den inhämtade informationen ska sammanställas
och analyseras. Bergman och Klefsjö (2012) definierar processer som ett nätverk som är
bestående av sammanhängande aktiviteter som upprepas. Ax, Johansson och Kullvén (2009)
ser aktiviteterna som byggstenarna i processen som utförs i en särskild ordning och
sammanflätas av ett flöde. Det kan både röra sig om fysiska faktiska flöden eller informativa
flöden. Bergman och Klefsjö (2012) menar att processens syfte är att tillfredsställa dess kund
till minsta möjliga resursförbrukning. I processen ska det hela tiden finnas ett syfte med den
enskilda processen genom åtanke på alla arbetsmoment. Det är viktigt att hela tiden arbeta
proaktivt och således inte invänta att problemen dyker upp för att åtgärda dessa utan försöka
förutse och undvika dessa. Men om fel eller avvikelser ändå dyker upp är det oumbärligt att
dokumentera och analysera dessa för att förstå vad som legat bakom variationerna i processen
(ibid.). Hoyle (2007) menar att alla organisationer har en eller fler kunder som förses med
tjänster och/eller varor därför kan en organisation inte överleva utan att ha kunder. För att ha
en fungerande verksamhet krävs det mer än bara vinst. Vinsten skulle kunna leda till att
verksamheten växer, vilket i sin tur kan leda till att fler kunder värvas. Om kundfokus hamnar
i periferin och vinsten blir den centrerade frågan, finns det en risk att kunderna vänder sig till
konkurrenter. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är målet med att sätta kunden i centrum att
uppfylla kundens krav och förväntningar men helst överträffa dem. För att verksamheten ska
kunna uppfylla kundernas krav och förväntningar krävs det att medarbetarnas behov uppfylls.
Att uppfylla medarbetarnas behov kan ske genom bland annat motivation,
arbetstillfredsställelse, stimulerande och ansvarsfulla arbetsuppgifter, men även delaktighet
som behandlas som nästa hörnsten i nästa avsnitt (ibid.). De externa kunderna ställer hela
tiden högre krav på kvalitet, detta medför att kraven också ökar på att en verksamhet ständigt
förbättrar kvalitet på sina produkter eller tjänster men även på verksamhetens egna processer.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 47) menar att;
”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” och att ” Den
som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra.”
-5-

En av de viktigaste symbolerna för ständiga förbättringar är förmodligen förbättringscykeln
PDSA som står för Plan, Do, Study och Act. I botten på figur 2.1 finns hörnstenen utveckla ett
engagerat ledarskap. Ett starkt och engagerat ledarskap är viktigt för att åstadkomma en kultur
för allt förändringsarbete överhuvudtaget (Bergman och Klefsjö, 2012). Under de senaste två
decennierna har samhällsvetenskapen ingående diskuterat ledarskapsforskningen (Wolvén,
2000). Vissa ledarskapsteorier har delat upp förmågor hos en ledare i personorienterande
ledarstilar, andra ledarskapsteorier hävdar att ledarskap är situationsanpassat (ibid.).

3.3 Ledarskap som begrepp
Idag finns det en rad olika definitioner av begreppet ledarskap men det saknas dock en allmän
accepterad definition (Albinsson, 2002). Begreppet kommer från allmänspråket och har
införlivats i fackspråket utan någon ny definition. Ledarskap är således idag ett mångtydigt
begrepp. De flesta definitioner bygger på antagandet att ledarskap är en process i vilken en
eller flera personer avsiktligt påverkar varandra. Detta i syfte att leda, strukturera och
underlätta aktiviteter samt relationer i en grupp eller en organisation (Maltén, 2000;
Albinsson, 2002). Begreppet ledarskap har blivit oftare omnämnt i dagens samhälle och
uppmärksammats av forskningen på grund av dess betydelsefulla roll inom företagsledningen
(Bennis, 2007; Nilsson, 2003). Ämnet ledarskap har i stort sett behandlats i de flesta böcker
och artiklar som handlar om företagsledning, en del böcker och artiklar har behandlat frågan
om hur en traditionell ledare kan förvandlas till en enastående ledare (Steers & SanchezRunde, 2012; Northouse, 2004). Probst, Raisch och Tushman (2011) hävdar att en ledare är
den som tydligt visar sin starka karriär och som förmedlar företagets visioner med syfte att
finna nya möjligheter. Ledarna som ingick i Longenecker, Nuebert och Finks (2007, s. 151)
studie har beskrivit ledarskap begreppet som följande;
”Limmet som håller samman organisationen, särskild under förändringsarbetet”
I övrigt skiljer sig definitionerna åt då, uppfattningarna om vem som utövar påverkan, syftet
med påverkan och sättet påverkan utövas samt resultatet av påverkanshandlingarna (Yukl,
2012). Northouse (2006) har granskat de flesta av dessa definitioner och funnit att de
innehåller fyra gemensamma element; process, inflytande/påverkan, gruppkontext och
måluppfyllelse. Med process menas att det finns en transaktionsprocess mellan ledaren och de
som blir ledda, det handlar således inte om personlighetsegenskaper. Ledaren och de ledda är
ömsesidigt och interaktivt beroende av varandra. Vad gäller påverkan så ses det som
ledarskapets kärna. Ledarskapet existerar inte utan inflytande (Maltén, 2000). Gruppkontext
tyder på att ledarskapet förekommer i grupper som kan vara både små och stora. Ledarskapet
strävar också efter någonting, nämligen att gruppen gemensamt söker sig mot mål (Northouse,
2006; Chen & Silverthorne, 2004).
Graden av engagemang och delaktighet ökar då medarbetaren upplever en meningsfull
relation till ledaren och arbetsuppgifterna (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2004). Ledaren
skapar starka band till den enskilde och tilltalar dennes moraliska värderingar. På så vis
motiveras och engageras medarbetaren att använda sina personliga resurser och vara delaktig i
arbetet. Ledarens mål är att sammansmälta verksamhetens mål och värderingar med de som
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individen har för att på så vis öka graden av engagemang till fördel för hela gruppen
(Walumba, Wang, Lawler & Shi, 2001). Enligt Hersey, Blanchard och Johnson (2008) är bra
ledarskapsegenskaper förmågan att identifiera ledtrådar i omvärlden där ledaren måste variera
sitt ledarskap för att möta kraven som ställs på denne. Men dock gäller det också att ledaren
har en mänsklig flexibilitet och breda kunskaper inom områden då medarbetaren behöver
motiveras (ibid.). Ledaren ska då kunna behandla medarbetarna på rätt sätt för att nå
motivation och då också delaktighet i arbetet (Lee & Dale, 1998). Därför är det viktigt att
ledaren anpassar sig efter såväl situationen som personen (Yeaky, 2002; Piccolo, Bardes,
Mayer & Judge, 2008).

3.4 Situationsanpassat ledarskap
Ledaren ställs ständigt inför nya utmaningar genom de förändringar som samhället,
organisationen och ledarskapet har genomgått. För att på bästa sätt kunna hantera dessa
förändringar av situationen har betydelsen för ledarens arbete för organisationens utformning,
innovation och kompetensutveckling blivit allt viktigare (Jacobsen & Thorsvik, 2002).
Ledaren behöver därför i sin tur definiera sitt eget ledarskap och använda sig av en ledarstil
som skapar delaktighet och engagemang. Det är också ledarens ansvar att få medarbetarna att
arbeta mot organisationens gemensamma mål (Jacobsen & Thorsvik, 2002; Silverthorne &
Wang, 2001). Jacobsen och Thorsvik (2002) menar dock att det inte finns en ledarskapsstil för
situationen utan att ledaren bör anpassa sitt beteende till medarbetarnas mognadsnivå. Detta
beskrivs även av Lindmark och Önneviks (2006), de menar att en ledare ska vara flexibel och
anpassningsbar utifrån uppgiftens natur men också situationen.
Det är just detta som det situationsanpassade ledarskapet innebär d.v.s. att ledarskapets
effektivitet stärks då ledaren använder en ledarstil som är bäst anpassat efter medarbetarens
beredskap, förmåga och villighet (Chen & Silverthorne, 2005; Mujtaba & Sungkhawan,
2009). En annan studie av Silverthorne och Wang (2004) visar också att det
situationsanpassade ledarskapet bidrar till effektivitet, delaktighet och ökad trivsel på
arbetsplatsen. Albinsson (2002) menar att ledarskapet påverkas av olika omständigheters
inverkan samt att ledarskapet inte alltid är densamma för alla individer och situationer. Varje
situation kräver sitt ledarskap (Nilsson, 2003; Yeakey, 2002). Northouse (2004) kritiserar
däremot det situationsanpassade ledarskapet då det utelämnar viktiga faktorer som ålder,
utbildning och kön i ledarens möjlighet att göra ett gott arbete.

3.5 Karismatiskt ledarskap
Ordet karisma är ett ord med sitt ursprungligen i Grekland och betyder ”gudomligt inspirerad
gåva”. Den kända sociologiska teoretikern, Max Weber (1947), var starkt påverkad av denna
term och använde den för att beskriva medarbetarnas uppfattningar av ledare som är begåvade
med exceptionella egenskaper. Weber (1947) beskriver denna term under en karismatisk
auktoritet och ser karisma som något magiskt betingat. Det viktigaste är hur de
underordnade/medarbetare uppfattar ledaren (Yukl, 2012). De som anlade denna teori är
Conger och Kanungo (1987) som menar att fenomenet karisma handlar i stort sätt om
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tillskrivningar, således attribution (Yukl, 2012; Cohen-Charash & Spector, 2001). Inom det
karismatiska ledarskapet formulerar ledaren en övertygande vision och ökar medarbetarnas
tilltro till sin förmåga att uppnå den. Det viktigaste är ett sammanhang som gör ledarens
vision särskilt relevant för medarbetarnas behov och för att detta ska vara möjligt är ledarens
personlighetsdrag och beteenden de viktigaste determinanterna för ett karismatiskt ledarskap.
Medarbetarna känner mer tillit till en ledare som är tryggare i sina beslut än till en ledare som
är tveksam och förvirrad (Cohen-Charash & Spector, 2001). Ledaren tillskrivs med
karismatiska egenskaper utifrån beteende (självförtroende och starka övertygelser),
specialkunskaper och situationsberoende faktorer. Ledare med karismatiskt ledarskap
använder sig oftast utav språk som innehåller exempelvis symboler och metaforer som är
lämpliga för medarbetarnas förväntningar och värderingar. Ledarna ska även kunna uttrycka
starka och positiva känslor för att påverka medarbetarnas motivation (Cohen-Charash &
Spector, 2001). Conger och Kanungo (1987) menar att beskrivandet av karisma utifrån
medarbetarnas perspektiv, beror på de olika typerna av ledarbeteenden. Dessa beteenden finns
inte hos alla ledare med karismatiska ledarskap i samma utsträckning, utan att den relativa
betydelsen beror på ledarskaps situationen, (Yukl, 2012). Max Weber (1947) konstaterar att
det är mer sannolikt att karismatiska ledare hamnar i krissituationer och att sådan situation
kan leda till oro och besvikelse bland medarbetarna. Conger och Kanungo (1994) påpekar att
en objektiv kris kan vara nödvändig för de förutsättningar det karismatiska ledarskapet kräver.
Däremot menar Weber (1947) att en ledare med karismatiskt ledarskap kan frambringa en
krissituation. Detta kan en ledare göra för att skapa förutsättningar till att framhäva sina
specialkunskaper när det rör sig om att lösa ett problem på ett okonventionellt sätt (Yukl,
2012; Forssell & Westerberg Ivarsson, 2000). En karismatisk ledare har möjligheten att
påverka sina medarbetare om dennes vision stämmer överens med deras förekommande
värderingar och identiteter. Där poängteras vikten med att en karismatisk ledare måste förstå
medarbetarnas särskilda värderingar och behov. Det är sådana omständigheter som underlättar
tillskrivning av den karismatiska auktoriteten (Yukl, 2012; Walumbwa et al., 2004).

3.6 Transformativt ledarskap
James McGregor Burns (1978) blev starkt påverkad av teorin om det transformativa
ledarskapet och ställde det mot transaktionellt ledarskap. Transformativt ledarskap handlar om
ledare som ser till medarbetarnas moraliska värderingar och ökar deras medvetenhet om
etiska frågor, samt mobilisera deras energi och kapital för att förbättra institutionerna (Conger
& Rabindra, 1994; Bass et al., 2003). Med transformativt ledarskap motiverar ledaren
medarbetarna genom att göra de medvetna om uppgiftsresultatets betydelse, få dem att bortse
från egenintresse för organisationens eller gruppens skull och aktivera deras behov på högre
nivå. Medarbetarna känner tillit, beundran, lojalitet och respekt för ledaren och de motiveras
att göra mer än vad som förväntas av dem. Inom transformativt ledarskap anses det vara ett
centralt drag att ledaren talar till sina medarbetare om deras värderingar och känslor i
organisationen (Yukl, 2012; Munir, Rahman, Malik, och Ma'amor, 2012). Ledaren motiverar
sina medarbetare genom att göra de medvetna om resultatets betydelse som framkommer av
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ett särskilt uppdrag. Ledaren får medarbetarna att bortse från deras egenintresse för gruppens
och organisationens skull och får även dem att aktivera sina behov på en högre nivå. På så sätt
blir medarbetarna delaktiga i organisationen samt känner tillit, respekt och lojalitet för ledaren
(Judge & Bono 2000; Yukl, 2012). De som tillskrivs som mer effektiva ledare brukar oftast
använda sig utav både transformativt och transaktionellt ledarskap genom att kombinera
dessa. Dess beteenden beskrivs dock utifrån två olika kategorier (Yukl, 2012). Det
transformativa ledarskap som har ett beteende så kallad ”inspirerande motivation” och
handlar enligt Yukl (2012) om att ledaren förmedlar en vision och använder sig av symboler
för att fokusera medarbetarnas insatser. De beteenden som en ledare med transformativ
ledarskap har är idealiserad påverkan som handlar om att vara en förebild, modig och
engagerad ledare som gör uppoffringar (ibid.). Intellektuell stimulans handlar om att öka
medarbetarnas medvetenhet om problemen som finns i organisationen och få de att betrakta
problemen ur ett helt nytt perspektiv samt att medarbetarna är med och är delaktiga i
organisationens process (Conger & Rabindra, 1994).
Andra beteenden är den individuella omtanke där ledare erbjuder stöd och uppmuntran, och
den inspirerande motivationen som innebär förmedling av den tilltalande visionen.
Transformativa ledare gör fler saker som ger medarbetarna självbestämmande och som gör de
mindre beroende av deras ledare.
Transformativt ledarskap handlar om att inspirera och utveckla medarbetarna och ge dem
egenmakt för att de ska känna sig självständiga och delaktiga i organisationen (Yukl, 2012).
Ledare som har ett transformativt ledarskap tenderar att få medarbetarnas förtroende och
skapa ett starkt samband (Dirks & Ferrin, 2002). Beteendet som är transformativt anses vara
inspirerande och motiverande samt ökar tilltron till förmågan hos medarbetarna, förklarar
McColl-Kennedy och Anderson (2002). Det ökar även gruppens gemensamma tilltron till den
egna förmågan (ibid.).

3.7 Delaktighet
Den allmänna definitionen av delaktighet är “aktiv medverkan eller medansvar” (Stora
svenska ordbok, 1996). Att vara medverkande eller ha ett medansvar tyder på att det finns
någon form av relation mellan två företeelser t.ex. en individ är medverkande i en händelse
och kommer i sin tur påverka eller påverkas av detta. För en mer generell definition av
delaktighet beskriver Dilschmann, Falck och Krafft (2000, s. 43) begreppet som;
“de som är berörda av en fråga får möjlighet att ge sina synpunkter, och att dessa synpunkter
beaktas i samband med att frågan hanteras.”
Denna definition tydliggör relationen mellan två företeelser och beskriver tydligare
inflytandet genom åsikter men att det i slutändan inte innebär beslutsbefogenheter (Winter,
1989; Dilschmann et al., 2000). Begreppet delaktighet kan i sin tur ses som ett verktyg eller
ett medel att användas vid förbättringsarbeten där de anställda kan konsulteras om t.ex. åsikter
(Paldanius, 1999). Utifrån ovannämnda definitioner på begreppet delaktighet definierar
författarna för denna studie begreppet utifrån ett annat synsätt. Författarna ser delaktighet som
ett förlopp i en maktordning där medarbetare ges möjlighet att ha inflytande och i olika
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utsträckning påverka beroende av de förhållanden som råder. Med denna definition menas att
delaktighet är beroende av vad och hur mycket ledningen vill dela med sig av sin makt i
beslutsfrågor, gällande demokratiska beslut. Med rådande förhållanden menas individens
förmåga att påverka i olika stor utsträckning utifrån dennes engagemang och ledarskap.

3.7.1 Delaktighet som mål eller medel
Framtida framgångsrika organisationer karaktäriseras av skapandet av delaktighet och
motivation hos medarbetare. De organisationer som är toppstyrda, hierarkiska kommer ha
svårt att överleva om inte medarbetarna blir mer delaktiga (Gilstrap & Collins, 2012). Detta
då de organisationerna kräver mänskliga resurser och inte nyttjar den centrala drivkraften fullt
ut. Den ökade globala konkurrensen och den teknologiska utvecklingen innebär att det är allt
viktigare att involvera alla medarbetare i organisationens olika processer. Detta för att kunna
nyttja samtliga resurser för att i framtiden kunna bli mer konkurrenskraftig (Gilstrap &
Collins, 2012). Att nå framgång genom att tillvarata och utveckla mänskliga resurser är en
framgångsfaktor. Det är viktigt med tydliga mål och ansvarsområden som på så vis skapar
delaktighet bland medarbetarna. Detta sker genom delegerande och en kommunicerande
organisationsstruktur (Wolven, 2000; Gilstrap & Collins, 2012).
Delaktighet leder till att medarbetarna snabbare kan tillfredsställa kundernas efterfrågan och
att snabbare kunna kompensera missnöjda kunder. Genom att få vara delaktiga på detta vis
känner sig medarbetarna mer tillfreds och stoltare över sitt arbete. Skapandet av delaktighet
kan stimulera medarbetarnas kreativitet, flexibilitet och självständighet samt frigöra företagets
outnyttjade potential (Cacioppe, 1998; Gilstrap & Collins, 2012). Ledaren måste oftast ändra
sitt sätt att styra och leda för att skapa delaktighet. Ledaren behöver lita på sina medarbetares
kompetens och dess färdigheter samt förlita sig på att denne kan släppa kontrollen till dem
(Geroy, Anderson, & Wright, 1998). Detta förutsätter att ledaren anpassar organisationens
system så de stödjer och stimulerar den delaktighetsskapande processen (Geroy, Anderson, &
Wright, 1998; Gjerde, 2012).
Delaktighet går inte att tvinga fram utan består av två grundläggande villkor. Medarbetarna
måste ha inflytande över målet och målet måste förmedlas i ett växelspel mellan självständiga
människor. Det är i just detta växelspel mellan ledare och medarbetare som de ska kunna
påverka varandra i den process som leder till delaktighet i målen. Detta sätt att arbeta innebär
att det ibland är ledarens och ibland medarbetarens målbild som är i fokus. Båda parter
påverkas och påverkar varandra (Wiberg & Stemme, 1988; Hersey et al., 2008). Brulin och
Nilsson (1997) beskriver istället hur det finns stora förväntningar på delaktighet och dess
effekter. Höga förväntningar kan bidra till att förbättringsarbete misslyckas då de
förväntningar som finns inte införlivas (ibid.).
Delaktighet i beslutsfattande situationer ökar medarbetarnas motivation, tillfredsställelse och
lojalitet gentemot organisationen (Pearson & Duffy, 1999). Tidigare studier visar på att det
finns ett starkt samband mellan arbetstillfredsställelse och åtaganden (Becker, Billings,
Eveleth & Gilbert, 1996; Meyer & Smith, 2000). Dock finns det inte lika många studier som
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visar på att delaktighet förbättrar arbetsprestationen (Jones, 1997). Studier visar på att
medarbetarnas delaktighet i organisationer ökar och därför är det viktigt att förstå när och hur
delaktighet bidrar till fördel för både medarbetare och arbetsgivare (Harley, Ramsay &
Scholarios, 2000; Van Ypren, Van den Berg & Willering, 1999). Anderson och McDaniel
(1999) visar på att informationsflöde och beslutsfattande blir mer nyanserade vid ökad
delaktighet av medarbetarna. Kommunikationen blir mer öppen och transparent och i utbyte
minskar osäkerhet, ambivalens och konflikt hos medarbetarna (Daniels & Bailey, 1999; Holtz
& Harold, 2013). Det är viktigt att sätta rätt nivå och utsträckning av delaktighet som är
nödvändig är förenlig med medarbetarnas kunskap, erfarenhet och arbetsmiljö om de ska
kunna delta effektivt och inte bli utsatta för risker (Nyhan, 2000; Rudman, Moss-Racusin,
Phelan & Nauts, 2012). I praktiken innebär detta att nivån av delatighet varierar (Drehmer,
Belohlav & Coye, 2000). När individer får sina behov tillfredsställda ökar deras
ansträngningar mot att nå organisationens mål och detta i sin tur leder till ökad lojalitet och
tillfredsställelse (Benkoff, 1997; Nyhan, 2000).

3.7.2 Delaktighetens mångsidighet
Delaktighet kan studeras från olika utgångspunkter och är ett komplext samt mångsidigt
begrepp. Delaktighetens betydelse beror främst på vilket perspektiv som används då
begreppet betraktas. Delaktighets begreppet kan betraktas ur olika dimensioner. Yukl (2012)
beskriver delaktighets begreppet utifrån följande dimensioner;




Vem är delaktig? Då delaktighet handlar om olika nivåer i en organisation d.v.s.
ledning, anställda och andra intressenter.
I vad finns delaktighet? Det innefattar t.ex. rutiner, personalfrågor och arbetsuppgifter.
Vilken grad av delaktighet? Då delaktighet varierar över en gradskala från ingen
delaktighet till fullständig delaktighet.

Även Hedvall (1980) beskriver delaktighets begreppet utifrån detta perspektiv. Delaktighet
kan ses som direkt och indirekt delaktighet där den indirekta delaktigheten handlar om
representativ delaktighet och den direkta innebär att de som direkt berörs är med och fattar
beslut. I detta fall innebär den direkta delaktigheten en högre grad av delaktighet (ibid.).
Litteraturen beskriver också att det finns en skillnad mellan vertikal och horisontell
delaktighet. Vertikal delaktighet innebär delaktighet i beslutsprocesser, kan ibland ses som
administrativ delaktighet. Det innebär att det oftast är initierad uppifrån och tillåter de
anställda att delta i beslut som normalt fattas ovan dem. Det horisontella perspektivet innebär
att fokus läggs på medarbetarnas behov av frihet och makt över lokala beslut (Paladanius,
1999; Jacobsen & Thorsvik, 2002).

3.7.3 Delaktighetens betydelse
Generellt finns det en konsensus om att delaktighet är viktigt och har betydelse i dagens
organisationer. Det finns dock delade meningar om vilket resultat delaktighet egentligen
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uppnår (Hultman & Klasson, 1995). Det finns studier som menar att det inte är säkert att
delaktighet leder till ökad effektivitet (Hodson, 2002) dock finns det de som påvisar
motsatsen. Mizrahi (2002) visar att delaktighet leder till stabilitet och effektivitet i
organisationer samtidigt som det också leder till att medarbetarna blir mer tillfredsställda. En
studie visar också att högre grad av medverkan från medarbetarna i beslutsfattandet ger en
känsla av större inflytande (Delbridge & Whitfield, 2001; Lindmark & Önnevik, 2008). En
annan studie visar att det dock finns knapphändig information om hur delaktighet kan
åstadkommas i praktiken. Samma studie visar också att det finns inbyggda motsättningar
mellan ledningens strävan att styra verksamheten och deras önskan om att låta de anställda
delta i beslut (ibid.). Orsaken till detta är att det finns en skillnad mellan visionen om hur det
borde vara och hur det är i verkligheten. Att förstå visionen är viktigt och för att medarbetarna
ska kunna göra det krävs det att de ska vara med och utforma den. Utmaningen för ledarna är
att få andra att förstå innebörden av det som ska göras (Ellström & Kock, 2003).
En av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är att skapa förutsättningar för delaktighet
(Bergman & Klefsjö, 2012). Det innebär att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att
vara delaktiga och aktivt få påverka beslut samt delta i förbättringsarbetet (Bergman &
Klefsjö, 2012; Mujtaba & Sungkhawan, 2009). Den anställde behöver känna delaktighet,
engagemang och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete. Delaktighet kan åstadkommas
genom delegation av ansvar och befogenheter. Formuleringen av denna hörnsten visar på en
positiv människosyn. Medarbetaren som ges möjlighet och förutsättning att göra ett bra jobb,
känner yrkesstolthet, medarbetare som uppmärksammas för ett gott jobb kommer att engagera
sig i sitt arbete och bidra till förbättringar. Att skapa möjlighet för allas delaktighet innebär att
organisationen aktivt arbetar med att eliminera de hinder som ofta byggts upp av de egna
organisationerna. Detta innebär i sin tur att individerna måste förstå sitt ansvar. Ledningen
behöver i sin tur stödja och stimulera utvecklingen av individen (Bergman & Klefsjö, 2012).
Deltagande i förbättringsaktiviteter som t.ex. förbättringsgrupper och kvalitetscirklar kan ge
ett viktigt bidrag till arbetsutvecklingen för medarbetaren. Detta kan ske genom att
medarbetaren använder sig av strukturerad problemlösning. Att använda olika metoder för
förbättringar skapas mening och ansvar i arbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). Pascal och
Athos (1982) menade på att japanernas framgång inom industrin till stor del berodde på att de
lyckades skapa ett aktivt deltagande och engagemang hos sina medarbetare, därmed skapades
möjligheter till självbestämmande under ansvar. Det har också visat sig att skapande av
medverkan och medansvar minskar sjukfrånvaron (Bergman & Klefsjö, 2012).

3.7.4 Grader av delaktighet
Delaktighet är ett begrepp som allt fler organisationer fokuserar på. Genom att involvera
medarbetare i olika besluts- och planeringsprocesser kan företagsledare skapa delaktighet som
genomsyrar hela organisationen. Att som medarbetare få vara delaktig innebär för
organisationen ett enklare sätt att implementera nya inriktningar och strategier. Trots att
delaktighet är ett nyckelbegrepp inom ledarskapsforskningen så finns det situationer där strikt
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enhällig styrning från ledningsperspektiv är att föredra. Det är därför viktigt att minnas att
delaktighet inte alltid är det optimala alternativet (Wolven, 2000).
Det finns tre grader av delaktighet och dessa är acceptans, motivation och ansvarstagande där
alla är produkter av individens inflytande över sin arbetssituation. För att kunna skapa
delaktighet måste medarbetarna vara självständiga och vara medvetna om målet. Det är endast
en individ som har inflytande och kan se möjligheter i situationer som kan uppträda
självständigt. En grund förutsättning för delaktighet är just att medarbetaren är självständig
och genom egen vilja kan nå sina arbetsmål (Wiberg & Stemme, 1988).
Den mest begränsade formen av delaktighet är acceptans och den innebär att individen
godkänner det uppsatta målet. Denna grad av delaktighet råder då medarbetaren själv väljer
att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som är mest lämpligt och effektivt för att nå målet
(Wiberg & Stemme, 1988). För att uppnå acceptans hos en medarbetare bör ledaren använda
sig av information som påverkar. Informationen ska då bestå av ledarens och medarbetarens
mål och behöver vara tydlig. Vilken typ av information och vad som är tillräcklig information
för att nå acceptans kan variera. Dock är det viktigt att informationen från ledningen är snabb,
effektiv och relevant så medarbetarna har ledningens förtroende. Då kan medarbetarna
förväntas ta eget ansvar och egna initiativ (Franzen, 1996; Zambrell, 2016). En annan aspekt i
delaktighet är tid. Det kan ta tid att informera om varför ett visst mål ska förverkligas och
därför är samspelet mellan medarbetare och ledare ytterst viktigt. Medarbetaren behöver
tillräckligt med tid för att aktivera sin delaktighet i att nå det uppsatta målet (Wiberg &
Stemme, 1988).
I det andra utvecklingssteget finns motivation. Motivation är det som driver individen till att
handla och bete sig på ett speciellt sätt. Den innefattar individens vilja att vilja utföra en
handling som baseras på tre förutsättningar (Wiberg & Stemme, 1988). Motivation är en
kombination av intellektuella, fysiologiska och känslomässiga processer och ledaren bör
förstå dessa drivkrafter då de ligger bakom individens beteende (Wiberg & Stemme, 1988;
Zambrell, 2016). Det som utmärker motivationen hos en individ är att den själv är motiverad
att nå målet. Det innebär att den som är motiverad också kopplar på sin egen önskan samt
utvecklar en sorts ägarskap till målet. Att äga målet innebär i sin tur att individen har
inflytande över målet och kan i sin tur påverka vägvalet samt det resultat som ska nås. För att
uppnå motivation kan inte ledaren på egen hand motivera och ge medarbetarna ansvar.
Ledaren kan inte heller ge medarbetarna mål. Ledaren behöver skapa förutsättningar för att
medarbetarna själva ska vilja aktivera sin motivation och ta ansvar. Medarbetarna behöver
också sedan få anvisning av ledarna för att kunna välja att göra egna mål, helt eller delvist
(King, 1999). Denna upplevelse, att äga målet, är central i motivationen (Wiberg & Stemme,
1988).
Den högsta formen av delaktighet är ansvarstagande vilket innebär att medarbetaren har en
förmåga att placera in de egna arbetsuppgifterna i organisationen som helhet. Medarbetarens
handlingar utgår från det som är bäst för organisationen vilket kräver att medarbetarna förstår
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vilka organisationens övergripande mål är. Det är när medarbetarna ser sina egna
arbetsuppgifter som en del av helheten och vill medverka till att nå framgång som
motivationen övergår till ansvarstagande (Wiberg & Stemme, 1988). Den enskilde individen
kan endast påverka och aktivera sin egen motivation om ledaren skapar förutsättningarna. Det
är ett samspel mellan självständiga individer där alla får möjlighet att ta del av det
gemensamma ansvaret för organisationens helhet (King, 1999). Det är betydelsefullt att förstå
att det inte finns en klar gräns där motivationen övergår till ansvarstagande. Det finns inte
heller någon klar gräns där acceptans övergår till motivation. Dock är det viktigt att förstå att
övergången mellan motivation och ansvarstagande utmärks av att medarbetaren aktivt söker
sina mål inom ramen för helheten (Wiberg & Stemme, 1988; Kotter, 1996).

3.7.5 Förutsättningar för delaktighet
Då allt fler organisationer strävar efter att uppnå högre kreativitet och ökade vinster investerar
många ledare i att utveckla medarbetarna för att skapa större delaktighet. Tyvärr har många
endast kunnat skörda marginella kortsiktiga vinster. En av anledningarna till detta är att det
inte finns en vision, affärsidé, kultur eller grundläggande värderingar som stödjer den utförda
satsningen. Det är därför viktigt som ledare att se över dessa delar (Normann, 2000).
En vision ska vara långsiktig och säga hur organisationen och medarbetarna ska bete sig för
att visionen ska uppfyllas. Visionens styrkraft ligger i just detta, nämligen att styra
medarbetarnas dagliga handlingar och beslut i en särskild riktning (Ahrens, 1992; Rosengren,
Athlin, Segesten, 2007). Därför är det också viktigt att det är en vision som tilltalar alla och
inte endast ett fåtal. För att skapa kraft och lyfta företaget krävs det att det är en engagerad
vision som är extra ordinär. För att kunna få medarbetarna att engagera sig fullständigt är det
viktigt att ledarna stimulerar medarbetarna att göra visionen till sin (Franzen, 1996; Kotter,
1996).
Affärsidén är den möjlighet som organisationen identifierar behov, kunder, produkter och
konkurrensfördelar. En affärsidé ger bättre vägledning och därmed underlättas den långsiktiga
styrningen. En förutsättning för att ledarna och medarbetarna ska vara mer samspelta är att de
har en gemensam affärsidé. Genom detta blir det betydligt lättare att kommunicera och
förankra viktiga beslut (Normann, 2000). Det är viktigt att en ledare är duktig på att
kommunicera med sina medarbetare för att bl.a. få medarbetarna att känna motivation och
engagemang. Dock är det inte alltid lätt att kommunicera och till stor del handlar det om att
lyssna samt ha kunskap om vilka kommunikations metoder som fungerar bäst (Maltén, 2000).
Värderingar är en viktig tillgång för framgångsrika företag men då under förutsättningen att
värderingarna i fråga är affärsstödjande och dynamiska. Värderingar är ett uttryck för
människors förhållningssätt i mer grundläggande och existentiella frågor. Det är i grunden vad
människor sätter värde på och anser är viktigt i livet (Honold, 1997). Det är viktigt att
ledarens värderingar stämmer överens med medarbetarens ambitioner. Det är viktigt att
ledaren förespråkar värderingar som är representativa för medarbetarna för att få dem att
agera som denne önskar. Det är viktigt att ledarna vinner gehör för ett gemensamt mål så en
gemenskap kan byggas upp med gemensamma värderingar. Överensstämmelse mellan
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medarbetarnas och organisationens värderingar gör att ledarna och organisationen gynnas.
Denna enighet måste byggas upp och kan inte påtvingas när medarbetarna får vara delaktiga
(Kouzes & Posner, 2012).
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4 Metod
I denna studie har författarna valt att utgå från en kvalitativ induktiv ansats ur ett
livsvärldsperspektiv. Syftet med den kvalitativa ansatsen är att tolka upplevelser och
erfarenheter men också att studera företeelser (Rosberg, 2012). Författarna i denna studie vill
få en fördjupad förståelse för subjektiva erfarenheter. Dessa subjektiva upplevelser går inte att
kvantifiera. Avsikten är också att få en förståelse för innebörden av det ämne som studeras.
Samtidigt bör det finnas en flexibilitet, anpassbarhet och ett öppet förhållningssätt. Med
induktiv ansats menas att utgångspunkten är innehållet i texten och innebär en avslutande
reflektion i den befintliga studien. Livsvärldsperspektiv handlar om att dra slutsatser av
erfarenheter genom att samla information och att analysera denna och på detta vis erhålls mer
tolkningsmöjligheter av verkligheten (Rosberg, 2012; Polit & Beck, 2008). Med
livsvärldsperspektiv menas människans subjektiva upplevelse av hur världen uppfattas. Det
handlar om att uppmärksamma subjektiva upplevelse av hur världen uppfattas och handlar om
att uppmärksamma människans dagliga existens. Metoden för att analysera intervjuerna var
kvalitativ innehållsanalys som innebär en process att integrera och organisera kvalitativ
information. Avsikten och målet med kvalitativ innehållsanalys är att identifiera teman och
mönster från den information som insamlats via intervjuer (Henricsson & Billhult, 2012).

4.1 Kort presentation om Stora Enso där forskningsstudien genomfördes
Stora Enso är en världsledande leverantör inom biomaterial, träprodukter, papper och
förpackningar. Företaget har idag cirka 27 000 anställda i över 35 länder och omsättningen
uppgick till 810 miljoner euro under 2014.
Syftet med Stora Enso r ”att skapa v rde för m nniskor och planeten”, enligt företagets
årsredovisning definierar syftet hur Stora Enso vill förändra världen, samhällen och
livförhållanden för alla människor som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med företaget.
Examensarbetet genomfördes på Stora Enso Packaging Sverige som är en del av divisionen
Packaging Solutions. Stora Enso Packaging i Sverige har cirka 530 anställda och omsätter 900
MSEK. Tillverkningen av wellpappförpackningar sker vid deras fabriker i Jönköping, Skene
och Vikingstad.
Packaging Solutions fungerar som branschens idéspruta inom förnybara förpackningar med
mål att uppfylla kundernas krav och förväntningar, detta handlar bland annat om bredare
produktutbud till lägre pris men även minimal inverkan på miljön.

4.2 Hermeneutiks metod
Utifrån syftet "hur produktionsledare kan skapa delaktighet hos medarbetare i
förbättringsarbetet?" har författarna för denna studie valt att använda sig av hermeneutiken.
Författarnas val av denna metod beror på att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och
sedan förmedla exempelvis olika upplevelser av olika fenomen (Fejes, 2009). Denna
metodansats anses av författarna lämplig för denna studie då produktionsledare intervjuades
av författarna. Båda författarna tolkade sedan intervjusvaren och förmedlade
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produktionsledarnas upplevelse av frågor kring delaktighet och skapandet av delaktighet.
Metoden är lämplig att använda just när syftet i en studie är att få möjlighet till undersökning
av personernas egna upplevelser av ett specifikt fenomen. Inom denna metod är det även
möjligt för respondenterna att själva få välja vad de vill berätta och inte berätta.
Hermeneutiken har tre olika riktningar som är komplementära när det gäller hur en analys
praktiskt skall genomföras. De tre olika riktningar är existentiellt inriktad hermeneutik,
misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. Dessa styr på något sätt hur en
tolkningsprocess och analysprocess kan åskådliggöra sig (Fejes, 2009).
Inom den tidigare hermeneutiken försökte forskarna nå en viss objektivitet där det sedan
förekommit den existentiella hermeneutiken. När en forskare ska förstå en författares text
används den existentiella hermeneutiken. Forskaren ska kunna tolka och förstå en text samt
föra det vidare. Förförståelse är därför viktig inom den hermeneutiska metoden, forskaren bör
därför vara medveten om sin förförståelse och om sig själv, samt om den positionen denne
befinner sig i (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).
Ödman (2007) hävdar att tolkningar görs för att kunna nå den gemensamma förståelsen. På så
sätt förklarar han att tolkningen och förståelsen alltid är sammankopplade till varandra.
Begreppet tolka innebär att översätta. T.ex. sker tolkning mellan två personer som talar olika
språk (ibid.). När individen tolkar gör denne betydelseangivningar och genom förståelsen kan
denne nå det som betraktas. Denna förståelse kan uppfattas på två olika sätt som är att begripa
eller begripandet där skillnaden mellan de är att gripa tag om något är motoriskt och
begripandet anses vara en kognitiv akt. Det är pusselbitar man samlar på för att nå en helhets
bild som vi därefter skapar en förståelse om (Ödman, 2007).

4.2.1 Den hermeneutiska cirkeln
Hermeneutiken är filosofisk förståelse genom tolkning och som innehåller olika och
motstridiga perspektiv. Den utgör en viktig del i grunden för den mänskliga vetenskapliga
forskningen (Dahlberg et al., 2008). Dahlberg et al. (2008) refererar till Schleiermacher som
introducerade hermeneutiken för mer än två hundra år sedan som en systematisk metod. Han
utökade teorin om tolkningen där exempelvis text ska tolkas. Enligt Schleiermacher väcker
texten en medvetenhet om hur våra ofullständiga och fragmenterade erfarenheter relaterar till
större systematiska helheter (Dahlberg et al., 2008). Att pendla mellan delar och helheten är
ett sätt för forskaren att vara öppen och mottaglig i sin studie utan att missa viktiga detaljer.
För att komma fram till en helt ny helhet på en högre nivå krävs det en omfattande förståelse
och en huvudtolkning som anges. Huvudtolkningen görs utav de tidigare tolkningar forskarna
hade under studiens gång och som är i form av struktur. För att komma fram till en
huvudtolkning är det ganska ofta fruktbart att göra en jämförande analys som leder till en mer
omfattande förståelse av data än de preliminära tolkningarna på lägre nivåer av den
hermeneutiska cirkeln (Dahlberg et al., 2008).
Schleiermacher använde sig utav tre regler om denna metod (Dahlberg et al., 2008). Hans
första regel handlade om hur viktigt det är att förstå en författare bakom dennes texter och
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detta betonar betydelsen av ett sammanhang. Den som gör en tolkning måste avsätta sitt
personliga sammanhang och stiga in i författarens kultur och tid. Det som sker då är
pendlingen mellan delar och helheten vilket är den andra regeln handlar om. När man pendlar
mellan delarna och helheten är denna process viktig för förståelsen och kännetecknas för den
hermeneutiska forskningen. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. Schleiermachers
tredje regel handlar om att den som utgör en tolkning måste förstå författaren på ett
psykologiskt sätt för att nå förståelsen av författarens sinne (ibid.). För att forskaren ska kunna
förstå en författare bakom dennes texter, krävs det forskarens förförståelse. Förförståelsen
hjälper forskaren att kunna vara medveten om den riktningen i dennes sökande (Ödman,
2007).

4.3 Språkets betydelse
Språket har en viktig roll i människans samspel med de andra. Människan använder språket
som ett redskap för att tolka och förstå saker och ting. Språket används i alla dialoger,
ifrågasättande och även förståelse. Språket gör det möjligt för interaktionen mellan
människorna. Enligt Dahlberg et al. (2008) är den gemensamma förståelsen som utgör världen
och att det är språket som öppnar livsvärlden för oss. Som tidigare nämnt har Schleiermacher
introducerat hermeneutiken och han anser att språket har den viktiga rollen i hermeneutiska
funktionen. Han menar att utan de ord som individen använder, kan tanken förbli otydlig
(Dahlberg et al., 2008). Eftersom författarna valde att göra intervjuer blev därför fokus på
språket. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjun en språklig interaktion.

4.4 Respondenter
Intervjuerna utfördes under mars månad 2016. Inklusionskriterierna för urvalet var att
respondenterna var produktionsledare och/eller underhållsledare med personalansvar samt att
de implementerar någon form av förbättringskoncept. Avsikten var att intervjua ledare som
har direkt personalansvar för operatörer, samordnare, mekaniker och elektriker på Stora Enso
Packaging i Skene, Jönköping och Vikingstad.
En muntlig förfrågan om möjligheten att utföra intervjuer ställdes först till produktionschefen
som har helhetsansvar för produktionsrelaterade frågor. Frågan ställdes vidare vid ett
gemensamt ledarmöte där alla produktionsledare och en av de tre underhållsledare fick ta del
av syftet med studien. Därefter fick respondenterna en betänketid på en vecka. Vidare
skickades en elektronisk kallelse där samtliga åtta produktionsledarna och en underhållsledare
gav sitt medgivande till att delta i intervjuerna. Ett informationsblad som beskriver syftet och
bakgrunden med studien samt lämpliga forskningsetik principer lämnades till
produktionsledarna på intervjudagen, se bilaga a.
Urvalet i denna studie har gjorts genom ett strategiskt urval där författarna tillfrågade ledare
som passade in i inklusionskriterierna. Strategiskt urval syftar till att välja personer som kan
ge informationsrika beskrivningar som svarar på syftet (Berg, 2009).
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4.5 Datainsamling
Datainsamling handlar om all material forskaren får tag i och som ska analyseras i studien.
Datainsamlingen är betydelsefull i forskningsprocessen inom den kvalitativa forskningen och
den bidrar till en omfångsrikare förståelse av det fenomen som studeras (Fejes, 2009).
En kvalitativ intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal som förs mellan två individer med
ett gemensamt intresse (Henricson & Billhult, 2012). För att i minsta möjliga mån påverka de
som intervjuas så tillåts de att styra samtalet genom forskaren endast sätter upp ramar och inte
styr samtalet. På detta vis har respondenterna möjlighet att utifrån sitt eget perspektiv berätta
om sina erfarenheter kring ämnet (Danielson, 2012a; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).
Denna metod ställer höga krav på den som ska intervjua då denne bör ha förmågan att kunna
uppfatta, återge och sätta sig in i den andres värld. Intervjuaren ska inneha förmågan att ge
intervjupersonen tillräckligt med tid att få kontakt med och reflektera över sin erfarenhet
(Rosberg, 2012).
Vid intervjuerna ställdes frågor om hur det är att arbeta som ledare och hur delaktighet är en
del av det. Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone och under intervjuerna
antecknades stödord. Innan intervjuerna ställde författarna frågor om ålder och erfarenhet och
respondenterna fick möjlighet att ställa frågor innan intervjun. Intervjuerna varade mellan 4665 min och genomfördes på respondenternas arbetsplats. Innan intervjuerna erhöll
respondenterna information om att citat från intervjuerna kommer att återges i studien.
Till stöd i intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga b. Det är en
guide som skrivits i förväg och som innefattar de ämnen som det ska samtalas om (Danielson,
2012a; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Teman och frågor utvecklades utifrån syftet
samt teorin. Det var fokus på ledarskap och delaktighet. Frågorna formulerades utifrån
litteraturen som författarna läst där det fanns flera källor som beskrev samma fenomen. Den
halvstrukturerade intervjuguiden innebär att den som intervjuar kan ändra ordningen på
frågorna, att ordvalen är flexibla, att språket kan justeras, att frågorna kan förklaras eller
förtydligas. Den halvstrukturerade intervjuguiden ger respondenterna utrymme att prata fritt
och utveckla svaret på frågan (Danielson, 2012a). Kvale och Brinkman (2009) menar att det
är i interaktionen mellan intervjuaren och respondenten som kunskapen bildas. Det innebär
också att det är ett förslag till frågor som kan ställas (ibid.). Till detta har också undersökande
frågor utvecklats, även dessa får justeras. Dessa frågor är utvecklade för att ge ytterligare ett
djup i intervjuerna och ge intervjuaren möjlighet att vidare utveckla svaren (Berg, 2009). En
testintervju gjordes med en person utanför studien. Efter intervjun gick båda författarna
igenom samtliga frågor igen för att försäkra sig om att inga fler justeringar behövdes.
Frågorna utvecklades i främst språk och ordval då författarna ansåg att ingen av frågorna
behövdes tas bort.
I denna studie utfördes intervjuerna av två individer separat. Detta eftersom författarna inte
hade möjlighet att tillsammans intervjua samtliga respondenter. Orsaken till detta var att den
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ena författaren inte bodde i staden där intervjuerna ägde rum och då inte hade möjlighet att
vara med på alla de planerade intervjuerna. Författare nr. ett intervjuade fem st. (inkl.
testintervju) och författare nr. två intervjuade fyra st. Under intervjuperiodens gång
kommunicerade författarna om frågorna och transkriberingen för att försäkra sig om att så lika
metod som möjligt användes.

4.6 Förförståelse
För att få metodens medvetande, hävdar Gadamer (1995) att forskaren måste förstå sig själv
och sin position i historien bättre, eftersom vår förförståelse påverkar historien (Dahlberg et
al., 2008). Som forskare kan man ha emotionella bilagor till ett fenomen och därmed undvika
att se något annat än ett bekant landskap och förförståelsen kan inkludera en specifik teori
som forskaren kan ha som en utgångspunkt för sin forskning. Inom den fenomenologiska och
den hermeneutiska tolkande forskningen är det viktigt att forskaren redovisar sin förförståelse
och reflekterar över den under forskningen (Dahlberg et al., 2008). Förförståelsen ger oss
riktning i det vi söker och anses vara vår förståelse som fakticitet. Förförståelsen kan dock
vara tillräcklig för att forskningen ska börja och betraktas som en utgångspunkt (Ödman,
2007). Författarna förstår att de har en viss förförståelse inför studien. Den ena författaren är
anställd på Stora Enso och har förståelse för arbetet som pågår. Den andra författarna innehar
en chefsposition och har en förståelse för begreppen delaktighet och ledarskap.

4.7 Resultat och Analys
Den kvalitativa innehållsanalysen används för att tolka samt granska texter med syfte att finna
mönster av meningsenheter och kategorier (Danielson, 2012b). Det är en process som sker i
olika steg och på olika nivåer (Henricson & Billhult, 2012). Ansatsen i den kvalitativa
metoden är individuella djupintervjuer med undersökande frågor utifrån respondentens egen
erfarenhet. För en djupare tolkning av intervjuerna utgick författarna från latent innehåll
(Danielson, 2012b). Analysen av materialet som erhållits gäller på individuell nivå men också
på en kollektiv nivå (Berg, 2009). I denna studie har innehållet tolkats utifrån
produktionsledarnas perspektiv och utgjorde en analysenhet som var av en hanterbar enhet för
författarna (Graneheim & Lundman, 2004; Berg, 2009).
I första steget av analysen började författarna att transkribera materialet och utgick då från en
induktivansats. Syftet med ansatsen var att beskriva produktionsledarnas erfarenheter. När
transkriberingen var klar hade författarna läst igenom texten flera gånger för att få ett
sammanhang av informationen som insamlats av intervjuerna. Tillsammans plockade
författarna ut meningsenheter vilket innebär att delar av texten så som vissa ord, meningar
eller stycken av text som innehåller meningsbärande betydelse. Därefter genomgick dessa
meningsenheter en kondensering som innebär att texten blir mer lätt att hantera men då i ett
mindre textform. Det viktiga med kondensering är att meningsenheten ändå innehåller sin
betydelse och sitt innehåll. Därefter försågs kondenseringen av koder och dessa roll blir som
en rubrik på meningsenheten där innehållet abstraheras men ändå bibehåller sin betydelse
- 20 -

(Graneheim & Lundman, 2004; Berg, 2009). Därefter bildade författarna kategorisering där
koderna delades in i subkategorier. Flera av koderna delades nu in i samma subkategori med
samma koder som har liknande betydelse. De kategorier som bildades täckte in all data och
inga data som svarade på syftet uteslöts (Graneheim & Lundman, 2004; Berg, 2009). I
analysprocessen framkom sex subkategorier och två kategorier. Kategorierna uppkom genom
att se till helheten av vad subkategorierna hade för betydelse.
Tabell 1. Exempel på analysprocessen.

Meningsenhet

Kondenserad
enhet

Kod

Subkategori

Kategori

"det är viktigt att
ge och ta i
samtalen med
medarbetarna för
att förstå
varandra i
förbättringsarbet
et"

Produktionsleda
rna värdesätter
samtalen med
medarbetarna i
skapandet av
delaktighet.

Dialog

Kommunikation

Förutsättningar

"Man vill vara
med personalen
mer, det känns
som om ens
viktigaste
arbetsuppgifter
är datorn och
inte personalen."

Mycket tid läggs Administrativt
för
arbete
administrativt
arbete.

Nära men ändå
långt bort

Begränsningar

För att ytterligare tydliggöra analysen och få en översikt av den information som erhållits av
analysen valde författarna att också utföra ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammet visar
förhållandet mellan huvudfaktorer och delfaktorer och används under resultatetkapitlet för att
visualisera framgångsfaktorerna i hur en produktionsledare skapar möjlighet till delaktighet i
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) menar att
fiskbensdiagrammet kan användas för att ge en överblick och struktur av ett system eller
ämnesområde. Utifrån intervjuerna har samtliga faktorer som respondenterna påpekat
identifierats oberoende av nivå. Vidare har alla faktorer grupperats och sorterats i olika
grupper som anses ha samhörighet med varandra vilket har lett till att ett fiskbensdiagram
kunde konstrueras (ibid.).
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4.8 Trovärdighet
Trovärdighet innebär i den kvalitativa ansatsen att författaren ska övertyga läsaren att den
kunskap som är skapad anses vara rimlig och att resultatet är giltigt. Det handlar om att
metoden som är vald utgår från syftet och frågeställningarna (Danielson, 2012a). I denna
studie var syftet att beskriva produktionsledarnas syn på skapande av delaktighet i
förbättringsprocessen. Då syftet var att beskriva produktionsledarnas berättelse om
delaktighet valdes kvalitativ induktiv ansats som metod (ibid.). Livsvärldsperspektiv valdes
då forskarna ville ta del av respondenternas erfarenheter och få förståelse för deras
erfarenheter. Detta är orsaken till varför författarna valde att göra djup intervjuer med
innehållsanalys. Intervjuguiden användes för att påvisa vilka frågor som ställdes men också
för att ge en förståelse för att frågorna reflekterade syftet. Trovärdighet beror också på hur
frågorna ställs under intervjun likaväl som vilka frågor som ställs. Eftersom författarna
gemensamt beslutade att arbeta med innehållsanalys styrktes trovärdigheten genom relevanta
utdrag av citat. Syftet med citaten är att påvisa att analysen stärks genom utdrag av citat
(Danielson, 2012b). För att få användbara och överförbara resultat hade författarna
säkerhetsställt tillvägagångssättet enligt ovanstående (Berg, 2009).

4.9 Etiska överväganden
Respondenterna fick inför intervjuerna ta del av de forskningsetiska principerna, rättvisa,
autonomi, att göra gott och att inte skada. Dessa principer har var och en sin betydelse i
forskningsförfarandet. Att göra gott innebär att forskningen ska leda till möjlig nytta.
Respondenternas säkerhet garanterades genom att de förblev anonyma i studien.
Respondenterna behandlades med respekt och integritet under intervjuerna.
Det finns krav på etiska riktlinjer och fyra specifika krav att uppfylla vid forskningsstudier.
Informationskravet innebär att informationen om förfarandet av studien ska ges både muntligt
och skriftligt. Information gavs om att de får avbryta när som helst utan att berätta varför.
Informationen som gavs muntligt före intervjun var utifrån följebrevet som också skickades
elektroniskt per mail till samtliga, se bilaga a. I detta följebrev beskrevs studiens syfte och
förfarandet kring handhavandet av materialet. Konfidentialitetskravet uppfylldes, av
författarna, genom att respondenterna muntligt och skriftligt försäkrades om att det insamlade
materialet behandlades med sekretess och att det transkriberade materialet endast finns
tillgängliga för författarna. Respondenterna informerades om att resultatet redovisades på ett
sådant sätt att ingen av dem kan urskiljas. Författarna uppfyllde nyttjandekravet genom att
respondenterna försäkrades om att informationen endast användes i det syfte som författarna
informerat om. Samtyckekravet uppfylldes då respondenterna tillfrågades muntligt om sitt
medgivande att delta i intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2010).
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5 Resultat
I detta avsnitt beskrivs resultatet utifrån hur respondenterna svarat på, främst
frågeställningarna kring delaktighet och ledarskap som begrepp, hur de arbetar med att skapa
delaktighet i förbättringsarbetet samt de verktyg respondenterna använder sig av. Svaren
beskrivs i text och i tabeller med bl.a. citat.

5.1 Respondenternas definition av delaktighet och ledarskap
I intervjuerna ombads respondenterna att välja tre ord som definierar begreppet delaktighet.
Orden som majoriteten (mer än 4) av respondenterna uttryckte presenteras i tabell 2.
Respondenterna uttrycker att det är svårt att sätta ord på vad delaktighet egentligen är.
Majoriteten av respondenterna hade svårt att begränsa sig till endast tre ord och beskrev ofta
vad de egentligen menade med orden de sa. Produktionsledarna uttryckte svårigheten som att
begreppet är relativt och beroende av vem som tillfrågas. En av produktionsledarna säger
”Delaktighet är många saker, det beror på vem som frågar och vem som undrar..”.
Tabell 2. Respondenternas ord som definierar begreppet delaktighet

Ord som definierar delaktighet
-

Antal
-

Påverkar
Aktiv
Engagemang
Bidrar
Stöttar
Medverkar
Säga sina åsikter
Brinna för något
Förändra
Sätta egna görande i mål

6
5
8
7
5
8
6
6
7
7

Oftast relaterar respondenterna begreppet delaktighet till viljan hos medarbetarna att vara
delaktiga. Det handlar om att, visa på engagemang, få vara med att påverka och att brinna för
något i det arbete medarbetarna utför dagligen. Respondenterna beskriver också delaktighet
som att vara aktiv och att bidra. Respondenterna beskrev detta som att medarbetarna bidrog
till verksamheten och var aktiva på olika sätt. Samtliga produktionsledare beskrev orden
engagemang och medverkar då frågan ställdes.
I intervjuerna bad författarna respondenterna att också definiera begreppet ledarskap. Till
skillnad från beskrivningen av delaktighet framkom det vad en ledare gör och vad som
definierar ett ledarskap. I denna fråga var det längre beskrivningar av vad ledarskap är och
inte så många synonym ord. Respondenterna beskrev vad begreppet ledarskap är i form av
vad de upplever att de själva gör i sitt dagliga arbetet och vilka förväntningar de har på sig
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från medarbetarna. I nedanstående tabell beskrivs ett flertal citat om vad respondenterna anser
att ledarskap är.
Tabell 3. Definition på ledarskap ur produktionsledarnas perspektiv.

Definition på ledarskap ur produktionsledarnas perspektiv

-

"Ledarskap är väl att utveckla den personal man har framåt, att få de att bli lite bättre än vad
egentligen tror de är, att man utnyttjar den kompetens som finns."
"Ledarskap för mig som individ är att få med personalen så att de gör det ledningen fattar
beslut om."
"Ledarskap handlar egentligen om att utveckla sin personal så de kan nå sina mål."
"..att vara med, finnas på plats, vara stöttepelare, driva verksamheten.."
"Fungerande team, inga murar, mår bra, når mål, öppenhet/ ärlighet."
"Föregå med gott exempel..få med människor.."
"Skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa sätt."

Respondenterna beskriver vikten av att ha ett fungerande team med öppenhet och ärlighet i
kommunikationen. De beskriver också vikten av att få med personalen i arbetet för att en
produktionsledare ska kunna vara framgångsrik i sitt arbete. Att föregå med gott exempel är
viktigt så medarbetarna vill vara med och vara delaktiga. Respondenterna beskriver också
vikten av att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt dagliga arbete på bästa
möjliga sätt. De ser detta som ett ansvar som produktionsledare har.

5.2 Respondenternas verktyg under förbättringsarbetet
För att esvara fr gest llningen ”Vilka verktyg är viktiga för produktionsledarna i
förbättringsarbetet?” har produktionsledarna tillfrågats om vilka verktyg som är viktiga för
de vid skapandet av delaktighet hos medarbetarna i förbättringsarbetet. I denna intervjufråga
svarade respondenterna att de använder kommunikation för att kommunicera t.ex. syfte. De
beskrev också vikten av att ha fakta, trovärdiga siffror och att kunna beskriva varför vissa
saker görs. I tabell 4 finns de verktyg som beskrevs av respondenterna.
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Tabell 4. Viktiga verktyg för produktionsledarna.

Viktiga verktyg för produktionsledarna under förbättringsarbetet

-

Kommunikation – Kommunicera syftet på ett tydligt sätt.
Ärlighet
Beskriva varför vi gör vad
Motivation
Fakta och trovärdiga siffror
Visa vinsten med förbättringsarbetet
Utvecklingssamtal och veckosamtal
Systemstöd

5.3 Ledarskap, delaktighet och förbättringsarbete
Vid frågan om hur en produktionsledarna arbetar med frågor kring delaktighet relateras
svaren till vad och hur de kommunicerar med sina medarbetare. Citat presenteras i tabell 5
nedan.
Tabell 5. Hur respondenterna arbetar med delaktighet.

Hur jobbar du med delaktighet då ni jobbar med förbättringsarbetet?

-

"Jag försöker vara positiv och jag ska förklara vad syftet är och varför."
"Jag förklarar för dem varför vi ska göra vad och sedan får alla säga sitt, är de inte nöjda så
kan jag inte göra mycket mer."
"..genom att alla får vara med.."
"Jag brukar samla in alla och tar hjälp av projektledaren för att förklara vad som ska göras."
"Genom våra veckomöten och genom de informella ledarna."
..regelbundet möte är viktigt."
"..genom att vara ute i god tid."

Produktionsledarna tillfrågades om hur de använder delaktighet i arbetet med förbättringar.
De beskrev vikten av att arbeta med att motivera och engagera personalen i arbetet så
förbättringsarbetet blir framgångsrikt. De beskrev också hur viktigt det är att medarbetarna får
vara en del av förbättringsarbetet och känna att de får vara med att påverka. Nedan visas en
tabell som beskriver hur respondenterna definierar ledarskapet. Produktionsledarna beskriver
ett flertal faktorer som påverkar hur de i sitt ledarskap har möjlighet till att skapa delaktighet.
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Tabell 6. Hur delaktigheten i förbättringsarbetet påverkas av ledarskap.

Ledarskap, delaktighet och förbättringsarbete

-

-

"Lyckas inte jag förmedlar på ett tydligt sätt så lyckas vi inte. Personalen gör inte
som vi säger, de gör som vi gör, visar vi inget intresse, så är det ingen som gör det
heller."
"..försöker att påverka förbättringsarbetet genom att vara så tydlig som möjlig med
hur det ser ut så att personal ser att här har vi möjlighet till att förbättra.”
"Jag påverkar förbättringsarbetet genom att vara tydlig med vad som förväntas."
"Jag tror att mitt ledarskap påverkar förbättringsarbetet genom en ständig dialog
med personalen, driva på och se till att skiften samarbetar."
"..förmedlare av budskap… få med majoriteten och informella ledare."
"Genom att stämma av regelbundet.."
"..gå till botten av problemet… 5 varför?"

Frågorna ställdes för att förstå om respondenternas definition av ledarskap stämmer överens
med deras uppdrag, därmed kan författarna få ökad förståelse om fokusområdet för en
produktionsledare. Respondenterna beskrev vad de anser att de gör i det dagliga i sitt arbete. I
tabellen beskriver citaten, vikten av att stämma av med regelbundenhet, förmedla budskap
och att vara tydlig i vad som förväntas av medarbetarna.
Under intervjuerna framkom att produktionsledarna försöker att få sina medarbetare delaktiga
i förbättringsarbetet men även i andra frågor som handlar om både säkerhet och kvalitet. Trots
detta anser samtliga produktionsledare att deras personal inte är delaktiga i valen av
förbättringsprojekt. Tre av åtta produktionsledare anser att medarbetarna är delaktiga i
målsättningen av förbättringsprojekt. I samband med detta beskrev produktionsledarna att det
finns det ett flertal faktorer som påverkar möjligheten för produktionsledarna att skapa
delaktighet. I tabell 7 ses ett flertal ord som respondenterna beskrev som faktorer som
påverkar skapandet av delaktighet. I analysen finns en vidareutveckling av resultatet.
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Tabell 7. Faktorer som påverkar delaktighet utifrån respondenternas perspektiv

Faktorer som påverkar
delaktigheten
Kunskap
Förtroende
Föredöme
Rättvis
Orädd
Skapa förutsättningar
Beslutsam
Kontroversiell
Flexibilitet
Mångkunnighet
Anpassningsbar
Coach
Planerare, ej utförare
Konsekvenstagare
Positiv
Veckomöten

Öka initiativförmåga
Utvecklingen
Feedback
Lyssna
Ta vara på kompetens
Inspiration
Syfte
Tillhörighet
Höras
Påverka
Synas
Medverka
Egna idéer
Känna engagemang
Förankra
Utvecklingssamtal
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Öppenhet
Medmänniska
Tydlig
Information
Samtal
Stöd
Svart/vitt
Tror själv
Ärlighet
Dialog
Samarbete
Förmedlare
Avstämning
Respekt
Förberedelser
Brainstorming

Målstyrt
Statistik
Effektivitet
Kvalitetsutveckling
Utbildning
Nå mål
Helheten
Visionen
Tydlig
5 Varför?
God tid på sig
Strategisk
Fakta
Påvisa behovet
Alla vara med
Välmående
Personal

6. Analys
Examensarbetets syfte är att beskriva hur produktionsledare skapar möjlighet till delaktighet i
förbättringsarbetet. Författarna utgick från en induktiv ansats med syfte att beskriva
produktionsledarnas erfarenheter efter att materialet har transkriberats och sammanställts i
form av ord, meningar, eller stycken av text som innehöll meningsbärande betydelse.
I ett första steg har författarna kategoriserat allt data som svarade på syftet i både
subkategorier och kategorier. Subkategorierna innehåller koder som författarna ansåg att de
har en samhörighet med kategorin. För att tydliggöra processen har författarna strukturerat
koderna i en ett fiskbensdiagram, se diagram 5.1 nedan.
Diagrammet visar förhållandet mellan 2 kategorier, 6 subkategorier och ett flertal koder. De
två kategorierna är förutsättningar och begränsningar. Subkategorierna finns synligt i
fiskbensdiagrammet men också i analysen märkt kursiv.
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6.1 Fiskbensdiagram

Kommunikation

Nära men ändå
långt borta!

Egenskaper

Öppenhet
Skapar förutsättningar
Tydlig

Information

Inofficiella ledare
Avstämning

Coach

Utvecklingssamtal

Ovilja att vara med
Administrativt
arbete

Beslutsam

Rättvis

Samtal/dialog

Ärlighet

Anpassningsbar

Orädd

Positiv

Faktorer som påverkar
medarbetarnas
delaktighet

Veckomöten

Ej införstådda
Beslut fattat av
ledning
Ej överrens i
organisationen

Funktionella murar

Lyssna/höras

Syfte

Känna engagemang

Påverka medverka
Öka initiativförmåga
Ta vara på
kompetens

Tydliga mål

Vision

Alla får vara med

Strategi

Målstyrning

Fakta

Resultat & organisation

Motivation
- 29 Figur 2. Fiskbensdiagrammet redovisar förutsättningar och begränsningar för delaktighet utifrån studiens intervjuer.
Begräsningar har linjer markerade med lila, förutsättningar har rödmarkerade linjer

6.2 Förutsättningar
Nedan beskrivs de förutsättningar som produktionsledarna ansåg att de behövde för att kunna
skapa delaktighet i arbetet med förbättringar.

6.2.1 Egenskaper
Analysen av intervjuerna visade på att produktionsledarna anser att ledarens egenskaper var
av vikt för att ha förutsättningarna att skapa delaktighet i förbättringsarbetet. Under kategorin
egenskaper beskrev produktionsledarna ett flertal begrepp. Ett av dessa var att ha förmågan att
vara anpassningsbar. Med detta menade respondenterna att ledaren bör inneha förmågan att
anpassa sig till den situation de är i och till de medarbetare de arbetar med. Nilsson (2003)
menar just detta att varje situation kräver sitt ledarskap. Albinsson (2002) beskriver att
ledarskapet påverkas av olika omständigheters inverkan samt att ledarskapet inte är
densamma för alla individer och situationer. Produktionsledarna beskrev vikten av att kunna
ta till sig ett uppdrag från ledningen och sedan anpassa denna så den blir ens egen. Orsaken
till att produktionsledarna ansåg att detta var viktigt är för att de uppdrag som kommer från
ledningen inte alltid är kompatibla med ens egna värderingar (Hägerfors & Brattgård, 1992).
Respondenterna beskriver därför vikten av att göra det till sitt eget för att sedan kunna gå ut i
resten av teamet och genomföra uppdraget med större trovärdighet. Trovärdigheten behövs
för att lyckas med uppdraget menade produktionsledarna. Som tidigare nämnt så ansåg också
respondenterna att det är viktigt att ha förmågan att anpassa sig till de medarbetare som de
arbetar med. Schein (1994) menar på just detta att ledarskapet behöver situations anpassas.
Människan kan förändras från en tid till en annan, samma gäller situationen på arbetsplatsen.
Behov och motiv kan växlas och det sker ständigt ett växelspel mellan individers och
organisationers behov (ibid.). Med detta menade respondenterna att ledaren bör ha förmågan
att handskas med den variation av personligheter och behov som de olika medarbetarna
troligtvis har. Det är således viktigt att kunna se till individens behov och inte bara till
helhetens. Det är av intresse för ledaren att i varje enskilt samtal kunna handskas med och
anpassa sig till hur den personen behöver bli bemött.
“..det är många olika personligheter hos oss, starkare och svagare individer, jag behöver ha
förmågan att förstå samtliga. Jag behöver också ha förmågan att bemöta dem på olika sätt..”
(intervju 3)
De beskrev också vikten av att vara anpassningsbar då människor befinner sig i olika sig olika
stadier i livet under olika tillfällen. Respondenterna beskrev att ledaren behöver ha förmågan
att bemöta medarbetare som t.ex. har det svårt hemma, som går igenom en sorg eller liknande.
Detta kräver att ledaren har förmågan att anpassa sig till situationen medarbetaren är i för att
kunna handskas med det i samtalet. Wiberg (1999) menar på att ledarskapet behöver anpassas
efter medarbetarens nivå. Det handlar om att i vissa situationer visa förståelse och empati
vilket produktionsledarna beskrev som svårt ibland men än dock viktigt för att kunna få med
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sig teamet i förbättringsarbetet (ibid.). Respondenterna beskrev vikten av att kunna anpassa
varje enskilt samtal utifrån det individuella behovet så medarbetarna känner sig mer stärkta.
Med egenskaperna att vara orädd och beslutsam menade produktionsledarna att ledaren
behöver besitta förmågan att våga fatta beslut i arbetet med förbättringar. En studie av
Rudman et al. (2012) visar vikten av att vara beslutsam, självsäker och orädd i
beslutsfattandet. Produktionsledarna förklarade att de ofta står inför svåra beslut och att dessa
beslut ofta kräver eftertänksamhet. De beskrev att de ofta får fatta besluten efter vad de tror är
bäst för helheten och att det inte alltid är enkelt då de vet att det kan innebära visa
konsekvenser. Majoriteten av produktionsledarna ansåg att en ledare bör besitta förmågan att
vara orädd men med ett visst konsekvenstänk.
“Jag är orädd av mig, men inte så pass att jag skulle fatta ett dumt beslut, jag tänker ju till,
flera varv... Jag tror ju på mitt beslut i slutändan och jag vågar fatta beslutet för jag har tänkt
till.” (intervju 1)
Respondenterna beskrev också vikten av att tro på sitt beslut och att våga fatta beslutet även
om det inte kommer att mötas väl av alla medarbetare. Det är också viktigt att vara tydlig i sitt
beslut att inte vackla, det känns av i medarbetargruppen enligt produktionsledarna. Att stå fast
vid sitt beslut är väldigt viktigt för framgången av beslutet i förbättringsarbetet och kan vara
avgörande för hur det går i slutändan.
Produktionsledarna beskrev också vikten av att vara positiv och uppmuntrande. Detta
bekräftas då det är av vikt att arbetsplatsen har en uppmuntrande kultur för att främja
delaktigheten (Dilschmann et al. 2000; Hägerfors & Brattgård, 1992). Med detta menade
respondenterna att det är viktigt att de har en bra inställning till arbetet för att det sedan ska
kunna smitta av sig bland medarbetarna. Positivitet leder till större glädje hos medarbetarna
och gör arbetet roligare att utföra förklarade respondenterna. De menade på att om de är
negativa och sprider den energin i arbetslaget så finns risken för att de mål och
förbättringsarbete de arbetar med inte går lika bra. Det är således viktigt att sprida en
positivkänsla av att kunna lyckas hos sina medarbetare för att på riktigt kunna lyckas.
“..ja men om jag inte är positiv och ser framför mig hur vi som team kommer klara av detta
så kommer vi ju inte att göra det!” (intervju 8)
De beskrev vikten av att hälsa på alla medarbetare varje dag, att le, att få dem att skratta, små
saker som beskrivs ha stor betydelse. De beskrev vikten av att uppmuntra medarbetarna
dagligen. Produktionsledarna berättade att de inte kan vara ute i arbetsgruppen och vara
negativa, ledsna eller liknande. Känslor och humör är faktorer som kan inverka positivt eller
negativt på en hel arbetsgrupp (Breif & Weiss, 2002; Rubenowitz, 2004). Om de mådde
sämre en dag så ansåg de att de bör prata med sina chefer för att undvika spill i arbetsgruppen
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då det kan spilla ut i produktionen och ha konsekvenser för arbetet som drivs med
förbättringar.
“Jag ska inte prata om saker jag inte mår bra av på arbetsplatsen med mina medarbetare, det
får jag ta med min chef, jag är skyldig att inte belasta dem med det… för att inte riskera att
medarbetarnas arbetsinsats försämras.” (intervju 6)
Ledarskap och rättvisa har i flera studier visat sig ha ett samband med varandra (Holtz &
Harold, 2013; Piccolo et al., 2008). Produktionsledarna beskrev just vikten av att vara rättvis i
arbetet. De beskrev detta som att ha förmågan att inte särbehandla någon eller ge någon en
fördel i arbetet. Det handlade om att se varje individ och att ha förmågan att ta fram deras
bästa sidor för att på så vis vara rättvis i arbetet med förbättringar. De beskrev det som
förmågan att inte belasta någon mer än någon annan och att inte lyfta någon mer än någon
annan utan att uppmuntra samtliga till att vara med och på så vis skapa ökad delaktighet.
Upplevelsen av rättvisa har i studier visat sig vara starkt relaterat till ökat förtroende mellan
medarbetare och ledare (Cohen-Charash & Spector, 2001; Gilstrap & Collins, 2012). Detta
beskrevs som svårt av produktionsledarna då det inte alltid är så att alla medarbetare har
förmågan eller viljan att delta. Dock ansåg produktionsledarna att det är deras ansvar att
försöka få med att alla i förbättringsarbetet på ett rättvist vis.
För att kunna skapa delaktighet krävs det också att produktionsledaren har förmågan att vara
coachande. Detta beskrevs som att ha förmågan att vara uppmuntrande, ha förmågan att
prioritera och på så vis få med personalen i förbättringsarbetet. Respondenterna beskrev
vikten av att inte alla gånger säga till personalen vad som ska göras utan att istället ställa
frågor som får dem att tänka till för att själva komma på svaret på hur de ska göra. Detta
ansåg vara viktigt i skapandet av delaktighet för att på så vis nå bättre resultat enligt
produktionsledarna. Gjerde (2012) menar att coaching är ett bra sätt att få medarbetarna att
prestera mer så resultaten blir bättre det stärker också målfokus. Även om beslutet för målet är
fattat så kan ändå respondenterna få vara med i processen av hur tillvägagångssättet ska vara
för att nå målet. Det inte alltid så att produktionsledaren behövde säga hur men kanske
behöver vägleda medarbetarna och på så vis skapa delaktighet. Detta ansågs vara den
viktigaste egenskapen av produktionsledarna och i detta krävdes det att de besitter förmågan
att ställa rätt frågor och lyfta personalen så delaktigheten ökar.

6.2.2 Motivation
Produktionsledarna beskrev vikten av att ha förutsättningarna att motivera sina medarbetare
för att skapa delaktighet i förbättringsarbetet. För att skapa motivation menade
produktionsledarna att ledaren behöver ha ett tydligt syfte med förbättringsarbetet från
ledningen. De behöver ha förutsättningen att kunna ta vara på den kompetens som finns för att
öka initativ förmågan samt att ge känslan av engagemang och tillhörighet till medarbetarna.
De beskrev också vikten av att lyssna så medarbetarna blir hörda och även kunna ge feedback.
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De medarbetare som frivilligt ingått i ett förbättringsarbete har högre motivation då det är mer
positivt deltagande (Dilschmann et al. 2000).
Vad menade produktionsledarna med vikten av att ha ett tydligt syfte? Det är viktigt att
ledningen ger produktionsledarna ett tydligt syfte med förbättringsarbete så de har
möjligheten att motivera medarbetarna. Orsaken till att produktionsledarna ansåg att det är en
viktig motivationsfaktor i skapandet av delaktighet är för att det ger en vägledning i vad målet
är med förbättringsarbetet. Med ett tydligt syfte kan medarbetarna på ett bättre sätt följa
produktionsledarna i processen att nå de mål som är uppsatta.
“..men det är ju svårt att motivera utan att ha ett syfte, syftet är ju vägledningen.” (intervju 7)
För att ha förutsättningarna att skapa delaktighet beskrev också produktionsledarna att de
behöver få möjlighet att ta vara på den kompetens som finns för att öka initiativförmågan hos
medarbetarna. Produktionsledarna menade på att det är viktigt att medarbetarna känner att
verksamheten vill satsa på dem och uppmuntrar dem till att utvecklas inom de områden de
båda är bra på men också finner mer intressanta. De menade på att det är viktigt att som ledare
känna att det finns en möjlighet att fånga upp det medarbetarna tycker är mest intressant och
roligt på arbetet. Lyckas de med det så blev medarbetaren mer motiverade och då också mer
involverade i förbättringsarbetet. De beskrev hur de själva blev uppmuntrade och fick
möjlighet av sina chefer att utveckla sina ledarskapssidor och på så vis känna att de ville vara
mer involverade i det arbete som sker på arbetsplatsen. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver
just detta, vikten av att utveckla medarbetarna i sitt arbete. Produktionsledarna beskrev också i
samband med detta viktigt att ha förutsättningarna att ha känslan av engagemang och känna
tillhörighet. Detta är något som beskrevs vara vad delaktighet är för dem som
produktionsledare. Svårigheten med att uppnå känslan av tillhörighet är att denna är
individuell och att ledaren behöver ha förmågan att se till individens behov i det stora hela
(Winter, 1989). Winter (1989) beskriver att medarbetarnas motiv ofta ligger på det personliga
och vardagliga planet. Medarbetare strävar ofta efter materiella förbättringar, ökad autonomi
och möjlighet till självförverkligande (ibid.). Enligt produktionsledarna är detta det svåraste
med att skapa delaktighet men ändå något väldigt viktigt.
“Man vill ju att alla ska känna att de tillhör och att de då känner att de vill engagera sig i
arbetet, men detta är svårt och jag vet inte alltid hur jag gör. Men.. men jag tror att känslan
kommer naturligt om man har förmågan att få med folk i arbetet.” (intervju 2)
I förmågan att skapa motivation diskuterades också vikten av att lyssna och höra vad
medarbetarna har behov av. Produktionsledarna menade att det är viktigt att få
förutsättningarna för att ha tid för att lyssna på vad medarbetarna behöver men också ge dem
känslan av att de blir lyssnade på. De relaterade detta till dem själva, då de uppgav att de
själva behöver bli lyssnade på och samtidigt bli hörda i det budskap de framför. Delbridge och
Whitfeld (2001) beskriver hur medarbetarna har ett behov av att uppleva känslan av att vara
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delaktiga. Detta behövs för att medarbetarna ska känna sig motiverade och motivationen
skapar i sin tur känslan av delaktighet.
“..det är inte alltid lätt att lyssna på alla medarbetarna och få dem att känna sig hörda, man
kan inte ta till sig allt hela tiden, man måste sortera det som de berättar för oss." (intervju 5)

6.2.3 Kommunikation
För att skapa förutsättningarna för delaktighet behöver det finnas kommunikation enligt
produktionsledarna. De beskrev begreppet kommunikation på olika sätt och ansåg att det är en
förutsättning i förbättringsarbetet. Produktionsledarna beskrev vikten av att ha en öppen och
ärlig kommunikation mellan ledare och medarbetare. Detta beskrevs som en förutsättning för
att medarbetarna ska känna tillit till ledarskapet då det är viktigt i förbättringsarbetet. Det
handlade i stor utsträckning om att ha en klar och tydlig kommunikation mellan ledningen och
medarbetarna. Det var viktigt att tydliggöra för medarbetarna vad som menades med den
information som givits för att tillit ska skapas menar Dilschmann et al. (2000). Dock menar
också Dilschmann et al. (2000) att det är viktigt att ha en diskussion med vad som menas med
just delaktighet och hur villkoren för dessa ser ut. Med ärlighet menade produktionsledarna att
det är viktigt att de får förutsättningarna för att säga som det är och att medarbetarna i sin tur
har förmågan att ta emot det. Det är viktigt att det finns en öppenhet i kommunikationen och
att denna är ömsesidig.
“..vi måste kunna kommunicera på ett ärligt sätt, annars kommer de aldrig lita på oss och vi
måste kunna säga som det är, så de vet och känner att vi litar på dem också. Det ger ju ökad
känsla av engagemang, när man får veta.” (intervju 4)
De beskrev på ett tydligt sätt vikten av att ha tillit och att man då som ledare behöver få
förutsättningen att lita på varandra i kommunikationen om och kring förbättringsarbetet. I
detta beskrivs också vikten av att ge tydlig information i god tid. Att ge medarbetarna tid i
processen att vara delaktiga bekräftas också av Dilschmann et al. (2000) samt Hägerfors och
Brattgård (1992). Medarbetarna behöver få information om det som ska ske och behöver ofta
få det på ett tydligt sätt och produktionsledarna behöver få möjlighet att förankra det. Detta är
viktigt eftersom produktionsledarna vill att medarbetarna ska känna sig delaktiga i processen
och för att kunna göra det behöver de förstå vad som ska komma, de behöver få bearbeta det.
Beslut som fattas och som ska implementeras kan ge starka reaktioner om det sker över
huvudet på medarbetarna (Lind Nilsson, 2003). Lind Nilsson (2003) menar på att det är
viktigt att informera och diskutera förändringarna så medarbetarna får en ökad förståelse.
Förankringen är viktig då delaktighet skapas eftersom produktionsledarna vill ge
medarbetarna känslan av att de är med i processen.
“..och det viktigaste av allt är informationen och förmågan att förankra det i gruppen. Vi
måste informera tydligt och ofta, hela tiden.” (intervju 5)
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De beskrev detta som att ha en dialog med medarbetarna som är konstant. Dialogen beskrevs
bestå av konstant och ömsesidig kommunikation mellan medarbetare, produktionsledare och
vissa fall också ledningen. I detta gäller det också att produktionsledaren stämmer av
regelbundet att personalen har förstått och att ledaren har säkrat det.
För att kommunicera och på så vis öka delaktigheten uppger produktionsledarna att de
använder utvecklingssamtal samt veckomöten som verktyg. Produktionsledarna uppgav att de
i utvecklingssamtalen kommer närmre medarbetarna och får en möjlighet i att stärka
relationen. Under dessa samtal framkommer till väldigt stor del det som den enskilde
medarbetaren önskar att få ta del av. Det är ett samtal där medarbetaren får möjlighet att göra
sig hörd och produktionsledaren får möjlighet att höra medarbetarens behov. I detta samtal
ökar förutsättningarna för medarbetaren att skapa delaktighet.
“Det viktigaste verktyget jag egentligen har är de enskilda samtal med medarbetaren, då
främst utvecklingssamtalen, där får jag mycket information om allt möjligt.” (intervju 6)
En del av detta är också veckomötena. Under dessa möten får medarbetarna möjlighet att i
grupp diskutera vad som sker och vad som ska ske. Veckomötena är också ett sätt för
produktionsledarna att informera och att stämma av det som sker i förbättringsarbetet. Det blir
också, enligt produktionsledarna, ett forum att ställa frågor samt att diskutera pågående
förbättringsarbetet. Produktionsledarna menade att det ger en möjlighet för medarbetarna att
vara delaktiga och engagerade i olika frågor som har med förbättringsarbetet att göra. Det är
ännu ett sätt att stämma av hur arbetet går och hur medarbetarna har det.

6.2.3 Resultat och organisation
En av framgångsfaktorerna som produktionsledarna påpekade var vikten av en tydlig och
enkel vision. Bergman och Klefsjö (2012) menar att en bra vision bör uppfylla vissa kriterier
som bland annat handlar om att visionen bör vara visualiserbar, önskvärd, tydlig, flexibel,
kommunicerbar och stabil. En av produktionsledarna säger
”För att uppnå målen måste vi ha en enkel vision, vår vision är lite luddigare, vi ska vara
mest värdeskapande wellpapp tillverkare, det blir lite långt bort och lite abstrakt.” (intervju
1)
Kotter (1996) menar att organisationer som underskattar vikten av att kommunicera ut en bra
vision skapar ett av de största hindren för att lyckas med förändringsarbetet. Nyckeln till
framgång är en tydlig och uppriktig kommunikation då detta skapar en trygghetskänsla som
kan nå fram till de mest skeptiska medarbetarna.
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Under intervjuerna framkom det att ledningen sätter upp målen som är direkt knutna till de
ekonomiska resultaten som bedrivs av det så kallade Smart Operating Model (SOM). På
frågan om personalen är delaktiga i målsättningen svarade en av produktionsledarna;
”Tidigare har vi gått på tidigare målresultat, vi får det automatisk (7% bättre samma månad
jämfört med föregående år) där har de inte någon påverkningsgrad. Men påverkan har man
när det gäller hur bra de kör, men inte för övrigt.” (intervju 3)
Svensson (1997) menar att m lstyrning land annat inne r att ”ledningen anger vad som ska
åstadkommas, medan anställda får större frihet att själva bestämma hur det ska gå till”. Att
arbeta med basera beslut på fakta är en av hörnstenarna från Bergman och Klefsjö (2012) som
respondenterna också betonar som en framgångsfaktor. En av produktionsledarna sa följande;
”Jag försöker att påverka förbättringsarbetet genom att vara så tydlig som möjlig med hur det
ser ut så att personalen ser att ”här har vi möjlighet till att förbättra.” (intervju 8)
Bergman och Klefsjö (2012) menar att basera beslut på fakta innebär att lämplig information
samlas in, sammanställs och analyseras för att senare kunna dra slutsatser som ska leda till
beslut om förändringar. Salancik (1977) hävdar att en arbetsuppgift som är både tydlig,
offentlig, slutgiltig och självvald leder till både delaktighet och ansvarstagande.
Produktionsledarna beskrev hur viktigt det är med fakta för att öka delaktigheten. En av
produktionsledaren sa följande:
”Om jag ger de fakta och lyfter upp frågan så kan jag exempelvis ställa frågan; hur går vi
vidare för att det ska bli bättre.” (intervju 8)

6.3 Begränsningar
Under temat begränsningar framkom olika faktorer som begränsar produktionsledarna i
arbetet med att skapa delaktighet. De beskrev hur de är nära men ändå långt bort från
verksamheten och hur det finns ett flertal funktionella murar mellan dem och skapandet av
delaktighet.

6.3.1 Nära men ändå långt borta
I denna kategori beskrev produktionsledarna hur de hindras i sitt arbete med att skapa
delaktighet relaterat till administrativt arbete som definieras av Forssell och Westerberg
(2000, s.3) som:
”Administrativt arbete är sådant arbete som syftar till att styra, samordna, kontrollera, och
på andra sätt underlätta och stödja produktionen av varor och tjänster.” (intervju 3)
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Produktionsledarna beskrev hur pappersarbete hindrar dem från att spendera den tid de önskar
ute i produktionen och hur detta kan ses som ett hinder i skapandet av delaktighet. De beskrev
en önskan av att ha mer tid med medarbetarna för att tydliggöra vikten av det arbete de utför
dagligen. Detta trots att samtliga produktionsledare beskrev hur de tar sig tid att vara med
medarbetarna och är medvetna om hur viktigt det är.
“Om jag hade spenderat mer tid tillsammans med personalen så hade jag kanske kunnat
stoppat olika hinder, eller i alla fall kanske det hade gått fortare att genomföra vissa
förändringar, jag vet ju hur viktigt det är.” (intervju 2)
Ett närvarande ledarskap är en bidragande faktor till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Munir
et al., (2012) menar att det psykiska välmåendet påverkas av hur en ledare använder sitt
ledarskap, samt hur positiv, aktiv och närvarande ledaren är på arbetsplatsen. Att
produktionsledarna ansåg att de inte har mycket tid med medarbetaren. Detta kan leda till att
sjukskrivningar ökar vilket medför ökade kostnader för organisationen, en anställd mår bättre
om hen trivs med både, kollegor och ledare. Detta leder i sin tur till att risk för att den
anställda sjukskriver sig blir mindre (Munir et al., 2012; Zambrell, 2004).
Det framkom av intervjuerna att samtliga produktionsledare arbetade med utredningar av
avvikelser inom både säkerhet och kvalitet, inköp av material, administration av t.ex
tidsredovisningar men även med en del produktionsrelaterade frågor. Kotter (1990) menar att
en ledare inte ska arbeta med planer, hen ska inte arbeta med problemlösning, inte heller
organisera personalen, en ledare ska förbereda organisationen för förändringen och hjälpa
organisationen att hantera förändringen när de kämpar med det. I en studie beskrivs hur ledare
eller chefer upplever att de distanserat sig från medarbetare för att istället fokusera på
administration och finansiella frågor (Rosengren et al., 2007). Även Keisu (2009) beskriver
detta då fokus går från att vara stöd för medarbetarna samt leda dem i arbetet till att sitta
längre stunder vid datorn samt möten för administrativa möten. De konsekvenser
produktionsledarna nämnde relaterat till detta är just risken av att stärka inofficiella ledare, att
inte deltaga i förbättringsarbete, då de mende på att det alltid finns sådana.
“I allt arbete, på alla arbetsplatser och i alla förbättringsarbeten finns det inoficiella ledare
som försöker få andra att inte följa de riktlinjer jag givit…” (intervju 1)
Detta stärkte produktionsledarnas känsla av att de behövs mer i produktionsarbetet för att det
ska fungera på ett bra sätt och för att kunna skapa en känsla av delaktighet i det arbete som
drivs. Att ha inofficiella ledare i förbättringsarbetet kan hindra ledaren att skapa en känsla av
delaktighet då det finns en ovilja av att vara med, att medverka. Det är enligt Dilschmann et
al. (2000) ledningens ansvar att skapa förutsättningar för delaktighet men om dessa finns så är
det upp till individen att ta ansvar för det egna engagemanget och delaktigheten. Med detta
menar Dilschmann et al. (2000) att delaktighet inte kommer av sig självt utan att individen
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bör göra sig delaktig. Detta var dock inte produktionsledarnas resonemang utan de såg sig
själva som ansvariga för att få med hela personalgruppen i skapandet av delaktighet och såg
dem själv som ansvariga för det arbetet.

6.3.2 Ifrågasättande och funktionella murar
På direkta frågan om medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet svarade 5 av 8 nej på
frågan. Produktionsledarna ansåg att det finns en del begränsningar i organisationen som har
en direkt påverkan på medarbetarnas delaktighet, en av produktionsledarna säger:
”En sak som vi inte lyckats och förklara är att personalen inte ser vinningen med det här.”
(intervju 4)
Att medarbetarna inte ser vinningen med förbättringsarbetet kan leda till att
förändringsmotståndet ökar, begränsningen här kan tyda på icke fungerande kommunikation
mellan ledare och medarbetare (Yukl, 2012). Kotter och Schlesinger (2008) menar att det
ställs höga krav på både chefer och ledare att motivera medarbetarna men även att få
medarbetarna att se förändringen som något positivt. En annan aspekt i att personalen inte ser
nyttan med förbättringsarbetet kan vara tidspressen beträffande resultat i form av ökad
produktivitet (Ljungberg & Larsson, 2012).
”Vi är ekonomiskt styrda, vi måste i vissa fall bli 30% bättre för att få hem den ekonomiska
besparingen, Om inte alla deltar kan det bli jobbigt med att exempelvis hålla tidsplaner och
då når vi inte målen med nyckeltalen.” (intervju 6)
Det framkom under intervjuerna att produktionsledarna ansvarar för nyckeltalen i
produktionen vilket innebär att de har ansvaret att förändra för att skapa de besparingar som
ledningen fattat beslut om och ställer krav på snabba resultat. Beer et al. (2005) menar att
arbetet med förändringar oftast sker under tidspress då det är ganska vanligt att organisationer
startar ett arbete med förändring som svar på dåliga resultat, men risken är stor att
förändringen inte blir långvarig om organisationen stressar fram processen med förändringen.
Vidare påpekade produktionsledarna på att andra delprocesser i organisationen har en indirekt
påverkan på medarbetarnas delaktighet, en av produktionsledarna sa följande;
”En annan sak är att vi i vår organisation inte riktigt överens eller kanske inte införstådda i
vad som ska göras, nu pratar jag om de funktioner som är runt omkring oss, det kan vara
planering, det kan vara underhåll.” (intervju 6)
Lee och Dale (1998) menar att revirtänkande och barriärer mellan olika avdelningar skapas
genom ett s.k avdelningstänkande som i sin tur medför att fördelarna med processorientering
motverkas. Produktionsledarna menade att varje avdelning har sina egna mål som ska
uppfyllas och oftast ser man inte på helheten. De beskrev vikten av att vara införstådda i det
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som sker. Delprocesser medför en risk att traditionella murar byggs in i processen, vilket kan
leda till att helheten suboptimeras då resultatet optimeras efter varje delprocess (Ljungberg &
Larsson, 2012).
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7. Slutsats
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur produktionsledare kan skapa möjlighet till
delaktighet i förbättringsarbetet. Inom ramen för detta besvara tre frågeställningar; hur kan
produktionsledare skapa delaktighet hos medarbetare i förbättringsarbetet, vilka verktyg
denne har i sitt arbete med detta och hur definierar produktionsledare begreppen delaktighet
och ledarskap. Denna studie har ökat förståelsen för dessa frågeställningar och spridit ljus
över hur komplexa dessa frågeställningar är.
För att besvara frågeställningen om hur produktionsledaren skapar delaktighet hos
medarbetare i förbättringsarbetet måste både förutsättningarna och begränsningarna för denna
hörnsten behandlas.
De förutsättningarna som studien har kunnat utröna kan summeras i fyra subkategorier:
- En tydlig målstyrning och vision som medarbetarna har att förhålla sig till (resultat).
- Forum för tydlig och ärlig dialog mellan medarbetarna och produktionsledaren
(kommunikation).
- Skapandet av känslan av delaktighet genom feedback samt tillvaratagandet av
medarbetarnas kompetens och initiativförmåga (motivation).
- Ett beslutsamt och självsäkert ledarskap som är situation- och individanpassat
(egenskaper).
De begränsningar som produktionsledarna har att arbeta emot enligt studien kan summeras i
två subkategorier:
- Administrativt arbete som upptar tid från ett mer närvarande ledarskap och inofficiella
ledare som är en konsekvens av produktionsledarens bristande närvaro (nära men ändå
långt borta).
- Ej förankrade beslut i alla beslutsfattandeled som försvårar dess genomförande för
produktionsledaren som i sin tur påverkar medarbetarnas delaktighet (funktionella
murar).
Vad gäller vilka verktyg som produktionsledaren använder i sitt arbetande med delaktighet
visade studien att det inte finns ett helt entydigt svar. Men det finns ett verktyg som beskrivs
på olika sätt och fragmenterat av de intervjuade produktionsledarna men kan kokas ner till
kommunikation och transparens. Detta känns igen från de ovannämnda förutsättningarna.
Men här talas istället om kommunikation som ett verktyg för produktionsledaren till
skapandet av delaktighet genom ärlighet, tydlighet och transparens.
Gällande frågeställningen om hur produktionsledare definierar begreppet ledarskap har
studien visat att även på denna fråga finns det inte ett entydigt svar. Respondenterna har olika
definitioner men innebörden har samma riktning som också kan kokas ner till
personalutveckling. Respondenterna anser att det är svårt att sätta finger på begreppet
delaktighet som har definierats på olika sätt, se tabell 4.1.
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8. Diskussion
För att klara kraven som ställs på verksamheterna idag behöver ledarskapet hjälp av
medarbetarna i förbättringsarbetet. Delaktigheten är en viktig del av förbättringsarbetet och
förutsätter att medarbetarna och ledarna förstår vikten av det (Eklund, 2003). I intervjuerna
framkom det klart och tydligt enligt författarna att det är viktigt med delaktighet i
förbättringsarbetet. För att nå resultat och klara kraven som ställs på verksamheterna ansåg
produktionsledarna att de behövde ha sina medarbetare delaktiga i processen att arbeta med
förbättringar men också i det dagliga arbetet. Delaktighet är enligt analysen ett måste för att
nå goda resultat i ledarskapet.
Under arbetets gång av resultatet och analysen insåg författarna för denna studie att frågan
som ställdes i syftet var större än väntat. Med detta menas att begreppet delaktighet innebär
ett flertal saker och är i mångt och mycket relativt beroende på vem som tillfrågas och vad
som efterlyses. Materialet som erhölls i intervjuerna var omfattande men också till viss del
spretig utifrån frågeställningen, detta förklaras nedan. Begreppet delaktighet var för
respondenterna i studien svår att definiera och författarna insåg snabbt att det också är ett
begrepp som det ofta pratas om men som det kanske allt för sällan reflekteras över?
Författarna insåg under intervjuerna att respondenterna hade svårt att definiera ordet
delaktighet med tre ord. Definitionen av delaktighet betyder många olika saker för
produktionsledarna men framförallt är det att ge medarbetarna känslan av att vara delaktiga i
olika processer. Det beskrivs som medarbetarnas medverkan i förbättringsarbetet. Det
beskrivs också som att vara aktiv och engagerad som medarbetare, enligt produktionsledarna,
något som egentligen blir ett resultat av delaktigheten i sig?
Respondenterna i studien hade svårigheter att konkret definiera verktyg som används i
skapandet av delaktighet och kanske är det relaterat till svårigheten att definiera begreppet?
Vad orsaken är till att begreppet är svår identifierat, är svårt att utröna. Dock är begreppet,
som omnämns i teorin, mångsidigt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ingen gemensam strategi
eller verktyg kan ses i resultatet av intervjuerna även om det finns ett mönster som blir tydligt
i analysen och som då resulterade i de två kategorierna. Produktionsledarna beskrev få
konkreta verktyg som används i skapandet av delaktighet. Det verktyg som upplevdes vara
viktigt för produktionsledarna var just kommunikation i olika former. Kommunikationens
betydelse var viktig då det var ett sätt för produktionsledarna att förmedla informationen,
förankra den men också få en känsla för om personalen har förstått innebörden av den.
Kommunikation var ett av begreppen som gav författarna känslan av att det skulle kunna vara
ett verktyg men samtidigt innebär det också att produktionsledarna behöver förutsättningarna
för att kommunicera ut korrekt information. De diskuterade dock begreppet kommunikation
mer som en förutsättning än ett verktyg. De metoder som beskrevs i subkategorin
kommunikation var samtal av olika slag. Dessa var bland annat utvecklingssamtal enskilt med
medarbetare och gemensamma veckomöten. Det ansågs av produktionsledarna vara viktigt då
det är viktigt att kommunicera och i olika forum. Det framkom som sagt få andra metoder
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som var direkt relaterade till skapandet av delaktighet och istället framkom olika
förutsättningar som produktionsledarna ansåg sig behöva för att kunna skapa delaktighet. För
att skapa delaktighet som medel att nå målen använder sig produktionsledarna av resultaten
som finns. Ett av verktygen som anses vara viktiga r det som finns “svart p vitt”, de resultat
som finns nedskrivna att visa medarbetarna. Detta blir ett sätt för produktionsledarna att
verifiera att arbetet medarbetarna utför är bra och att påvisa att målen är nåbara. Det skulle
kunna ses som ett sätt att motivera medarbetarna att vara delaktiga.
Det som också slår författarna för denna studie är kraven som ställs på produktionsledarna i
skapandet av delaktighet. Förutsättningarna består till stor del av att produktionsledarna
behöver ha förmågan att skapa delaktighet och att det kan ses som om kraven som ställs
främst är på produktionsledarna. Förutsättningarna för att skapa delaktighet var bland annat
att besitta särskilda egenskaper. De ansåg att de var tvungna att besitta särskilda egenskaper
för att skapa delaktighet, lite fokus lades på medarbetarnas medverkan i skapandet av
delaktighet. Detta efterfrågades inte särskilt dock kan det tänkas att en del av svaren
respondenterna gav skulle vara mer fokuserat mot medarbetarna. Produktionsledarna ansåg
också att de behövde ha förmågan att motivera, att lyssna, att påverka medarbetarna på ett
sådant sätt så de vill vara delaktiga. Detta kan ses som en form av verktyg som dock är svårt
att beskriva hur:et i utan snarare ses som förmågor produktionsledarna besitter för att uppnå
hur:et i skapandet av delaktighet. Som tidigare nämnt finns det forskning om vad delaktighet
är, dess mångsidighet och de olika beståndsdelarna. Det finns dock inte lika mycket forskat
om hur delaktighet uppnås och vilka metoder som kan användas för att uppnå delaktighet
(Dilschmann et al., 2000). Det kanske är just detta som reflekteras i denna studien,
svårigheten att beskriva hur en ledare gör för att nå delaktighet?
Produktionsledarna beskriver också begränsningar i skapandet av delaktighet i
förbättringsarbetet. Dessa begränsningar är faktorer som framkom då frågorna kring
delaktighet ställdes. Produktionsledarna uttryckte hinder i arbetet med förbättringar. Dessa
hinder eller begränsningar gör att produktionsledarna får svårigheter att skapa delaktighet och
innebär troligtvis att andra strategier måste tas i bruk. Då detta inte var något som
efterfrågades, d.v.s. det var inte en fråga som efterlystes i intervjuguiden men
produktionsledarna tog upp det spontant under intervjun. Orsaken till varför
produktionsledarna tog upp detta vet inte författarna. Troligtvis tog respondenterna upp detta
perspektiv då de upplever att de ofta försöker skapa delaktighet men inte alltid lyckas på
grund av organisationen. Detta blev för författarna av studien ett intressant perspektiv men
också något som samtliga respondenter nämnde på olika sätt. Det kräver inte bara
förutsättningar för att skapa delaktighet utan det finns även en del begränsningar som
framkommer som hinder under vägens gång, dessa behöver handskas med.

8.1 Metoddiskussion
I denna del av diskussionen ska författarna av studien påvisa hur kvaliteten har
säkerhetsställts. I detta avsnitt kommer både svagheter och styrkor att diskuteras kring
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tillvägagångssättet (Danielson, 2012a). Valet av respondenter gjordes på ett företag, Stora
Enso, där en av författarna har anställning. Detta gjorde att författarna sedan tidigare har en
arbetsrelation med respondenterna men också att de åtta som valdes var de enda åtta
produktionsledare som fanns att tillgå. Respondenterna fick dock möjlighet att tacka nej till
att deltaga då de ibörjan fick skriftlig information om studien och dess innebörd. Inför
intervjuerna, som samtliga utfördes på respondenternas arbetsplats under arbetstid, erhöll de
samma information som i följebrevet. Att intervjuerna var på arbetsplatsen kan ha påverkat
intervjuerna på så vis att denne blev stressad på grund av arbetsbelastning. Detta uppleveds
dock inte av författarna som ett bekymmer då respondenterna hade avsatt tid på ca 90 min för
intervjuerna och ingen intervju tog så lång tid. De som intervjuades var majoriteten män, i
olika åldrar och inom den kvalitativa ansatsen önskas en variation av kön, ålder och erfarenhet
(Henricson & Billhult, 2012). Dock var variationen i ålder och erfarenhet högre än i kön.
Författarna är också av olika kön, där den kvinnliga författaren intervjuade 4 män, vilket kan
ha påverkat resultatet. Intervjuernas längd varierade och den längsta var ca 65 min. Detta har
egentligen ingen betydelse enligt Polit och Beck (2008) då det är kvaliteten av intervjuerna
som är viktigast.
Intervjumetoden valdes utifrån syftet av produktionsledarna skulle beskriva hur de skapar
delaktighet i förbättringsarbetet. Frågorna som ställdes var ju specifikt inriktade på hur just
respondenterna skapar delaktighet, detta innebär att författarna endast får ett perspektiv i
skapandet av delaktighet. Hade frågeställningarna ställts till andra yrkeskategorier hade
variationen av svar troligtvis varit annorlunda. Hade studien fokuserat på både
produktionsledare och medarbetare kan resultatet också haft en större variation. Dock tror
författarna för denna studie att resultatet troligtvis hade varit likartat om den utförts på en
annan industri med respondenter med samma typ av ledarskap.
Innan intervjuerna efterfrågades respondenternas ålder, arbetslivserfarenhet och erfarenhet av
ledarskap. Detta gjordes för att innan intervjun visa intresse och skapa en relation till
respondenterna. Detta kan ge respondenterna en känsla av förtroende för den som intervjuar
och skapar ett samspel (Polit & Beck, 2008). Då en av respondenterna är anställd på Stora
Enso så var det viktigt att denna utför intervjuerna på ett så objektivt sätt som möjligt även om
den intervjuades åsikt inte anses vara korrekt. Detta gäller för båda intervjuarna (Burns &
Grove, 2000). Fiskbensdiagrammet valdes då det visar på sambandet mellan orsaker och
verkningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Det användes för att tydliggöra de faktorer som
påverkar skapandet av delaktighet på ett mer överskådligt sätt utan att behöva läsa
analysdelen ges en översikt av de viktigaste resultaten.
Intervjuguiden utvecklades från insamlad data och lästa studier men också från inspiration av
handledaren. Som intervjuare krävs det kunskap om det som ska studeras för att kunna
utveckla frågor som anses lämpliga gentemot frågeställningen. Intervjuguiden som
utvecklades hjälper respondenterna att avgränsa svaren på så vis att överflödig information
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minimeras (Polit & Beck, 2008). En testintervju gjordes av den ena författaren och frågorna
justerades därefter i ordval. Testintervjun gjordes av den författaren som har en anställning på
Sora Enso och då endast en av författarna gjorde den kan resultatet ha påverkats. Dock
diskuterades testintervjun flera gånger och inspelningen avlyssnades av den andra författaren
för att säkra frågorna (Polit & Beck, 2008). Fler provintervjuer kunde gjorts för att ytterligare
säkra intervjufrågorna dock ansåg författarna att en intervju var tillräcklig.
I detta fall var det två författare som båda arbetar med delaktighet på olika sätt. På så vis kan
vi ses som experter inom området men med olika erfarenhet. En bristande överenskommelse
mellan författarna behöver inte betyda att resultaten inte är trovärdiga utan det finns en
uppfattning om att det är värdefullt att två experter inom området analyserar materialet för att
trovärdigheten ska vara hög (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).

8.2 Förslag på vidare studier
Då vår studie har funnit att produktionsledarna har begränsningar som påverkar
medarbetarnas delaktighet, ser vi som intressant att fördjupa forskningen in mer i dessa
begränsningar även om det redan finns tidigare forskning kopplad till en del av de
begränsningarna som diskuterades i denna studie. Exempel på frågeställningar som vi anser
vara intressanta är:
1- Hur ser begränsningarna ut för produktionsledarna på andra företag?
2- Skiljer de sig åt vår studie eller framkommer samma mönster?
3- Hur kan en organisation frigöra tid för produktionsledarna för att reducera det
administrativa arbetet och skapa ett mer närvarande ledarskap?
Det vore även intressant att mäta delaktighetsgraden hos flera företag för att studera de
produktionsledarna som har varit framgångsrika med att skapa delaktighet bland sina
medarbetare. En sådan studie skulle kunna leda till en modell för skapandet av delaktighet
som vilar på framgångsfaktorer med en gemensam närmare bland produktionsledarna.
Framtida studier skulle också kunna intervjua medarbetare och fokusera mer på vad det är
som begränsar medarbetarna att delta i förbättringsarbetet. Blir det skillnader på studiernas
slutsats om medarbetarnas upplevelse och syn på delaktighet studeras? Eller har både
medarbetarna och produktionsledare samma syn på delaktighet?
Vidare diskuterade författarna att forskningen har både diskuterat och fokuserat på ämnet
ledarskap de senaste decennier, ändå upplever vi att det finns en viss svårighet med att
tillämpa teorin i praktiken, med detta som bakgrund anser vi att det är intressant att
undersöka:
1- Tillämpar produktionsledarna sig av någon/några teorier?
2- Hur ser tillämpningen av dessa teorier ut?
3- Vilka svårigheter möter en produktionsledare vid tillämpning av teorin i praktiken?
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Bilaga A - Information om forskningsstudie
Att arbeta delaktighet
Till dig som är ledare inom produktion och underhåll hos Stora Enso Packaging.
Vi är två studenter (Firas Al-Sahli och Maria Ibrahimson) som vidareutbildar sig inom
kvalitets- och ledarskapsutveckling och under denna utbildning ska en studie utföras i syfte att
användas till en magisteruppsats. Intervjun kommer att analyseras och skrivas ut i syftet att
användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid Mitt universitet.
Swedish Quality Management Academy (SQMA) visar i sin forskning som genomfördes
2012 att Sverige har ”10” kvalitetsutmaningar som söker svar. Syftet med SQMA studien var
att identifiera de största kvalitetsutmaningar som organisationer i Sverige står inför på tio års
sikt och därmed skapa bättre underlag för kommande forskningsverksamheter. Flera av
respondenterna har lyft fram betydelsen av allas delaktighet som en viktig utmaning för att
utveckla en förbättringskultur i en verksamhet. Utifrån detta och det vi, som studenter, läst i
litteraturen upplever vi att delaktighet är en viktig aspekt i arbetet med ständiga förbättringar.
Forskningsetiska principer:
Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Deltagandet är frivilligt och du kan avstå från deltagande eller när som helst avbryta din
medverkan utan att ange orsak.

Med vänlig hälsning
--------------------------Firas Al-Sahli
Maria Ibrahimson
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Bilaga B - Intervjufrågor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad innebär ditt uppdrag som produktionsledare?
Vad är ledarskap och vilka tre ord definierar ledarskap för dig?
Vilka verktyg är viktiga för dig som ledare vid förbättringsarbete?
Hur påverkar ditt ledarskap förbättringsarbetet?
Vad är delaktighet för dig och vilka tre ord definierar delaktighet för dig?
Tror du delaktighet har betydelse i förbättringsarbetet? Om så, vilken betydelse tror du
att delaktighet har i förbättringsarbetet?
Är dina medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet? På vilket sätt? (Hur och varför?)
Mäter ni delaktighetsgraden hos medarbetarna? Om så, hur hanterar ni dessa resultaten
av dessa mätningar?
Hur skapar du delaktighet hos medarbetarna då ni arbetar med förbättringsarbete?
Är dina medarbetare delaktiga i målsättningen gällande förbättringsarbetet? På vilket
sätt?
Är dina medarbetare delaktiga i val av förbättringsprojekt? På vilket sätt?

Följd frågor
Berätta mer om din upplevelse av…
Hur tänker du när du säger det?
Kan du utveckla det mer?
Varför tror du att det är på detta vis?
Vad säger din erfarenhet?
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