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Abstract 

Globaliseringen och det vi idag kallar kunskapssamhället innebär stora förändringar med 

ökade krav inom de allra flesta branscher och i de allra flesta länder.  Den nya tiden 

påverkar ledarskapet, ledarnas situation och den påverkar medarbetarskapet - enskilt och  i 

arbetsteamet. De ökade kraven medför ofta ökad press och stress som i sin förlängning kan 

påverka ohälsan.  

 

Om den nya tidens förändringar möts med traditionell styrning, d v s att chefen är den som 

tänker, drar upp riktlinjer, informerar och detaljstyr vad som skall utföras, påverkar det 

såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Med för låg delaktighet skapas olust, lågt 

engagemang, låg motivation  och en sämre psykosocial arbetsmiljö som i sin förlängning 

påverkar hela livssituationen. Det räcker emellertid  inte att informera eller sitta ner och 

prata. Det måste finnas tydliga strukturer och metoder som involverar medarbetarna kring 

verksamheters mål, vad som skall uppnås och  som tillåter människor att tänka och 

använda sin kreativitet. Föreliggande arbete har visat att när arbetsteam  tillämpar nya 

styrmetoder skapas hälsa, effektivitet  och välbefinnande, som är varandras förutsättningar 

på såväl  individnivå, verksamhetsnivå som  sett i ett nationalekonomiskts perspektiv. 

 

När arbetsteam får möjlighet att visa upp vad de åstadkommit tillsammans, når de  

självförverkligande och upplever en känsla av eufori. Det uppstår med andra ord positiva 

emotioner som gör att  det är ”kul att gå till jobbet!” Stolthet och arbetsglädje infinner sig.   
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Förord: 
 
De flesta av oss i arbetsför ålder har ett arbete att gå till. Vi har en roll, som kräver att vi 

utför ett visst arbete på bästa sätt, i samspel med  andra rollinnehavare. För att kunna göra 

detta på ett tillfredsställande sätt måste vi ha tydliga mål – så vi vet vart vi är på väg – 

enskilt och tillsammans. Vet vi inte vart vi skall, blir vi oroliga, vi saknar struktur och vet 

inte riktigt om vi räcker till i vår roll. Då gör vi vårt bästa, som vi själva tror -  men utan den 

strukturerade dialogen med andra, utan att få feedback om det jag gör är tillräckligt,  skapas 

stress och förvirring. Vi gör fel saker eller gör saker fel, det blir slumpen som avgör om jag 

når framgång eller ger upp. Därför är jag både glad och tacksam över att jag fått följa 

implementeringen av RoE-modellen, som på ett enkelt och genomgripande  sätt ger  

verktyg och strukturer för en verksamhets totala utveckling,  där ledare och medarbetare 

tillåts använda sina mentala muskler, där resultaten inte låter vänta på sig  och där 

arbetsglädjen infinner sig. 

 

Jag vill tacka RoE-gruppens konsult RK som lät mig följa honom som en skugga under hela 

aktionsprocessen, jag vill tacka MH-Moduls, särskilt dess VD, Ole och produktionschef, 

Janne  för att jag fick vara med på deras framgångsresa. Jag vill tacka Ben Naji som varit 

min handledare och till sist ett stort tack till Roland, min man för att Du stått ut med min 

mentala frånvaro under alltför lång tid, för att Du korrekturläst, haft synpunkter och gett 

mig support när jag tvivlat. 

 

                   TACK ALLA 
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1. Introduktion, syfte och upplägg 
Bakgrunden till föreliggande studie är de tankar och reflektioner jag haft de senaste åren 
kring  de förändringar som sker i vårt samhälle och konsekvenserna av dessa. Inte minst 
globaliseringen har satt igång  starka rörelser, som inom både näringsliv och offentlig 
förvaltning har lett  till och kommer att leda till så kallad outsourcing (utflyttning av delar 
av verksamheten) eller andra förändringar. Några verksamheter förlägger hela eller delar av 
sin  produktion i låglöneländer,  andra rationaliserar och säger upp en del av medarbetarna 
eller säljer verksamheten, vilket  ibland också  resulterar  i nedläggning. Inom det privata 
näringslivet talar man om hur man skall öka konkurrensförmågan för att överleva i ett 
längre perspektiv och förhoppningsvis t.o.m. kunna nyanställa. Inom offentlig förvaltning 
handlar det ofta om att få budgeten att gå ihop. En av  konsekvenserna är den ökade 
stressen i hela västra hemisfären och som i länder som Sverige bidrar till ett gigantiskt 
ohälsotal med ett  stort antal ”förtidspensionärer” och sjukskrivna personer i arbetsför 
ålder, vilket i förlängningen hotar välfärden. Olika försök görs för att minska ohälsan i 
arbetslivet, från friskvårdsaktiviteter till mera omfattande satsningar.   Så gott som varje 
företag och organisation erbjuder idag sina anställda en rad friskvårdsaktiviteter.  Det är 
bra att dessa möjligheter finns, men risken är, att dessa aktiviteter kan bli ytterligare ett 
måste och ytterligare en stressfaktor.  
 
Detta blev en sporre till att fördjupa mig i ämnet då jag såg tydliga beröringspunkter mellan 
organisations- och beteendevetenskap och stress/ohälsa i arbetslivet. Min gissning är att 
det  finns ett direkt samband mellan arbetets utformning och hur brister i utformningen 
påverkar begrepp som delaktighet, egenkontroll, engagemang, stöd, arbetsglädje, 
prestation, produktivitet m m,  vilket leder till negativ stress,  som i sin tur ökar 
sjukfrånvaron. 
 
Det här arbetet kommer att handla om ett mindre verkstadsföretag, MH-Moduls, som  
önskade genomföra en utvecklingsinsats med hjälp av den s k RoE-modellen. RoE betyder 
Resultat och Effektivitet eller Resultatorienterad energi. Modellen har flera namn genom att 
den  verksamhet som implementerar modellen brukar ha sitt eget namn, t ex ROM – Result 
Oriented Management, ROS – Resultat Orienterad Styrning, MID – Målstyrning i Dialog, 
ADA – Aktiv Styrning i Dialog.  ”Pappa” till ursprungsmodellen är Frank-Bertil Johnsson 
som tillsammans med Björn Ekenvall utvecklat en modell som grundar sig på ett 
humanistiskt tänkande. Modellen  beskrivs närmare i kapitel 3. 
 
Syftet med föreliggande studie är att utvärdera om en implementering av den s k RoE-
modellen kan bidra till minskad sjukfrånvaro  och en  förbättring av arbetsmiljön i ett 
mindre verkstadsföretag.  
 
 
Under kapitel 1 ges en allmän introduktion till ämnesvalet,  som fokuserar på   
arbetsmiljömässiga konsekvenser av den utveckling och de  förändringar som har skett i 
samhället senaste åren, syftet med arbetet och en redovisning för arbetets upplägg. I kapitel 
2 finns litteraturgenomgången som speglar den organisationsteoretiska utvecklingen från 
industrialismens vagga i form av scientific management till dagens kunskapssamhälle med 
lärande organisationer. I kapitel 3 redogörs teoretiskt för RoE-modellen,  den 
utvecklingsmodell som skall utvärderas i detta arbete. Kapitel 4 tydliggör uppsatsens 
problemformulering och i kapitel 5 presenteras  företaget där interventionen av RoE-
modellen genomförs. I  kapitel 6 redovisas implementeringen av RoE-modellens olika steg 
och processer, varefter  följer resultat, sammanfattning och analys i kapitel 7 och 8. Allra 
sist i kapitel 9 finns mina slutsatser.  
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2. Litteraturstudier 
För att förstå nutiden måste vi gå tillbaka till historien. Av den anledningen vill jag i detta 
kapitel belysa några av de teorier som lagt grunden till dagens organisationsteoretiska 
resonemang och anpassningar. Även om vissa av de teorier jag avser belysa, togs fram 
under  förra seklet  med början av 30-talet och framåt   har de fortfarande stor bärighet, inte 
minst genom att dagens arbetsmiljö-/stressforskare möter dessa teorier.  
 
Exempel på organisationsteoretiker 
 
Det finns många tänkbara teorier att hämta kunskap, förklaringar, förståelse och 
inspiration från. Jag  vill inleda med att nämna en rörelse som formades av Frederick 
Taylor  redan i industrialismens vagga i början av förra seklet. Denna rörelse fick namnet  
Scientific Management eller i folkmun Taylorismen där människan betraktades mer som en 
kugge och som en förlängning av en maskin. Ett lysande exempel är Hollywood-filmen 
Moderna tider från 1936   med Charlie Chaplin som enligt Asplund (1971)  angrep 
maskinålderns nedbrytande människoprocesser. De som sett filmen glömmer inte Chaplins 
gestaltning av industriarbetaren vid det löpande bandet, utan möjlighet att påverka bandets 
hastighet.  
 
Human-Relation-Skolan 
 
Det var också i USA som forskare började tänka i andra banor än de som hade präglat 
Taylorismen. En av forskarna som grundlade human-relation-skolan var Elton Mayo,  som 
bl a inspirerade till att man inom Western Electric Company genomförde 
produktivitetsexperiment, mest känt under namnet Hawthornundersökningarna. Dessa  
experiment bestod i att man ökade ljusstyrkan i arbetslokalerna, vilket medförde att 
arbetarna arbetade ännu fortare, därefter sänkte man ljusstyrkan och arbetarna svarade 
med att ytterligare öka på produktionstakten. Man prövade också med att måla väggarna i 
en ljusare färg och därefter till en mörkare. Man mätte en rad variabler som visade på stora 
förbättringar och större utnyttjande av arbetskraftens potential. Trolleriet bakom 
experimenten var att människorna i produktionen kände att de betydde något, de blev 
sedda av ledningen i motsats till det tidigare Tayloristiska synsättet. Dessa studier har 
omnämnts flerfaldigt i litteraturen under årens lopp, bland många andra av Bolman & Deal 
(1977), Thylefors (1994), Hansson (2003) och kan ses som en avstamp för samspelet mellan 
människor i en organisation.  
 
En annan forskare inom human-relation-skolan var Abraham Maslow som myntade 
begreppet behovstrappa. Maslow utgick från uppfattningen att människor drivs av olika 
behov, varav vissa är mer grundläggande än andra. Även denna teori har beskrivits i många 
sammanhang och av flera författare bl a av Bohlman & Deal (1997), som visar hur dessa 
behov delades upp i en hierarki bestående av fem grundläggande kategorier: 
  
 1. Fysiologiska behov -föda, vatten, syre, fysisk hälsa, sexualitet  och säkerhet 
 2. Trygghet - att vara förskonad från fara, attack och hot 
 3. Tillhörighet och kärlek - positiva och kärleksfulla relationer 
 4. Självkänsla - känna sig uppskattad och bedöma sig själv på ett positivt sätt 
 5. Självförverkligande - att utveckla och förverkliga sina inneboende resurser (s.129) 
 
När de lägre liggande hierarkierna är tillgodosedda kommer nästa steg i behovstrappan att 
väckas.  Författarna vill emellertid framhålla att man på empirisk väg försökt att bekräfta 
Maslows teori, men resultaten har inte varit entydiga.  Stödet för teorin har gjort några 
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teoretiker skeptiska, men trots det har Maslows synsätt blivit accepterat i många kretsar.  
Senast teorin sågs beskrivas var i 1.6 miljonerklubbens magasin om kvinnors hälsa ( 2006). 
En annan forskare inom human-relation-skolan som visade på individens behov är 
Herzberg,  också välkänd och  omnämnd i litteraturen av  flera forskare,  bl a  Peters och 
Waterman (1987), Bohlman & Deal ( 1997), Backa, Fivelsdal & Lindkvist (1993). Herzberg, 
visade på en annan sida av de mänskliga behoven, nämligen anledning till missnöje eller 
tillfredsställelse i arbetet. I sitt pionjärarbete från 1966 intervjuade han anställda om sina 
bästa och sämsta erfarenheter från arbetslivet. De positiva berättelserna kännetecknades av 
situationer där man lyckats med något, fått erkännande och blivit bekräftad, fått ta ansvar, 
blivit befordrad och lärt sig något. Att påverka den egna arbetssituationen och utnyttja de 
egna resurserna kallade Herzberg för motivationsfaktorer. De negativa skildringarna 
kretsade kring företagets förhållningssätt och ledarstil, som kontroll, övervakning och 
arbetsförhållanden, vilka benämndes hygienfaktorer (hälsofaktorer).  
 

En efterföljare till Herzberg är Hackman och Oldham (1980) och Hackman m fl (1987) som 
har  utvecklat Herzbergs idéer genom att identifierat tre  kritiska faktorer vid utformningen 
av arbetsuppgifter (Bohlman & Deal 1997). De menar att individer behöver: 
 
 1. Uppfatta sitt arbete som meningsfullt och värdefullt, vilket blir mer sannolikt   

    om arbetet leder fram till en synlig och viktig helhet. 
 
2. Använda sitt omdöme och sina erfarenheter så att de kan känna ansvar för   
    sina resultat och 
 
3. få återkoppling på sina prestationer så att de kan utvecklas och bli bättre (s.157) 

 

Ledarskap och humanism 
 
McGregor (1966) var ytterligare en forskare som betonade humanismen och dess betydelse 
för mänsklig utveckling. Han utgick från Maslows behovsteorier men lade till ytterligare en 
faktor, nämligen att chefers antagande om medarbetarna hade en benägenhet att utvecklas 
till självuppfyllande profetior. McGregor intresserade sig för hur ledarbeteendet påverkade 
de människor som de var satta att leda och hur denna människosyn präglade 
arbetskulturen i organisationer. McGregor sammanfattade sina teser i två  typer av 
antaganden som han kallade X-teorin och Y-teorin. Hans huvudtes var att en ledares 
beteende i hög grad präglas av hans människosyn. Teori X stod för en negativ människosyn 
med antaganden om att medarbetare är lata, har en motvilja till arbete och därför behöver 
kontrolleras och hotas med straff för att utföra det arbete de är satta att göra. 
Genomsnittsmänniskan enligt teori X föredrar att bli ledd, vill inte ta ansvar,  har små 
ambitioner och vill framförallt ha trygghet.  
 
När det gäller teori Y  däremot framhåller McGregor att genom samhällets utveckling och 
ökade kunskaper om mänskligt beteende är  det möjligt att formulera en annan  teori om 
hur man leder och organiserar på arbetsplatsen.  Enligt teori Y skapar aktiviteter och idéer 
kraft hos alla medarbetare och ansträngningar och ansvar  är naturligt. Såväl belöning som 
straff ger en begränsad verkan,  eftersom flertalet medarbetare vill ta initiativ och ansvar. 
Eller som Mc Gregor (1966) själv  uttrycker det: 

 
Det  finns en del bevisning för påståendet att den vanliga människans möjligheter ligger långt 
över vad som normalt förverkligas inom dagens industri. Om vi håller oss till antaganden av typ 
Teori X förstår vi inte ens att dessa möjligheter finns till och det föreligger då inget skäl att 
använda tid, arbete och pengar för att ta reda på hur det skall förverkligas. Om vi däremot 
erkänner riktigheten av Teori Y:s antaganden har vi en anledning att finna nya vägar och nya 
metoder att organisera och leda arbetskraft, trots att vi inser att den perfekta organisationen är 
lika ouppnåelig som ett fullständigt lufttomt rum ( s. 47).   
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Även McClelland (1990) hade fokus på ledarrollen i sin forskning och beskriver i sin teori 
hur olika motiv styr människors beteende, vilket i sin tur påverkar motivet att leda. Han 
talar om fyra olika personlighetstyper med olika motiv kring  vad som driver en person.  
Den ¹resultatinriktade ledaren beskrivs som en sund personlighetstyp. Med prestation som 
pådrivare är personen positivt energisk för att åstadkomma resultat, gör bra ifrån sig, tar 
moderata risker och är öppen för feed back. Den ²maktorienterade ledaren är däremot mer 
tvärsäker på sin sak och är mindre intresserad av samarbete. Makt som motiv leder oftast 
till ett destruktivt ledarskap och makten blir viktigare än resultatet. Den ³socialt 
orienterade ledarens motiv är att vara omtyckt och skapar paradoxalt nog arga medarbetare 
eftersom kravställningen ofta är otydlig eller obefintlig, vilket ofta skapar konflikter. En 
⁴undvikandeorienterad ledare  visar rädsla för att göra fel  och ta tag i saker, vilket 
resulterat i att fler problem uppstår. Denna typ av ledare är nöjd med att vara chef och är 
inte särskilt intresserad av att åstadkomma resultat. Inom offentlig förvaltning blir denna 
personlighetstyp dyr för skattebetalarna. I konkurrensutsatta verksamheter blir han som 
regel inte gammal. 
 

För att få litteraturpusslet att gå ihop kring teorier om organisationer måste  Argyris lyftas 
fram, enligt min bedömning nestorn i sällskapet, född 1923 och still going strong. Han har 
givit ut ett stort antal skrifter och  böcker kring den forskning han bedrivit kring  teorier om 
och vad organisationer behöver göra för att effektivare tillvarata människors kunnande och 
arbetsförmåga, vilket för oss in på begreppet  lärande organisation. 
 
Den lärande organisationen 

Under den här rubriken skall jag försöka att klargöra begreppen kring den lärande 
organisationen, hur begreppet uppkom och vilka mer eller mindre tydliga synonyma 
metoder och begrepp som förekommer i försöken att utveckla arbetsmiljön. 
 
Redan i mitten av förra seklet visar Argyris ( 1963) på  människors behov av strävan och 
anspänning för att nå ett mål. Detta lägger tonvikten på individens bidrag till samhället och 
samhällets förmåga att skapa en miljö i vilken psykiskt friska individer kan utvecklas. 
Argyris påtalar att också  Herzberg, Schwartz, Jenusaitis och Stark delade denna 
uppfattning och att även de i sin forskning har bekräftat att friska individer strävar efter 
ansvar, engagerar sig och ställer uppfordrande krav på sig själva. Argyris  menar att mental 
hälsa grundar sig  på en viss grad av spänning, spänning mellan vad man redan har 
åstadkommit och det som återstår att uträtta eller som han uttrycker det. ” Vad hon 
(människan) behöver är inte en urladdning av spänningen till varje pris utan kravet att 
förverkliga slumrande och meningsfulla möjligheter” (s. 15). 
 
Mer än fyrtio år efter att Argyris gjorde dessa uttalanden kring människors behov av att 
skapa och åstadkomma resultat,  framhåller han åter igen behovet av att såväl 
företagsledare som medarbetare   tänker och är  kreativa kring verksamheters behov av  
utveckling, inte minst p g a den ökade konkurrensen, som ingen  för fyrtio år sedan  kunde 
drömma om. För att detta skall ske hävdar Argyris (2000) att varje organisation måste 
kräva mer av såväl ledning som medarbetare  -  ”Those who ask and those who answer – 
must all begin struggling with a new level of selfawareness, candor and responsibility”  (s. 
238). Med andra ord måste en verksamhet för sin överlevnad kontinuerligt utveckla inte 
bara kärnverksamheten utan även sina medarbetare.   
 
  
Ovanstående står inte i motsatsförhållande till budskapet i Senges bok ”Den femte 
disciplinen” som kom ut 1995. Boken blev en stor succé och betraktades som en revolution 
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inom management. Det intressanta i sammanhanget är att boken och dess begrepp 
uppfattas som något nytt (jämför Argyris 1963 ovan) och Senge får epitetet ”far/pappa” till  
metaforen ”lärande organisation”. Senge ansåg att organisationer behöver ”lära sig att lära” 
och   gjorde organisationslärandet tillgängligt för en bredare publik genom att han tillförde 
ett systemtänkande till tidigare nämnda  teoribildningar. Detta   innebar en insikt om att 
förändringar,  såväl inom som utom ett system,  inte kan förstås eller hanteras utan att man 
ser  relationerna mellan systemets olika delar, vilket Wahlström (1996) tagit i beaktande 
och visar på de fem komponenter, eller discipliner som Senge har tagit fram och som han 
anser vara helt nödvändiga för att en lärande organisation ska kunna utvecklas: 
 
 

1. Personligt mästerskap är en hörnsten i den lärande organisationen och innebär att man börjar söka 
sig fram till vad som är viktigt för en själv och inriktar sig på att förverkliga dessa mål. En 
organisations vilja och förmåga att lära är helt beroende av de enskilda individernas intresse och 
förmåga att lära. 

 
2. Tankemodeller. Vi är ofta inte ens medvetna om våra tankemodeller som styr vårt beteende. Det går 

emellertid inte alltid att lösa nya problem med gamla tankemodeller. Man måste granska sig själv och 
ifrågasätta det som man försvarar. De egna värderingarna ska utsättas för andras bedömningar. 

 
3. Gemensamma visioner. Mål som är dikterade från ledningen stimulerar inte till produktivitet. Det 

behövs en stark gemensam vision för att människor ska utvecklas. En förutsättning för den 
gemensamma visionen är att människorna känner att de kan vara med och påverka. 

 
4. Teamlärande som bygger på dialog där medlemmarna samarbetar och lär sig tillsammans i grupper. 

Öppenhet, lyhördhet och respekt är nyckelord. I en väl fungerande grupp överstiger gruppens samlade 
förmåga vad de enskilda individerna annars skulle åstadkomma. 

 
5. Systemtänkande är den femte disciplinen som fogar samman de övriga disciplinerna till en helhet av 

teori och praktik. Eftersom vi själva ingår i systemet har vi en tendens att se ögonblicksbilder och 
enskilda delar, men missar helheten och det stora mönstret. Men helheten är överlägsen summan av 
delarna. I en lärande organisation skapar och förändrar man sin egen verklighet ( s. 123-124).  

 

Dessa fem discipliner stödjer förutsättningarna för en öppen organisation där 
beslutsvägarna är korta och där frekvent erfarenhetsutbyte  sker mellan  medarbetare och 
ledning. Genom en kultur som bygger på öppenhet och nyfikenhet skapas förutsättningar 
för lärande. I en öppen organisation  har medarbetarna både ansvar och befogenheter och  
därmed kontroll över arbetssituationen. Kontroll är också ett nyckelbegrepp inom 
arbetsmiljö- och stressforskning, som under senare delen av förra seklet fick ett 
förtydligande  genom Krav-Kontroll-Stöd- teorin av  Karasek och Theorell (1990)  och som 
jag återkommer till (s.11). 
 
 
För att återknyta till den lärande organisationen eller som Andersson och Carlström (2005) 
uttrycker det: Den lärande organisationen – att organisera lärandet. Rubriken syftar på  en 
önskvärd och  modern organisationsform  för  verksamheter där alla medarbetare har 
möjlighet att utvecklas och trivas. Författarna använder sig av  begreppet aktionsutveckling, 
som enligt dem själva mera får betraktas som ett begrepp för  utvecklingsarbete än som 
regelrätt forskning och som mera står i paritet med den lärande organisationen eller om 
man så vill ett organiserat lärande. 
 
  
 
Forskning, utveckling eller lärande 
 
Vad är då skillnaden mellan aktionsforskning, aktionsutveckling och lärande organisation?  
Det är inte helt lätt att reda ut begreppen, men grunden till den lärande organisationen har 
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enligt Hansson (2003) uppstått genom aktionsforskning, som brukar härledas till 
pragmatismen och social forskning i förra sekelskiftets USA och framförallt till John Dewey 
(1859–1952). Pragmatismen var förenad i teori och praktik i en kunskapsprocess och för 
Dewey var särskilt två komponenter vägledande: Kunskap genom praktisk handling och 
demokrati. Han menade att praktiska problem krävde praktiska lösningar och  såg 
samhällsvetenskapen som en hjälp att förbättra människors möjligheter till kollektivt 
handlande och för att kreativt kunna lösa praktiska problem. Learning by doing, blev ett  
begrepp som syftade till att problem skulle lösas där de uppkom av dem som ägde 
problemet. 
 
Hansson (2003) påpekar emellertid att Dewey aldrig använde termen ”aktionsforskning”,  
utan det var socialpsykologen Kurt Lewin (1890-1947) som myntade begreppet och som 
introducerade aktionsforskning som en modell för att ge kunskap om sociala system och 
hur man samtidigt försökte förändra dem.  

 
Straxt före sin död 1947 bildade Kurt Lewin tillsammans med några kollegor The National 
Training Laboratory in Group Developement- som fokuserade på företags- och 
ledningsfrågor. Efter Lewins död kom man emellertid att inrikta sig mera på 
träningskonferenser kring individens behov av självförverkligande och personlig utveckling. 
Det var också här man knöt  samman forskning kring sociala system med de teorier som 
tagits fram av organisationsteoretikerna och  som enligt Hansson (2003) intresserade 
amerikanska industripsykologer.  
 
Ovan nämnda riktningar sökte sig också i början av 60-talet till andra delar av världen och 
i Sverige kom de att kallas – sensitivitetsträning- och användes företrädesvis inom 
ledarutvecklingsprogram. Inom Stockholms Läns Landsting var det mycket populärt med 
dessa kurser. Det påstås att läkarna genom utbildningen blev medvetna  om sin hierarkiska 
placering i organisationen och att detta var ett hinder för kommunikationen med 
medarbetarna.  Samtidigt introducerades den s k Du-reformen, vilket innebar att all 
personal nu fick säga Du till läkarna och naturligtvis alla andra kollegor inom sjukhusets 
hierarkiska värld. Det största som hänt svenska språket de senaste hundra åren är du-
reformen enligt språkvetaren Ulf Teleman (2004). 
 
Genom Du-reformen blev stämningen och kommunikationen på arbetsplatserna mera 
avspänd och tillåtande, vilket medförde en mera otvungen arbetsmiljö. Argyris och Schön 
(1991) använder begreppet  PAR  (participatory action research) som kan beskrivas som en 
process där deltagandet är fundamentalt för att förändra det sociala systemet. Man antog 
redan då (1991) att om ”underordnade” i organisationer och samhällen fick delta i 
beslutfattandet, skulle man bli mera delaktig i arbetet, vilket skulle bidra till högre kvalitet i 
arbetet för medarbetarna. Även lojaliteten till företaget skulle öka, sjukfrånvaron skulle 
minska och det i sin tur skulle leda till en ökad effektivitet – ett synsätt som delas  av 
Andersson och Carlström (2005) som menar att lärande och utveckling är honnörsord i en 
modern organisation där alla medarbetare utvecklas och trivs. Även Granberg & Ohlsson 
(2000) beskriver den lärande organisationen som:   
 

En organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 
tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa till 
omvärlden(s.134).  

 
Det handlar med andra ord om att ta tillvara all den kompetens som finns i verksamheten 
och den synergieffekt som kan skapas genom att organisera lärandet. Såväl 
aktionsforskning som aktionslärande bör enligt Andersson och Carlström (2005) ses som 
både handlings- och förändringsinriktat. Vilket innebär enligt de båda författarna att 
aktionsforskning skiljer sig från mer traditionell inomakademisk belysande forskning. 
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Aktionsforskning kan alltså både ses som ett medel att förändra individers inställning till 
sitt arbete som att förändra arbetsmiljön.  
 
En dominerande beskrivning av lärande enligt Granberg & Ohlsson (2000) är att 
utgångspunkten är en förändringsprocess där individen förändras i sitt sätt att tänka, 
uppleva och handla: 
 

Detta lärande sker genom människans aktivitet i relation till omgivningen (s. 132). 
 
Kopplat till  Argyris  aktionsteori single-loop och double-loop,  som beskrivits av ett stort 
antal författare, Andersson & Carlström (2005); Bohlman & Deal (1997); Granberg & Olson 
(2000), Their (2000) m fl,  är att deltagare i en läroprocess (action learning) lär sig att 
upptäcka problem, inventera möjliga lösningar,  komma fram till lösningar och värdera 
effekten av lösningar. Denna lärdom kan leda till att man blir medveten om sina 
värderingar och ändrar sitt handlingsmönster, vilket även kan stimulera till fortsatt lärande, 
vilket kallas double-loop-lärande. Single-loop-lärande innebär endast det direkta lärandet, 
som kan handla om vardagliga frågor, metoder, rutiner och om hur saker fungerar. Singel-
loop-lärande förutsätter ingen reflektion utöver vad som ligger bakom själva handlandet 
och innebär oftast att problemen uppstår igen. Men genom att  öppet reflektera över sin 
handling i ett double-loop-lärande kan medvetenheten öka kring skillnaden mellan vad 
man säger och vad man gör.  
 
I sin avhandling kring aktionsforskning framhåller Hansson (2003) att de flesta 
aktionsforskare idag  koncentrerar sig på kommunikationsprocessen, vilket inte står i 
motsatsförhållande till den lärande organisationen eller aktionslärande. Hon menar också 
att det är genom språket och kommunikationen, som basen för ny kunskap skapas och 
möjligheten till social förändring sker. Detta påstående understryker att dialogen är ett 
viktigt verktyg för att utveckla en verksamhet,  vilket bl a belyses i The Dialogue Project.  
The Dialogue Project är ett forskningsprojekt som genomfördes vid MIT i USA  om hur 
problem mellan chefer och anställda uppkommer genom oförmåga att genomföra en lyckad 
dialog. Projektet ligger till grund för boken ”Dialogen och konsten att tänka tillsammans” av 
Isaacs (2000) som menar att dialog  inte kan tvingas fram, utan måste växa fram i en miljö 
av trygghet. Han pekar emellertid också på paradoxen att verklig dialog egentligen är 
mycket enkel att utveckla,  i betydelsen okomplicerad, men också mycket svår, p g a att vi 
måste erkänna att det bara beror på oss själva om vi lyckas eller ej. 
 
När vi kommunicerar med andra människor vet vi ibland vad vi borde uttrycka, men vi 
behöver mod att göra det.  Isaacs anser att en av dialogens viktigaste aspekter är atmosfären 
eller som han vill benämna det ”samtalsfält”. Fältet är den känsla av gemensam uppfattning 
och energi som kan växa fram i en grupp. – Man kan inte skapa ett fält åt någon, men man 
kan på en arbetsplats ge förutsättningar, som underlättar utvecklingen av ett bra fält. 
Förutsättningarna kallas dialogens container - som skall göra det möjligt att verkligen 
lyssna. En container är ett kärl – en miljö där intensitet i mänsklig aktivitet tryggt kan 
släppas fram. Dialogens container skall ge människor stöd att lyssna, respektera varandra, 
avvakta och tala oförställt. När människor inte lyssnar på varandra är det inte bara deras 
individuella förmåga som brister. Det saknas också en miljö där det är tryggt att lyssna på 
varandra och tala tillsammans. En dialog skapas för stunden och förändras kontinuerligt 
oavsett om vi befinner oss i en liten grupp eller en  stor organisation. Alla system består av 
ömsesidigt beroende delar som är sammanlänkade på ett eller annat sätt,  medan ett 
samtalsfält består av de idéer, de tankar och den uppmärksamhet människor har i nuet. 
Enligt Isaak (2000) är de idéer och de minnesmönster som väcks i dialogen så  laddade med 
energi och atmosfär, att de stimulerar neuropsykologiska interna reaktioner.  Detta faktum 
har också uppmärksammats av försäkringsbolaget AFA (2003) som i en av sina broschyrer 
tangerar det neuropsykologiska området. Man framhåller bl a medarbetarnas samlade 
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motivation, erfarenhet och kompetens som faktorer för en verksamhets framgång och 
vikten av att vara flexibel när det gäller ny kunskap. Samtidigt höjer man fingret för att 
medarbetarnas hjärnor varken får överbelastas eller understimuleras för att undvika stress, 
press och utmattning. 
 
För att lyckas med ovanstående budskap från AFA måste förståelsen och kunskapen om 
människors förhållningssätt i det sociala samspelet höjas i allmänhet och hos ledare och 
chefer i synnerhet. Wiberg (2000) pekar på delaktighetens tre dimensioner: Kompetens, 
engagemang och samverkan där kompetensen är ett mått på variationsförmåga och 
förmåga att integrera. Engagemang är ett mått på viljan att integrera och samverkan anger 
integrationens riktning.  I dessa tre dimensioner utvecklas delaktigheten enligt författaren i 
tre trappsteg eller tre nivåer: samtycke, motivation och helhetsansvar. 
 
Ett lyckat exempel i denna riktning  var enligt Ekman (2003),  när P G Gyllenhammar i 
början av 70-talet blev VD på Volvo. Han hade en vision om hur den framtida 
bilmonteringsfabriken skulle se ut, nämligen att göra montörernas individuella och sociala 
behov till utgångspunkt för fabrikens tekniska utformning och inte tvärtom. Han drev 
konsekvent denna linje och tog fram en rad kriterier som måste uppfyllas, bland annat 
handlade dessa om ledarskap, motivation, identitet, roller och relationer. 
 
När det gäller lärande, måste man dock konstatera, vilket Ekman (2003) också gör, att 
lärande i första hand är en individuell process där resultatet är mänsklig växt. Han menar 
vidare att det är denna växt som skall hjälpa företaget att nå  bättre resultat och tillväxt. Det 
är endast ur handling och  empirisk prövning av nya kreativa frågeställningar, hypoteser 
och teorier som det kommer ny kunskap och insikt, samtidigt som det i  erfarenheter ligger 
en djupare kunskap om de principer och regler som företag alltid  måste följa för att sista 
raden skall visa svarta siffror.  Individuellt lärande blir kollektivt när nya principer, mentala 
modeller, metoder och kunskaper inlemmas i produkter, strukturer och processer.  Lärande 
är en process i jakt på ”sanningen” och bör bygga på uttalade principer, tydliggjord metod 
och dokumenterad analys för att medarbetare i en verksamhet skall vilja engagera sig i det 
dagliga arbetets utveckling. Trygghet och stabilitet skapas  i det välkända och ger en 
plattform till att våga pröva något nytt, som kan gynna både dem själva, produktiviteten och 
kvaliteten i arbetet.  
 
I en lärande organisation institutionaliseras lärandet. På samma sätt är kärnan i 
aktionsforskning, enligt Andersson och Carlström (2005) att aktionerna  skall fortsätta över 
tid, så att aktörerna, verksamheten och  kulturen har en chans att förnyas. Författarna 
nämner fyra steg som tydliggör arbetsgången för såväl aktionsforskning som 
aktionsutveckling.  Rubrikerna i de fyra stegen är enligt de båda författarna desamma 
oavsett om det är ett forskningsprojekt eller ett utvecklingsarbete: 
 
1. Kartläggning, diagnos  och målsättning 
2. Planering 
3. Genomförande 
4. Utvärdering (s.115-116) 
 
Slutsatsen blir att  de tre begreppen aktionsforskning, aktionsutveckling och lärande 
organisation är likartade i ett helikopterperspektiv, medan handledningen skiljer sig åt. 
Inom aktionsforskning är det en forskare som handleder med allt vad detta innebär av 
forskningspolicy,  medan  aktionsutveckling och  organiserat lärandet kan handledas av  
såväl interna som externa resurser som står utanför det akademiska etablissemanget. 
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Arbetsmiljö och stress 

Stress är ett vitt begrepp som vi litet slarvigt använder oss av i vardagskommunikationen. 
Företrädesvis är det, det vi benämner som  negativ stress  som avses, det vill säga den stress 
som man inte själv direkt kan påverka, i motsats till den så  kallade positiva stressen, som 
individen själv anses kunna hantera. 
 
 Ett vanligt sätt att definiera stress i vardaglig vetenskaplig forskning enligt Währborg 
(2002)  är att definiera stress som vilket som helst stimulus eller påverkan på organismen 
som resulterar i kroppsliga funktionsförändringar. Stress skall uppfattas som en reaktion 
som är unik för varje enskild individ och idag finns det även en hel rad observationer, både 
bland människor och andra primater som stödjer en mer subjektrelaterad definition av 
stressbegreppet.  
 

Individens uppfattning om och upplevelse av stressorn tycks påverka både kvalitet och 
intensitet i den fysiologiska reaktionen på ett mycket betydelsefullt sätt (s. 38). 
 

Ett påstående som inte står oemotsagt av Theorell (2003) vars bedömning är  att det idag 
handlar  om förmågan att hantera stress i den totala  livssituationen. Våra stressreaktioner 
var mycket ändamålsenligt för de fysiska hot och utmaningar som stenåldersmänniskan 
utsattes för, men är kanske mindre ändamålsenliga för nutidsmänniskan och hennes 
oförmåga eller okunskap om att anspänning måste följas av avspänning, vilket kan ha till 
följd ett ständigt och omotiverat påslag av stresshormoner, vilket på sikt kan resultera i 
psykisk utmattning eller s k utbrändhet. 
 
Utvärderingsmetoder  
 
Den forskning som under senaste decennierna bedrivits om arbetsmiljö/stress  bekräftar 
och förstärker det som beteende- och organisationsforskarna tidigare visat. Man har 
dessutom genom medicinska kopplingar kunnat påvisa direkta ohälsoeffekter, som en 
konsekvens av dålig arbetsmiljö. Av svenska forskare som bidragit till att förstärka denna  
bild vill jag framförallt nämna Lennart Levi,  Töres Theorell och Bengt Arnetz och från  USA  
Robert Karasek och Christina Maslach. 
 
Arnetz & Arnetz (2003)  framhåller att det är  genom de biologiska testmetoderna, som är 
resultatet av en ökad forskning inom kombinationen människa – biologi – individens 
välbefinnande- organisationens riktade energi och effektivitet, som vi  har fått en insikt om 
betydelsen av stress och de uttrycker det så här: 
 

Alla vet vi med oss att vi mår olika bra vid olika tillfällen och att det finns någon orsak till det. 
Med ”biologiskt bevisbar” menas att man tar ett antal blodprover på individer och mäter 
förekomsten av olika signalsubstanser som indikerar negativ fysiologisk stresspåverkan. Blod 
ljuger inte, blod tar ingen politisk hänsyn. Mår individen bättre så mår också organisationen 
bättre och då kommer företaget att generera ökade intäkter och vinst  (s. 11). 

 
Man kan även undersöka hur hjärnaktiviteten förändras vid stress genom neurofysiologiska 
undersökningar som genomförs med hjälp av en positronkamera. En undersökning som 
kan jämföras med s k datortomografi. Dessa mätmetoder utföres av förståeliga skäl av 
forskare inom denna specialitet i speciella laboratorier. 
  
En betydligt enklare metod är att mäta upplevd stress genom frågeformulär. I det här 
arbetet kommer ett av mätinstrumenten att utgöras av ett frågeformulär kring 
arbetssituationen, som skapats av Christina Maslach och Michael Leiter (2002). Båda dessa 
är ledande inom forskning kring stress och s k utbrändhet, som ju är en del av 
problematiken kring sjukfrånvaron.  
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Genom frågeformuläret kartläggs  den underliggande dynamiken kring det personliga 
förhållandet varje medarbetare har till sitt arbete, vilket var och en gör enskilt och utan att 
ange sitt namn. Enkäten är vetenskapligt prövad i flera länder. Normgruppen för den 
svenska versionen består av 1000 individer från fyra olika organisationer i Finland   vars 
värden ligger som en baslinje = 0.00, som man jämför sig med i det svenska 
utvärderingsinstrumentet, som utarbetats av Assesio (2002) som är Psykologiförlagets 
utbildningsenhet. Målet med denna kartläggning är  att finna de områden där 
medarbetarna upplever obalans, upplevelser som oftast inte  uttalas  högt av enskilda 
medarbetare utan ligger under ytan och stör arbetet.  Enligt Leiter & Maslach (2002) ger 
enkäten en lägeskontroll av hur organisationen mår och profilen pekar på verksamhetens 
starka och svaga sidor, vad som fungerar bra och vad som inte gör det.  
   

Enkäten (bil.1) består av 68 frågor och fokuserar på tre dimensioner som utgör kontinuet 
mellan utbrändhet och engagemang: 
 

• Individens motståndskraft, från utmattning till energi 
• Reaktioner mot andra och arbetet, från negativ och fientlig cynism till positiv och stödjande 

inlevelse 
• Reaktioner mot sig själv och arbetet, från en känsla av ineffektivitet till en känsla av effektivitet och 

fullbordande (s. 14-16) 
 
 

Yttre faktorer som kan påverka den negativa stressen 

EU-medlemskapet har bidragit till en ekonomisk åtstramning genom kravet av en ekonomi 
i balans. Detta i sin tur ställer krav på statsmakten, som både direkt och indirekt ställer krav 
på att offentlig sektor har sin budget i balans, vilket medför sparbetingelser och krav på 
ökad effektivitet. Allt detta genererar ökade krav i  samhället och i arbetslivet som sådant, 
vilket i sin tur kan  generera stress.  Betingelser som genererar stress benämns av forskare 
som stressorer. Rapporter om att människor i allt större utsträckning drabbas av 
”utbrändhet” eller utmattning kommer i en strid ström och antalet långtidssjukskrivningar 
ökar.  
 
Stressfaktorer på arbetsplatsen  
 
Theorell (2003) drar slutsatsen att det inte är kvantitativ överbelastning av arbetsuppgifter 
som är huvudorsaken till negativ stress utan snarare avsaknad av kontroll över 
arbetssituationen, otillräcklig möjlighet att påverka utvecklingen på arbetsplatsen och en 
känsla av att de kunskaper och erfarenheter man skulle vilja bidra med inte beaktas eller tas 
till vara.  En gemensam tanke av Malmström & Nihlen (2002) och Leiter & Maslach (2002) 
är att  ett logiskt första steg borde vara att kartlägga arbetsrelaterade stressorer, 
stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa och  de anser att det finns ett flertal anledningar 
till att göra detta eftersom stress är ett problem som berör såväl arbetstagaren som 
arbetsorganisationen och samhället i stort.  Men det finns också motsatta åsikter. Ekman 
(2003), anser att:  
 

Det räcker inte att kartlägga, vilket  forskarna ägnat sig åt de senaste decennierna  - det handlar 
också om att investera. Den viktigaste investeringen i framtiden – i kunskapssamhället – blir i 
människor och deras kompetens och kapacitet för innovation (s. 97).  

 
Även Levi (2002) är inne på samma spår som Ekman och utrycker det så här: 
  

Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet måste  
vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och  
hitta lösningar  (s. 4).   
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Levi pekar dessutom på  att alla hjärnor har fötter som kan traska iväg till konkurrenterna. 
För att tydliggöra det stressteoretiska sammanhanget kan vi titta närmare på    
Krav – Kontroll – Stöd-modellen, figur 1.  
         

     

      

         
   
 
 
                     

  Hög kravnivå, Låg egen-       
  kontroll och stöd ger Obalans  
 

Höga krav, Hög egenkontroll  
&  Stöd  ger Balans  

 
                                    

 

Fas 1                                         
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Denna teoretiska modell visar  att för höga krav,
och avsaknad av stöd påverkar människor nega
ohälsa. Situationer med höga krav och låg egen
påfrestande situationen, (fas 1). Här är stressniv
och stressrelaterade sjukdomar vanligare. En 
kravnivån är hög och  egenkontrollen hög, (fas 
stöd som individen får från sin omgivning kan fun
Theorell (1990).  
    
 
Theorell (2003) poängterar också: 
 

Att människan skall kunna utöva kontr
fundamentalt. I själva verket är det också d
genom tiderna. Att kunna utöva kontroll öve
flesta av sina vardagssituationer och då även
kan ställas inför. Om man kan utöva en rim
inte riskera att bli förödmjukad i så mång
mycket med vardagsmakt att göra. Den som
utöva kontroll över den (s. 16). 

 
Levi (2002) förstärker den ovan nämnda mod
modellen förklarar en betydande del av stresse
moderna samhällena antingen är över- under- e
många människor idag inte har förmåga eller m
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Konsekvenser av negativ stress 

Stress och utbrändhet, eller utmattningsdepr
fenomenet är ett hett ämne på våra arbetsplats
några korta uttalanden från personer som har ber
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 Leiter & Maslach (2002) anser att konsekvenserna är att det kostar i lidande och i pengar – 
inte bara för personen som upplever det, utan även för organisationen där hon eller han 
arbetar. Författarnas bedömning är  att den organisation som önskar hög kvalitet på 
prestationer, kreativa förmågor, innovativa idéer och drömmer om smidiga förändringar 
inte kommer att uppnå dessa mål med medarbetare som är ”utbrända” eller håller på att bli.  
Arnetz & Arnetz ( 2003) delar deras uppfattning och poängterar att:  
 

När personalen går på knäna är organisationen sjuk. Otydliga mål och dåligt ledarskap är några 
av de viktigaste orsakerna till stress i arbetslivet (s. 10). 

 

Ett citat från Hjärt-Lungfonden (2002) förstärker bilden ytterligare. 
 

Förr trodde man  att stress kunde avhjälpas med stresshantering. Idag vet vi att vi först och 
främst måste ta bort orsakerna till stress. Det betyder att grundläggande strukturer i 
organisationen ska utgöra förutsättningar för att en god hälsa skapas genom ledarskap, 
medarbetarskap och inflytande (s. 10). 

 
 Eller som Levi (2002) formulerar det: 

Om Du har fått in en sten i din sko och stenen skaver foten – då behöver du i första hand 
varken meditation eller motion. Varken nyandlighet eller aromaterapi. Du behöver snöra upp 
skon och ta ut stenen ( s. 299).  

 
En aspekt som inte bör förbises är vad Theorell (2003) lyfter fram, nämligen att 
muskelspänning troligen är ett viktigt mellanled i sambandet  mellan psykosocial 
arbetsmiljö och besvär från rörelseorganen. Personer som upplever en ständig 
försvarsställning i sina muskler  har  mer besvär ifrån rygg, nacke och skuldror än andra, 
vilket kan vara en signal till att arbetsmiljön behöver förändras. Spänningarna har ett 
samband med stresshormoner i blodet, sömnrubbningar och upplevda psykiska krav, 
bristande delaktighet, kontrollmöjligheter och bristande socialt stöd. 
  
Även Johnson, Lugn och Rexed (2003) som har tittat närmare på ohälsan i Sverige visar på 
att denna har ökat dramatiskt under 1996 till 2002. Enligt deras beräkningar är 14 procent 
av den arbetsföra befolkningen arbetsoförmögen och de menar att i Sverige är vi nu i ett 
läge där förbättrad hälsa bara skapar vinnare oavsett om perspektivet är 
nationalekonomiskt, företagsekonomiskt eller mänskligt.  
 
Som en bekräftelse på ovanstående  kan man på  Arbetsmiljöverkets webbsida (2005) 
konstatera att belastningssjukdomar ligger  bakom huvuddelen av de anmälda 
arbetssjukdomarna - 57 procent. Sjukdomar orsakade  av  organisatoriska eller sociala 
faktorer ligger på 22 procent. Totalt skulle detta innebära att antalet arbetssjukdomar 
2004 låg på 79 procent av totalt  anmälda sjukdomar.  
 
Problemet tycks kvarstå och Försäkringskassans prognos för 2005 visar att kostnaderna blir 
högre än väntat och kommer att bli 1.7 miljarder mer än tidigare beräkningar. ”Vi ser 
prognosen som en varningsklocka. Det finns tecken på att sjukskrivningarna nu inte 
kommer att sjunka lika snabbt som tidigare, utan snarare plana ut” säger Curt Malmborg 
nyutnämnd generaldirektör för Försäkringskassan, ( 2005-01-21). 
 

 
Ledarskapets betydelse 
 
Eftersom chefer/ledare otvetydigt har de största möjligheterna att påverka skeendena i 
verksamheter, så har deras personlighet och ledarstil en avgörande inverkan på ledarskapet. 
Chefer/Ledare har formell makt och inflytande över hur man styr och hur kulturen 
utvecklas. Upplevs det bra eller dåligt eller något mittemellan att arbeta på arbetsplatsen.  
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Mc Gregors teori X och teori Y, som tidigare beskrivits (s. 4) visar  hur ledares synsätt  har 
betydelse för hur ”saker och ting” görs och utvecklas i en verksamhet och McClellands  
teori,  (s.4),  är  exempel på hur olika motiv  (prestation, makt, sociala, undvikande) danar 
personers beteende, vilket i sin tur påverkar motivet att leda.  Även relationsförmågan har 
stor betydelse och med relationsförmåga i detta sammanhang menar jag  hur ledaren 
förhåller sig till andra människor i det dagliga arbetet. Hur talar han till andra, hur ser han 
på den han talar med/till? Vänder han sig bort eller vänder han sig till den han talar med? 
Vågar han beröra fysiskt eller har han en rak arm framför sig för att hålla den han hälsar på 
ifrån sig? Vågar han markera sig och stå för sina åsikter och vågar/kan han uttrycka empati 
och omtanke? 
Man kan  indela relationsförmågan i att individen behöver en stark och en mjuk sida i sin 
personlighet, för att fungera väl i relationen med andra. Olika personligheter har utvecklat 
den starka sidan, andra den mjuka sidan. En del har för mycket av det starka i sig och för 
litet av det mjuka och andra har tvärtom. Personligheten som har de bästa 
förutsättningarna att relatera till andra, är den som har balans mellan båda sidorna. Jung 
(1982, 1989) beskriver i analogi med detta, det kvinnliga och det manliga (anima och 
animus). Båda sidorna finns mer eller mindre utvecklat hos både kvinnor och män.  
 
En förutsättning för ett bra ledarskap är vidare att ledaren har ett bra omdöme och kan dra 
bra slutsatser kring  information, beslut och egna uttalanden. I annat fall förlorar han 
auktoritet hos sina medarbetare. Ett bra omdöme skapar också tillit hos medarbetarna. Låg 
eller hög moral och etik är också en del av personligheten. Känslor och andra irrationella 
faktorer spelar stor roll vid beslutsfattande och allmänna omdömen hos ledare. Guve 
beskriver (2005)  att de flesta människor tror att de fattar rationella beslut som baseras på 
fasta regler och logik, medan de egentligen fattar också mycket viktiga beslut på en mycket 
komplex mix av fakta, känslor och föreställningar. Samtidigt vill han också framhålla att det 
krävs mjuka egenskaper som fantasi, övertygelse, känsla, engagemang och integritet för att 
bli en framgångsrik chef.    
  
Ett klassiskt exempel på dåligt omdöme på ”makronivå” är premiärminister Silvio 
Berlusconis uttalande i en intervju, där han beskrev den förre diktatorn Benito Mussolini 
som ”godhjärtad”. ”Mussolini har aldrig dödat någon – han skickade iväg människor på 
semesterinternering”. Enligt Bosworth (2003 ) dog minst en miljon människor som ett 
resultat av fascistledarens 20 år vid makten. 
 
Slutsats  
 
Arbetskulturen är en del av den totala arbetsmiljön – den fysiska och den psykosociala och 
som ytterst påverkar hur den anställde mår och presterar. Begreppet arbetskultur  handlar 
om att få ordning på saker och ting, att synliggöra det som inte fungerar eller som skadar. 
En god arbetskultur bidrar också till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. I detta 
sammanhang tycker jag mig se en röd tråd,  alltifrån den forskning som fortskridit under 
industrisamhällets utveckling fram till det vi idag kallar för kunskapssamhället. Genom 
denna forskning har kunskap och insikt hos såväl individ som  samhälle totalt kunnat 
utvecklas.  Det är emellertid samma begrepp, ”vad som behövs” som återkommer hos de 
forskare som tidigt började intressera sig för människors behov under förra seklet och de 
forskare som idag är mitt uppe i sitt forskningsarbete. För att förstå och utveckla framtidens 
verksamheter och dess arbetsmiljö behövs också ett HUR  dessa VAD kan effektueras. En 
väg är att pröva RoE-modellens verktyg och metoder. 
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3. RoE-modellen  
 
Genomförande av en metod för utveckling och lärande 
 
RoE- modellen är en metod för förändring i praktiken, som genom ett kommunikativt 
ledarskap involverar samtliga medarbetare i en förbättringsprocess – antingen hela 
företaget eller alla medarbetare i en eller några enskilda enheter. En grundläggande faktor 
är det humanistiska ledarskapet, som tror på  att medarbetarna kan ta ansvar. Streatfield 
(2001) beskriver detta fenomen som att både ha kontroll och icke-kontroll. 
En annan faktor i sammanhanget som alltid beaktas i modellen är deltagarnas integritet, 
såväl vad gäller gruppdiskussioner som sanningsenliga och ärliga resultat som framkommer 
under utvecklingsmötena. Varje möte dokumenteras i ett protokoll som ”tillhör” 
arbetsteamet, som också har ett verbalt kontrakt om att inte ställa någon teammedlem i en 
ofördelaktig dager utanför teamet.  Resultaten i form av måluppfyllelse och genomförda 
förbättringar rapporteras av teamledaren till ledningsgruppen, som har det övergripande 
ansvaret för verksamhetens utveckling. Två gånger per år rapporterar teammedlemmarna 
själva till övre ledning vad som åstadkommits  senaste halvåret i form av förbättringar och 
vilken måluppfyllelse man haft. Vilka områden som bearbetats, tankar och funderingar 
kring uppnådda resultat samt vilka mål och nyckeltal som beslutats för nästa halvår. Genom 
denna interaktiva dialog får övre ledning ett lärande om den operativa nivån,  möjlighet till 
reflektion och en verklighetsanknuten grund att stå på i sina strategiska beslut.  
Teammedlemmarna å sin sida ges möjlighet att möta och kommunicera med övre ledning, 
vilket bidrar till positiva emotioner i form av vi-känsla, stolthet och meningsskapande. 
 
Etik 
 
En aspekt som har måst beaktas är om utvärderingen av RoE-modellen följer de 
forskningsetiska principerna. Efter ett antal  böcker och artiklar om forskningsetik fastnade 
jag slutligen för Denscombe ( 2000, sid 11) som alla först   ställer frågan om det finns någon 
relevans och meningsfullhet att  genomföra studien. En retorisk fråga med tanke på den 
aktualitet såväl stress som sjukfrånvaro har i det samhälleliga sammanhanget, vilket också 
lyfts upp i den första av följande frågor kring det etiska sammanhanget:  
1) relevans i förhållande till aktuella samhällsfrågor ? 
2) kommer forskningen att bygga på existerande kunskap om ämnet ? 
3) kommer speciella teorier att användas, prövas eller utvecklas? 
4) omfattar undersökningen rätt saker? 
5) kommer undersökningen att ge sanningsenliga och ärliga resultat? 
 
Om ovanstående frågor inte kunnat besvaras med ett klart ja skulle detta arbete inte ha 
genomförts. 
 
Styrmetoder 
 
Traditionella styrmetoder har inneburit att chefen tänkt och medarbetarna har varit passiva 
mottagare, s k top-down-styrning. Ett fenomen, som lett till passivisering och ovilja att ta 
ansvar – inte minst bland kollektivanställda inom industriproduktion. Detta sätt att styra 
går emot individens vilja och förmåga att ta ansvar vilket bl a Argyris (1999, sid.4) påpekar. 
RoE-metoden innebär det motsatta, d v s medarbetarna tar ansvar och är aktiva genom att  
de involveras i verksamhetens styrning mot de uppsatta målen. 
  
Jämförande metoder kring ökad delaktighet är bland annat den japanska Kaizenmetoden, 
som går ut på att medarbetarna ger förslag till förbättringar i en systematiserad form. 
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Kaizenmetoden inskränker sig till att arbeta med ständiga förbättringar, men tar inte med 
medarbetarna aktivt i själva målstyrningsarbetet, d v s arbetet med att sänka eller höja 
nyckeltalen i verksamhetens målområden. Kaizen har tillämpats under mer än tjugo år och 
har bl a bidragit till att man har blivit en allvarlig konkurrent till biltillverkningen i USA. 
 
På senare år har även en annan metod utvecklats – Lean Production  eller den så kallade 
”Toyotamodellen” - som till skillnad från Kaizen mera sätter igång den egna kreativiteten 
hos gemene man i teamet. Detta skapar såväl ökad teamkänsla som ”storhjärna” – ett 
fenomen som Theorell (2006, sid 121) benämner som ”Brain Coupling”. Men inte heller 
inom Lean Production är medarbetarna aktivt delaktiga i arbetet med att sätta mål i det 
egna teamet. 
 
Nyckelbegrepp 
 
Mål, kompetens och ansvar är nyckelord i RoE-modellen , men också strategi och struktur. 
Modellen innehåller verktyg och metoder som bidrar till att såväl ledare som medarbetare 
når en avsevärt större fokusering när det gäller verksamhetsprocesser, d v s det som finns i 
själva kärnverksamheten i kombination med mentala processer som attityder och 
förhållningssätt. Modellen ger möjlighet att utveckla ledarskap och medarbetarskap utifrån 
omdöme och erfarenhet och på basis av detta kan den  optimala lösningen bestämmas. 
RoE-modellen har som nämnts en humanistisk ansats, som möjliggör och påverkar 
deltagarna, oftast i en positiv riktning, såväl till varandra som till arbetsledning. När 
verksamhetsprocesserna knyts samman med de mentala processerna bidrar detta till ett  
teamlärande  och en helhetssyn hos medarbetarna, se figur 2. nedan.  
 
 
                                                                                       Processer 

                                                                                                                                           i 

                                                                                                                           Kärnverksamheten  

 Resultat-Orienterad-Energi (RoE)            Medarbetarnas attityder/  

                                                                                                                            mentala processer  
Figur 2.  
Helheten enl  RoE-modellen 

 

 
En implementering av RoE-modellen genomförs med hjälp av en extern handledare i 
naturliga team om 4 – maximalt 10 personer. Med naturliga team menas arbetsteam/ 
arbetsgrupper som har gemensamma mål.  
 
I.  Installationsfas  
II. Uppföljningsfas.  
 
För att implementera modellen, som har föregåtts av  intervjuer med ledning och 
nyckelpersoner och en allmän presentation för samtliga medarbetare, bör verksamheten 
avsätta cirka 3 hela dagar eller 6 halvdagar per arbetsgrupp. 
 
Implementering 
 
I implementeringsfasen är Vision, Mål och Strategi basala begrepp. I analysens första steg 
förankras den av ledningen framtagna visionen och de övergripande målen i dialog med 
samtliga medarbetare. Varje team tar sedan fram sin egen målbild med relevanta nyckeltal 
för varje målområde. 
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I RoE-modellen talar man om 5 vyer  i den s k målbilden/resultatvisionen, som alla är 
knutna till nyckeltal i olika tidsperspektiv. Fortsättningsvis kommer begreppet målbild att 
användas. Modellen för målbilden är ett strategiskt verktyg som brukar översättas med 
”balanserat styrkort” och lanserades av Kaplan och Norton (1992).  
 
Balanserat styrkort  har flera fördelar genom att det är en enkel och hanterlig struktur som 
ger både ledning och medarbetare perspektiv på verksamheten utöver de traditionellt 
ekonomiska. Styrkortet sammanfattar flera faktorer som t ex kundorientering, 
produktivitet, kvalitet och samarbete. Dessutom tvingas ledningen att beakta alla de 
operativa mätetalen i ett sammanhang, vilket gör att man undviker suboptimering. På detta 
sätt fås en helhetsbild, som gör att det går att avgöra ifall en förbättring på ett område 
måste ske på beskostnad av ett annat, s k suboptimering. 
 
 

               Ekonomi 
 
 
                         Kund/Partner -            5 Vyer          - Kärnverksamheten 
 
 
                            Kompetens                                    Arbetsklimat/Hälsa 
 

Figur 3.    Exempel på målområden enligt 
Balanced Scorecard  (efter Kaplan & Norton , 
2002) 

 
När Målbilden är klar får deltagarna fundera över hur man skall nå de uppsatta målen, vilka 
hinder finns det och vilka utmaningar ser de. Detta moment genomförs som s k 
brainstorming där alla gruppdeltagarna får bidraga med vad de anser som mest angeläget. 
Eftersom vi människor är olika och värderar olika är det i denna delen av processen viktigt 
att man i gruppen lyssnar och tar till sig vad som sägs och att man inte nedvärderar de 
tankar och idéer som kommer fram. För att undvika störningar tar varje arbetsgrupp fram 
regler för hur man skall bete sig mot varandra. Dessa ”spelregler” kan ha följande innehåll:  
 
 

               Gräv inte = fastna inte i det förgångna 
                Argumentera inte = jag har rätt/Du har fel 
                Inga personliga påhopp = Inga slag under bältet 
                     Värdera inte = Alla förslag är OK 
 
 
Det är vanligt att grupper kommer fram till 30-40 s k nyckelproblem,  som stör 
verksamheten eller hindrar att man når de uppsatta målen. Alla nyckelproblem kan 
emellertid inte bearbetas samtidigt, utan gruppen måste prioritera vilka de anser vara de 
viktigaste. Deltagarna väljer nu ut 6-7 nyckelproblem som analyseras utifrån hur värdefulla 
de är att lösa, hur lätt/svårt det är och på vilken nivå i organisationen lösningen ligger. 
Därefter funderar man över hur nuläget ser ut och hur det önskade läget framstår för 
teamet. Denna process är en del av teamets egen utveckling. 
 
När de 6-7 prioriterade nyckelproblemen analyserats har man kommit fram till vilka som är 
de två  viktigaste för gruppen. Har man 7 prioriterade nyckelproblem låter man de 
resterande 5 vila, för att tas fram så snart man klarat av de 2 som man tyckte var de 
viktigaste att ta tag i. Därefter följer ytterligare analyser så att man kommer fram till 
pudelns kärna genom en så kallad kreativ problemlösning. Man inventerar hela problemets 
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olika delar, varefter nuläge och önskat läge tas fram. För att komma till det önskade läget 
görs en handlingsplan där det tydligt framkommer vilka aktiviteter som måste göras, vem 
som skall göra det och när det är klart. På samma sätt inventeras en prioriterad fråga ur 
enkäten kring arbetsklimatet.   
 
När modellen är installerad och klar finns en fastställd målbild med nyckeltal, prioriterade 
nyckelproblem som skall bearbetas och en handlingsplan med aktiviteter som skall följas 
upp i nästa fas,  då arbetet med att styra mot målen tar vid  och institutionaliseras. Perioden 
efter installationen fram till uppföljningen brukar röra sig om 6-10 veckor. Nedanstående 
sekvens kan ses som en  road-map för implementeringen. 
 
 
 
                                                                                          

        Kreativ              
                Problem- 
                             +                 +                       +        +  lösning      + 

Vision Mål-bild Nyckel-
problem 

Handlingsplan            MÅL 

 
                                                                               
                                                                                                                      
                                                                                             
    

Utvärdering 
 
Resultatuppföljning (RU) är vardagsbegrepp
uppnådda resultat för den egna arbetsplatse
processerna och ett lärande kring de resulta
eller negativ art. Det är i själva reflektion
enskilde individen och den positiva elle
sammanhanget i den egna och i d
resultatuppföljningen är uppdelad i tre delar
 
 

   

 
 
 
 
 
 
                   
                  
                   
  

 

Första delen av RU-mötet är att blicka bakå
förra mötet. Första aktiviteten är att föl
instrument för att få alla med på vagnen, så a
vara frånvarande vid något möte. Förbättr
pengar” på genomförda förbättringar, så at
föreslagit är lönsamma, antingen genom 
upplevelser. Därefter följer man upp Målbil
man går framåt, står still eller går bakå
procentuella framdriften, det vill säga hu
           
   
     

           

Analyser
/priorite-
ringar    
               
                    Nuläge/Önskat läge          
                                                

 Figur 4. 
Road-map –  
efterRoE-modellen 

et för utvärderingen av förbättringsarbete och 
n. Strukturerna bidrar till ett förtydligande av 
t som uppnås – oavsett om dessa är av positiv 
en som resultatet medvetandegörs hos den 
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en totala verksamheten. Sekvensen för 

: Uppföljning, Plan framåt och Hur gå vidare. 
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      Uppföljningsstruktur efter 

        RoE-modellen 
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planerade. I resultatuppföljningsmodellen ingår också tid för reflektion då medarbetarna 
får reflektera över vad de  åstadkommit sedan förra mötet, vilket är en del av de mentala 
processerna. 
 
Nästa steg i uppföljningssekvensen är Plan framåt (fig.6) då man upprättar en ny målbild 
och en ny aktivitetsplan för nästa period. Tiden mellan uppföljningsmötena brukar vara 
cirka 2 månader. Det tredje steget i uppföljningssekvensen är Hur gå vidare vilket innebär 
att man upprättar en kommunikationsplan om någon teammedlem är frånvarande eller om 
man önskar kommunicera något till andra team. Ibland vill man kommunicera ut något 
från teamen till anslagstavlan eller personaltidningen om man har en sådan. Därefter tittar 
man på möteskalendern, fastställer datum för kommande möten och slutligen gör man en 
mötesutvärdering. 
 
 
 
Målbild 2 mån Aktivitetsplan  2 mån                  Kommunikationsplan &          Kalender 1 år           Mötesvärdering 
                                                                                       Rapporteringsvägar 
 

 

  
               

 
  
 
    
                                      Figur 6      
                            Plan framåt och Hur gå vidare 
 
I ett strukturerat arbetssätt, som utgår från en gemensam vision skapas  en fokusering, som 
bidrar till att medarbetarna söker sig fram till vad som är viktigt för dem själva och som 
också uppmuntrar till kreativitet. Tydliga målbilder ger både chefer och medarbetare en 
tydlig kravställning på vad som skall åstadkommas, vilket inte minst framgår av Krav-
Kontroll-Stöd-modellen, Karasek och Theorell (1990). Genom delaktighet i framtagandet av 
dessa mål blir den egna kontrollen ett naturligt inslag, vilket i sin tur kan bidra till en lägre 
stressnivå. Målstyrning i dialog enligt RoE-modellen frammanar hos den enskilde 
medarbetaren en vilja och en önskan att lära och utveckla sin kompetens och bemästra sitt 
arbete, som har att göra med det Senge (1995) kallar personligt mästerskap. Liksom att  
lärande genom aktiv dialog i teamet, skapar stimulans, framgång, öppenhet, lyhördhet och 
respekt, som beskrivits av flera författare, bl a Isaacs (2000). Dialogen underlättar 
teamutvecklingen eftersom gamla tankemodeller på individnivå konfronteras och utsätts 
för medarbetarnas bedömning,  vilket även bidrar till egna ifrågasättanden. Enligt Senge 
(1995)  är teamlärande en av de viktigaste nycklarna till den lärande organisationen och 
framhåller att mål som är dikterade från ledningen inte stimulerar till produktivitet. Ett nog 
så viktigt påpekande som beaktas i  RoE-modellen, där en av grundförutsättningarna är, att 
varje  arbetsteam tar fram sina egna mål, utifrån de övergripande målen. Att medarbetarna 
i teamet tar fram sina  egna mål, utgör basen för kopplingen till de fem disciplinerna  och en 
lärande organisationen. 
 
Sammanfattningsvis handlar RoE-modellen om att genom några få enkla strukturer 
genomföra komplexa processer utifrån en given vision, som förankrats hos samtliga 
medarbetare i en verksamhet. I ljuset  av det sagda handlar det om att genomföra en resa i 
nutid till framtid, där modellen utgör kartan och där medarbetarna tillsammans med 
ledningen bestämmer färdvägen fram till det visionära målet. Processen med aktiv styrning 
i dialog finns sålunda med under såväl implementering som genomförande. En ständigt 
pågående process i en lärande organisation.  
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4. Mätinstrument/Datainsamling  
     
Varje struktur i RoE-modellen innebär dialog, feed back, datainsamling och 
resultatåtergivning. Datainsamlingen är således mer eller mindre knuten till processens 
olika faser. Den är emellertid  också ett stöd som kan påvisa att både möjligheter och 
hinder uppstår i ett levande system, d v s ett system som består av människor och inte av 
maskiner.  
 
För att bekräfta de resultat som framkommit har jag genomfört samtalsintervjuer¹ med 
operatörerna i produktionsgruppen såväl  som med produktionschefen. Jag har själv 
konstruerat frågeformuläret om 10 frågor för operatörerna, se bilaga 2 och 8 för 
produktionschefen, se bilaga 3,  vilka frågor speglar förhållandena  i början av projektet 
och efteråt. Samtal² har även förts med deltagarna under pauser och vid tillfällen där det 
känts naturligt att samtala och anteckningar har förts omedelbart efter samtalet. Syftet 
med såväl samtalen som samtalsintervjuerna har varit att få medarbetarnas personliga 
åsikt av projektet, utan att de skulle känna sig ”bedömda” av sina arbetskamrater.  
 
Till detta kan läggas resultaten av de enkäter³ kring arbetssituationen som genomförs såväl 
före implementeringen som efter, se bilaga 1. Denna enkät är konstruerad av Maslach & 
Leiter och är vetenskapligt prövad vad gäller såväl validitet som reliabilitet. I den svenska 
versionen utgörs normgruppen av 1000 skandinaver. Mätningen visar på det som ligger 
under ytan i arbetssituationen och är en del av de mentala processerna. Enkäten består av 
68 frågor som belyser relationen till arbetssituationen med nyckeltal kring medarbetarnas 
uppfattning om arbetsbelastning, egenkontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och 
värderingar. Dessutom belyses frågan om hur man upplever förändringar i organisationen 
och hur ledningsfunktionen uppfattas. Enkäten besvaras anonymt och teamledaren ingår 
ej,  eftersom han blir mätt utifrån sitt ledarskap. Därutöver har jag under hela processen 
gjort observationer⁴ som nedtecknats i den stund observationen har gjort, så att 
efterkonstruktioner har undvikits. Dessutom har jag  haft tillgång till samtliga protokoll 
som dokumenterat varje möte. Mot denna bakgrund har datainsamlingen skett genom s k 
triangulering, v g se figur nr 7 nedan. 
                                                        
                                                 1. Samtalsintervjuer/2.Samtal 
 
 
             
       
                                  4. Observationer                                   3.Enkät kring arbetssituationen 
                                                                                                            
                                       Figur 7 
                            Mätinstrument/Triangulering 
 
5.Problemformulering 
 
Många människor upplever dagens arbetsliv som både stressande och pressande utan 
möjlighet till förändring. Otydliga mål, dåligt ledarskap och brist på uppskattning är några 
av de viktigaste orsakerna. Inom en verksamhet är det ledningen som har största möjlighet 
att påverka arbetssituationen, men människors motivation glöms ofta bort eller negligeras i 
resonemanget om sjukfrånvaro, arbetsmiljö och effektivitet. Genom humanistiska 
styrmetoder, dialog och delaktighet torde emellertid den upplevda arbetsmiljön kunna 
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förändras och arbetssituationen för såväl ledning som medarbetare  förbättras. Om detta 
antagande är riktigt skall nu prövas genom RoE-metoden.  
 

1. Kan införandet av RoE-modellen bidra till en minskad sjukfrånvaro? 
 
2. Kan införandet av RoE-modellen 

a) ge medarbetarna bättre kontroll över det egna arbetet? 
b) öka medarbetarnas uppplevelse av  stöd i arbetet? 
c) öka medarbetarnas  upplevelser av delaktighet i beslut?  
d) ge medarbetarna en framtidstro och arbetsglädje genom ett humanistiskt 

ledarskap? 
 
 

6. Intervention 
 
Interventionen vid MH-Moduls föregicks av flera möten, framförallt med VD och 
produktionschefen. Diskussioner pågick under mer än ett års tid, vilket är en vanlig 
tidsrymd för en verksamhet att bestämma sig för att gå in i en förändrings-
/förbättringsprocess. RoE-modellen tillhör inte heller de s k main-stream-modellerna som 
de flesta organisationskonsulter använder sig av. Metoden går mera ut på vad Streatfield i 
”The paradox of control in organizations” (2001) uttrycker som ”complex responsive 
processes in relating” eller ”in control” and ”not in control” at  the same time. 
 
MH-Moduls 

MH-Moduler har drygt 20 anställda och 3 delägare som aktivt deltar i det dagliga arbetet 
med var sitt ansvarsområde: Försäljning, IT och Produktion. Ledningen har ”lekt” med 
tanken att flytta ut produktionen till ett låglöneland för att säkra sin överlevnad i ett längre 
perspektiv, men beslutade att i första hand pröva om RoE-modellen kunde bidra till att 
förbättra och utveckla  organisationen. Företaget håller en låg profil utåt och arbetar med  
s k partners, som fungerar som ett nätverk på säljsidan. Dessa partners är egna företagare 
som förmedlar uppdrag till MH, vilket innebär att ju mer företagets partners säljer, desto 
mer tjänar såväl partners som MH. 
 
MH har ett av Europas största program av moduler för intern materialhantering, så kallade 
rullband. Med andra ord konstruerar man utrustning som på ett automatiskt sätt förflyttar 
lådor, pallar och dylika ting mellan olika maskiner och arbetsplatser så att man slipper bära 
och putta. 
 
Intervju med ägarna 

För att få en tydligare bild av företagets förbättringsbehov intervjuas ägarna före 
implementeringen, se bil.2. Intervjun har mera formen av ett samtal som inleds med frågan 
hur ledningen ser på kriterierna för en självgående ledare eller operatör? Svaret blir att för 
samtliga medarbetare gäller en grundläggande kompetens. När det gäller 
ledaregenskaperna handlar det om att ledarskapet används på rätt sätt  i förhållande till 
situationen. För en ledare, menar de att det är viktigt att kunna kommunicera, vara lyhörd, 
lyssna på medarbetarna, känna empati och ha förståelse för andra människor. När det 
gäller medarbetarna är det viktigt att dessa känner lojalitet med företaget, är engagerade 
och känner delaktighet, kommunicerar och är idérika. 
 
På frågan hur många som är självgående enligt kriterierna ovan menar de att av ledarna är 
det 4/7, alltså drygt hälften, men av övriga medarbetare är det endast 25% som uppfyller 
måttet på självgående. När det gäller samarbetet mellan funktionerna, tycker två av dem att 
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det inte fungerar och en av ägarna tycker att det är svårt att säga. Företaget har inte några 
klart uttalade mål och kunders återkoppling är också otydlig. Det är bara ibland som 
cheferna får respons från kunderna, trots att man vid varje leverans skickar med ett 
frågeformulär. Cheferna tycker själva att de är dåliga på att kommunicera ut positiv respons 
till medarbetarna, däremot brukar medarbetarna  få veta om leveranser inte varit okej, men 
även här är återkopplingen otydlig och ad hoc (utan systematisering). 
 

Samtliga tre ägare understryker att de är noga med att följa upp ekonomin och föra ut 
denna information, men inte till alla. VD menar att det är svårt att veta på vilken nivå man 
skall lägga sig och vid interna möten är responsen låg. Det är mycket sällan som 
medarbetarna kommer med förslag eller idéer. De sitter oftast tysta och tar emot, mera 
sällan är det någon som frågar eller ifrågasätter. 
  
Ägarna tycker dessutom att medarbetarna stannar hemma från jobbet litet lättvindigt, 
vilket skapar problem i produktionen. Sjukfrånvaron, som i och för sig inte är 
anmärkningsvärt hög, (< 6 procent) stör verksamheten eftersom reservkapaciteten är låg 
både av kostnadsekonomiska skäl och p g a den höga tekniska kompetensen hos 
medarbetarna. Det finns en önskan hos företagsledningen att minska, framförallt den korta 
sjukfrånvaron, som påverkar leveranssäkerheten, vilket är ett mycket viktigt 
konkurrensmedel för dem. 
 
Ägarna tycker inte att medarbetarna använder tiden effektivt. På en tänkt 5-gradig skala 
menar de att operatörerna ligger på 2. De vill också att medarbetarna i större utsträckning 
skall samarbeta i sina uppdrag/projekt, så att dubbelarbete elimineras  och effektiviteten 
ökar. De har länge önskat att medarbetarna skall bli mer självständiga och ta mer eget 
ansvar kring arbetsrotation.   För att få flyt mellan olika arbetsuppgifter skall det man i 
dagligt tal  kallar ”funktionstänkande” finnas, menar de.  Ägarna understryker att 
funktionstänkandet är grunden för hela verksamheten eller om man så vill - ”från order till 
leverans” - och där menar de att medarbetarna  ligger mellan 2 och 3 på en 5-gradig skala. 
 
Trots dessa till synes relativt negativa tankar från ägarnas sida, uppvisar de en  verbal 
generositet och en vilja att medarbetarna skall känna frihet i sitt arbete, våga ta ansvar och 
att alla skall känna delaktighet. Alla tre ägarna utstrålar både medmänsklighet och 
hygglighet.  
 
Sammanfattningsvis vill ägarna att medarbetarna i större utsträckning skall 

• minska sjukfrånvaron 
• bli mera självständiga 
• få mera flyt mellan teamen 
• samverka och dra åt samma håll 
• ta eget ansvar 
 

Efter intervjun uppmanas VD att fundera över en vision för företaget som skall vara 
utmanande,  men  inte ha för många ord.   
 
En sammanfattning av intervjun ger vid handen att MH är en verksamhet med stor 
yrkesskicklighet hos ägarna kring sin produkt. Däremot verkar de ha brister i styrningen 
och i ledningsarbetet, vilket leder till ”dålig koll på läget” och mycket tidsspill med arbete ”i 
akuten”. De har en väl utvecklad teknologi med hög grad av datorisering, men databasen 
används inte optimalt. Ledningen har en relativt negativ bild av operatörernas 
initiativförmåga och ansvarstagande, vilket kan  hänga samman med graden av delegering, 
ansvar och  delaktighet i processen. 
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7. RoE-modellen i praktiken samt gruppresultat 

I detta kapitel kommer jag i ett observerande perspektiv att beskriva strukturerna och 
processerna i sitt sammanhang. Som handledare/konsult fungerar en kollega till mig, i det 
följande benämnd HK. För att undvika upprepning nöjer jag mig med att beskriva 
implementeringen i produktionsgruppen, som är det största arbetsteamet, trots att hela 
företaget deltagit i projektet. 
 
Implementering i produktionsgruppen 
 
I detta avsnitt belyses implementeringen av RoE-modellens strukturer och processer, d v s 
såväl installation som  uppföljning. Det senare innebär att ett strukturerat arbetssätt för att 
följa upp den totala verksamheten institutionaliseras. 
 
Seminarium 1 
Under det första seminariet får medarbetarna ett klargörande av projektet och vilka 
strukturer/verktyg  modellen man kommer att arbeta med för att bygga en företagskultur 
med gemensam målsättning. Medarbetarna ges också möjlighet  till kreativa diskussioner 
som ett led i teamuppbyggnaden. 
 
Tio mer eller mindre förväntansfulla män sitter kring konferensbordet. Det har gått sex 
veckor sedan den första presentationen gjordes om projektet, så det mesta har nog fallit i 
glömska. De är säkert nyfikna kring vad som skall ske och därför är det viktigt att vara 
tydlig. Janne (produktionschef och teamledare) hälsar välkommen och inleder med att 
förklara syftet med projektet. Janne tydliggör att han i det här sammanhanget inte är ägare 
utan teamledare och produktionschef. Han har ansvar för att teamet får information och 
förväntar sig att han får information från teamet. Som teamledare har han en aktiv roll i 
projektet, men förklarar att teamet är viktigast – ”hos Er finns kunskapen och 
erfarenheterna och det är Ni som är med och formar framtiden – därför är det 
betydelsefullt att Ni också är aktiva” säger han. 
 
 
Mötet fortsätter med att Janne presenterar visionen/ledstjärnan som ledningsgruppen har 
tagit fram och ber om feed back från gruppen. 
 
 
  

Bästa partner – 
 sett till  helheten  

 
 
 
   
 
 
De får ”sätta ihop huvudena” två och två. Ingen sitter tyst. Mycket prat. Efter cirka fem 
minuter avbryter HK som är konsult och handledare. Calle som är katalysator skriver ner 
vad de säger. Han kommer från konstruktionsteamet och skall vara  neutral i 
sammanhanget, men vid behov ställa klargörande frågor så att dokumentationen blir tydlig 
och riktig. Först ett varv, alla säger något,  men  alla instämmer inte, det kommer fler 
förslag– verkar vara okej att prata om det här och det finns många åsikter: 
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• Vettig idé – Kunder måste vi ha - 
• Bra kundkontakt-partner 
• Samma till 99,9% 
• Olika stegen -ritar skit blir skit - bygger skit blir skit 
• Kan vi kommunicera o samarbeta i alla leden blir partnern nöjd 
• Partner måste vårdas - relation viktig 
• Bra produkt räcker inte: Pris, helhetstänkande ju mer vår partner  

            säljer ju mer tjänar både de och vi 
• Vi måste göra rätt från början o vara jätteeffektiva 
• Viktigt att ha en ledstjärna så alla vet vad vi strävar efter. 
• Att ha bästa partnern som mål 
• Är vi nöjda allihopa måste det vara bra och att kunden får det han vill ha 
• Kommer kunden tillbaka vet man att han var nöjd förra gången! 
• $$$$   €€€€ 
 

Efter ett tag kommer de fram till att den föreslagna visionen  känns rätt  och samtliga 
medarbetare ställer sig bakom. Efter denna återkoppling  ställer HK två frågor: 
 
1.Varför är det viktigt att ha mål? 

2. Hur vet Ni att Ni gör ett bra jobb?”  

De  får fundera var och en för sig några minuter, varefter HK  går laget runt och de får ge 
sina personliga synpunkter. Katalysatorn Calle dokumenterar på blädderblock. 
 
 

Att ingen klagar ( internt / externt )       Kontrollerat funktion 
                      Själv vet                                                          Leverans i rätt tid 
                      Gör man ett bra jobb hör man inget         Tjänar pengar 
                      Feedback från fältet ( saknas )                   Kunder kommer tillbaka 
                      Bra ekonomi i projekten                              Trivsel / Arbetsglädje 
                      Säkerhet / Trygghet                                      Mål för verksamheten 
                      Feed back - personlig 
 

 

För att tydliggöra den röda tråden i modellen  går HK igenom strukturerna (s.18) och 
fortsätter efter avklarade frågor med ett teoripass om synergi i team och om värdet av att 
sitta ner tillsammans och använda allas tankeförmåga och kreativitet. Han  förklarade 
synergieffekten så här: 1+1+1+1 = >4 när man ”sätter ihop huvudena”. Det motsatta är att 
arbeta 1, 1, 1, 1 = <4,  d v s  var och en ”kör sitt eget race”.  
 
Inte förrän nu presenterar HK det önskade utfallet för dagen och förklarar för gruppen att 
ett önskat utfall  inte är detsamma som en dagordning man följer, utan en struktur för vad 
mötet skall resultera i.  ”Det gäller att flytta fram positionerna och se till att det händer 
något” säger HK.  
 

Jag frågar HK varför han inte startar seminariet med önskat utfall och han förklarar för mig  
att det är bättre att få igång gruppen innan man presenterar vad som skall genomföras 
under seminariet. Det blir mycket mer aktion i gruppen, säger han. Det kan annars bli så att 
deltagarna sitter och väntar på att nästa punkt skall komma upp, avsikten är att det skall 
vara interaktion och dialog. 
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Roller i projektet 
Seminariet fortsätter med att HK tydliggör de olika rollerna i projektet och ritar upp 
följande  modell:  
                                                                                                                          

                                                                                  

       

                                                                            

                                                                 

 

 

 

                                          

                              

                             

 

                                                         

 

 

                                                         

                                                         
Handledarrollen: HK förkla
bedriver förbättringsarbete ge
ansvaret för att  hålla ordning
Janne som är teamledare. 
  
Teamledaren är enligt mod
planerat interventionen tillsam
litet som möjligt. Teamledaren
styr och teamledaren  blir me
system. Teamledaren ingår i
rapporterar gruppens beslut 
information från ledningsgrupp
 
Teamet inklusive teamledaren
kunskaper och erfarenheter, s
aktiviteter som beslutats i hand
för att protokoll skrivs (inom en
 
Katalysatorn är en resurs som
både åt teamet och  teamledar
både vad gäller struktur och pr

Teamm

Teamledare/ 
Produktionschef 

  Katalysator 

   Observatör 

Fö
     HK/ 
Handledare 
            

        

         

                                                                                                             
rar att hans egen roll  är att överföra kunskap om hur man 
nom att tillföra strukturer och metoder. Han har också 

 på processerna  och vara pådrivande part tillsammans med 

ellen ofta avdelningschef eller arbetsledare och den som  
mans med handledaren, för att störa det ordinarie arbetet så 
 och HK driver processen tillsammans. men HK är den som 
r aktiv, när arbetet med att följa upp verksamheten satts i 
 ledningsgruppen och är den person som kontinuerligt 
och rekommendationer samtidigt som han tar med sig 
en tillbaka till teamet. 

 svarar för merparten av de kreativa lösningar, utifrån sina 
om tas fram totalt i verksamheten och genomför också  de 
linsplanen. Teamet förväntas deltaga aktivt och har ansvaret 
 vecka efter genomfört möte). 

 påverkar och påskyndar processen genom att vara ett  stöd 
en. Katalysatorn skall  säkerställa en hög kvalitét på mötena 
ocess och  hjälpa teamledaren att  ställa frågor till gruppen, 

edlemmar 

 

rbättringsledare 

Figur 8. 
Roller i projektet 
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se till att alla deltar och dokumentera på blädderblad. Rollen som katalysator kan jämföras 
med en sekreterare och bör komma från ett annat team inom organisationen – detta  
eftersom han skall vara  neutral och inte får deltaga eller påverka några beslut. Katalysatorn 
är navet för framdrift och uthållighet i processen -  en form av kvalitetssäkring. 
Katalysatorn kommer i förlängningen att hjälpa teamledaren och teamet att driva 
förändringsprocessen vidare när HK slutfört uppdraget. Genom att katalysatorn kommer 
från ett annat team,  sker också en kunskapsöverföring mellan teamen i  organisationen. 
 
Förbättringsledaren skall hålla samman alla teamen i verksamheten ur administrativt 
hänseende och skall vara en person som servar och bistår teamen efter implementeringen. 
Förändringsledaren utbildas under tiden som projektet pågår och rollen blir framträdande 
först efter att uppföljningsarbetet har satts i system. 
 
Observatören - min roll  är att stå utanför, observera och samla in data. 

 

Efter att rollerna presenterats säger HK: ”Nu skall det viktigaste dokumentet för gruppens 
vidare arbete tas fram – Målbilden. För att kunna nå visionen måste målbilden vara tydlig 
kring vilka områden som måste förbättras på kort och på lång sikt  och hur man mäter 
genom så kallade nyckeltal, om man vill höja eller sänka. Genom att följa upp nyckeltalen 
får man kunskap om verksamheten  går framåt, står stilla eller går bakåt.  Målbilden  följer 
det balanserade styrkortets principer (se  s.17).  
 
Operativ målbild 
 
Efter diverse dividerande kommer de fram till att följande områden skall utgöra förslag till 
den operativa målbilden: 

• arbetsklimat 
• kompetenser  
• nöjd partner 
• genomförda förbättringar 
• avvikelser 
• leveranssäkerhet  
• sjukfrånvaro 

 
HK gör dem uppmärksamma på att de måste kunna påverka nyckeltalen i den egna 
gruppen. ”Det är bra att Ni har tagit med  avvikelser, det  är ett utmärkt målområde för  Er” 
säger han och fortsätter: ”Ett annat viktigt område är vilka kompetenser  Ni i gruppen bör 
ha”. Kompetenserna diskuteras högt och ljudligt. Alla är inte överens, men HK förklarar att 
diskussionen skall fortsätta senare, eftersom arbetet med målbilden kommer att ta tid. 
 
Målbilden kräver eftertanke och är en ”vägvisare” för gruppens vidare arbete. För att få 
precision måste  beslut tas  om vad som skall mätas, när det skall mätas och hur det skall 
mätas. 
 
En av killarna säger: ” Jag har jobbat på ett par ställen tidigare - där fick vi aldrig veta om 
det gick bra eller dåligt i projekten. Det är bra att vi får veta efterkalkylen”.  
”Vi borde diskutera igenom alla arbetsprojekt så att vi säljer till rätt pris”, säger en annan. 
 
I detta skede enas gruppen om att de av HK föreslagna spelreglerna skall gälla i utvecklings-
arbetet (se sid.21) . 
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När HK presenterade rollerna i projektarbetet underströk han också de etiska aspekterna, 
vilket betyder att gruppens interna diskussioner inte förs vidare utan stannar inom 
gruppen, men  också att det som skrivs på blädderblad  kommer i protokollet. Även enkäten 
kring arbetsklimat/arbetssituation som fylls i under det första seminariet kommer att 
behandlas med respekt för medarbetarna och HK nämner också att enkäten fylls i anonymt. 
I detta sammanhang tog gruppen också ställning till att det var okej att  jag noterade mina 
observationer. Flera av killarna gav uttryck för att de tyckte att det var bra med både 
spelregler och rollfördelning, men också att de fick veta varför jag var där som observatör. 
 
Arbetsklimat/Arbetssituation 
Efter en kort introduktion om målet med enkäten kring arbetssituationen fyller de i sina 
formulär med största koncentration, ingen sneglar på någon annans papper. Några undrar 
diskret över någon fråga. Janne som är teamledare  ingår inte i mätningen eftersom han 
mäts utifrån ledarperspektivet. När de är klara med uppgiften får de själva lägga ner sitt 
formulär i ett kuvert och nästa gång kommer HK att redovisa resultatet. Då skall 
medelvärdet föras in i målbilden som ett nyckeltal. 
 

Hemläxa/Handlingsplan 
Uppföljning är ett honnörsbegrepp i modellen och som en sista punkt före 
mötesvärderingen tar de därför fram en ”hemläxa” som  är en enklare form av  
handlingsplan och som i detta skedet skall vara genomförd till nästa möte. Senare när de 
gör sina ”riktiga” handlingsplaner kan aktiviteterna sträcka sig över en längre period 
beroende på innehåll och komplexitet.   
 
Den sista punkten för dagen är en personlig utvärdering av mötet, vilket den här gången 
sker i form av några adjektiv. Killarna ser  litet frågande ut när HK säger att de skall 
utvärdera dagen med några adjektiv, men lättnaden sprider sig i deras ansikten när HK 
förklarar vad ett adjektiv är. Som framgår nedan är det blandade värderingar, men det 
verkar ändå vara som att de flesta är ganska positiva. 
 
 
 Intressant Positivt  Följer upp  
 Tryckt Litet tråkigt  Vaket 
 Intressant Intressant framöver 
 Vet inte Följer upp Intressant framöver 
 
 
Innan vi skiljs åt avslutar Janne, som är teamledare,   med att säga:  
 

”Det här  utvecklingsprojektet gör vi inte bara i rent vinstintresse, utan vi vill skapa en framtid 
och en trygghet i företaget med bättre arbetsmiljö, mindre dubbelarbete och trivsel. Tack skall 
Ni ha för idag”! (Protokoll nr 1) 

 
 
Jag frågar HK om han tycker att det var ett bra möte. ”Ja, det tycker jag”, säger han. Det är 
alltid lika fascinerande  att se hur mycket bra som kommer ur människor när de tillåts att 
tänka tillsammans. Som Du såg, finns det alltid någon som spjärnar emot i början, det är 
naturligt,  men det vänder efter hand. 
Själv var jag nog mest förvånad över att de så snabbt kom in i  processen,  även om de var 
ganska så tysta  i början. Arbetsklimatenkäten fylldes i under största koncentration och det 
syntes att alla tog den på allvar. 
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Seminarium  2  
 
Under dagens seminarium kommer man att fortsätta arbetet med målbilden inklusive 
analys av  resultatet från arbetsklimatundersökningen. 
 
Ett beteende som jag har observerat i företaget är att man tar i hand när man hälsar och så 
gör vi även idag när vi möts. När alla satt sig går HK igenom det önskade utfallet för dagen 
varefter  de följer upp hemläxan. Det visar sig att alla aktiviteterna har genomförts och det 
tycks som om medarbetarna  gör vad de säger att de skall göra. Till en början var så gott 
som alla tysta och litet avvaktande, men efter framgången med hemläxan höjs 
temperaturen och man börjar prata ”hej vilt” i gruppen. Det är nog bra  för dem att se svart 
på vitt vad de har åstadkommit! 
 

Resultat av  enkäten kring arbetssituationen 

HK presenterar nu resultatet av enkäten kring arbetssituationen som de fyllde i förra 
gången. Medelvärdet av samtliga tre mätområden: Relationen till arbetet, balansen inom de 
sex arbetsområdena och förhållandet till ledningen fick ett värde av 3.76, vilket är ganska 
normalt säger HK, varefter han  går igenom resultatet.  
 
Han pekar särskilt på områdena med negativa utfall: Kontroll, belöning, gemenskap, 
rättvisa och värderingar. Gruppen får nu tillfälle att tillsammans  diskutera bakomliggande 
orsaker vilket de får göra parvis först, för att öka deras fokusering och därefter allmän 
diskussion. Först därefter  gör de  analyser och prioriteringar kring vilka områden  de vill 
arbeta vidare med i förbättringsarbetet. 
 
 Produktionsgruppen mätning nr 1  av arbetssituationen     Medelvärde  3,76 
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Prioriterat område  
 
Analysarbetet ger vid handen att de vill arbeta vidare med gemenskapen, trots att både 
kontroll, belöning och rättvisa har sämre värden.  ”Det är ju grunden för allt!” säger  
någon.   
 
Kreativ problemlösning 

För att synliggöra bakomliggande faktorer inom ett prioriterat område visar nu HK  hur  
man gör en kreativ problemlösning. Det är ett instrument för att tydliggöra vilka delar som 
ett problem eller en utmaning innehåller. När man prioriterat elementen/delproblemen 
görs en handlingsplan. Detta kan innebära att man bara tar tag i några av delarna, de som 
prioriterats högst, och de andra får vänta. HK förklarar för gruppen att, även om de aktivt 
bara  tar tag i ett par delar,  händer det ofta att hela problemet löser sig, eftersom delarna 
hänger ihop. De flesta nickar instämmande och tycker att denna förklaring låter rimlig. 
  
Gruppen genomför därefter en kreativa problemlösning kring det prioriterade området 
”arbetsgemenskap” varvid de kommer fram till att de vill arbeta vidare med 
kommunikation, kamratskap, samarbete, respekt, ärlighet och  att visa hänsyn.  
 
När HK och jag efteråt diskuterar deras val av område, pekar han på det anmärkningsvärda 
i att gruppen väljer att arbeta vidare med arbetsgemenskapen, som kan vara ett både 
känsligt och minerat område. Men genom att de vågar lyfta frågan, visar de också att de har 
en vilja att bygga ihop sitt team. 
 
Arbetet med målbilden går undan, men det saknas nyckeltal för interna avvikelser och 
kompetenser. Kompetenserna som tidigare diskuterades högljutt i hela gruppen diskuteras 
nu parvis. De kommer fram till en bruttolista om 18 kompetensområden och hur dessa skall 
mätas. 
 
Störningar 
 
Vid kaffet kommer VD in och vill säga några ord. Han meddelar att företaget har en negativ 
orderingång, men att man inte planerar för några uppsägningar p g a den uppkomna 
situationen. Ekonomin är under kontroll och företaget har reserverat kapital eftersom 
ledningen är medveten om att sådana här situationer kan uppstå. VD säger också att 
banken är informerad och att ett möte med dem skall äga rum inom kort. Han avslutar med 
att ledningen har beslutat att projektet skall fortsätta med oförminskad kraft, för att 
företaget skall vara redo när konjunkturen vänder och för att kunna möta framtiden med 
kraft och kompetens. 
 
Det blir tyst i rummet efter VD:s information. Några tittar sig ängslig omkring, andra ser 
ner i bordet – samtliga ser ut att vara berörda. Efter en stund tar Janne, som  är en av 
ägarna, till orda och  förstärker det VD sagt och  tillägger att det här är sådant som sker 
inom konkurrensutsatt verksamhet. Som ägare måste man planera ekonomin långsiktigt, så 
att man trots färre uppdrag kan arbeta med att utveckla organisationen. Janne säger också 
att han inte är särskilt orolig eftersom det negativa läget lika fort kan förändras till något 
positivt. 
 
Efter VD:s information får gruppen möjlighet att tillsammans diskutera vad VD och 
produktionschefen informerat om, innan man går vidare med dagens uppgifter. Efter denna 
diskussion ser de lättade ut. 
 



 34

HK påpekar för mig hur viktigt det är  att  ge utrymme för en stunds diskussion när något 
sådant här inträffar. Ges  inte tillfälle att prata om händelsen kommer den att hänga kvar 
under lång tid och störa det fortsatta arbetet vilket har att göra med  underliggande mentala 
processer. 
 
Sista punkten för dagen är som vanligt mötesutvärderingen, men idag gör man den efter 
RoE-modellens struktur (bil.6),  som beaktar teamets samarbete och utveckling. Av denna 
anledning återges mötesutvärderingen för varje möte i den här rapporten. 
  
Samtliga områden värderas högt, vilket är  ovanligt enligt HK. Medelvärdet blir 8.6 på en 
10-gradig skala. 
                   

              Mötesvärdering 

 
Ämnet 8,89 
Deltagande 8,27 
Lyssnande 9 
Ledarskap 8,67 
Kreativitet 8,67 
Beslut 8 
Totalt 8,6 

Figur 9  
Mötesvärdering efter RoE-konceptet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarium 3 
 
Under det tredje seminariet börjar målbilden ta form och medarbetarna upplever att de är 
mera delaktiga i processen och börjar också förstå strukturerna i modellen. Första punkten 
är att följa upp hemläxan och resultatet av genomförda   aktiviteter hamnar på 100%,  vilket 
benämns som framdrift – ett begrepp som vi skall återkomma till längre fram när hemläxan 
har fått formen av handlingsplan.  Åter igen har medarbetarna gjort vad de sa att de skulle 
göra. 
  
Dagen fokuserar därefter till stor del på kompetenserna i gruppen.  Sedan sist har var och 
en funderat kring och värderat sina egna kompetensområden och gruppen är nu nyfiken på 
varandras siffror. Det är ett positivt klimat i gruppen och stämningen är god, trots att det 
torde vara litet känsligt att diskutera varandras kompetenser och i sammanhanget ge 
varandra feed back. 
 

Operativ Målbild 

Arbetet med målbilden fortsätter. Bland annat identifieras de kompetensområden man 
anser skall finnas inom produktionsgruppen nu och i framtiden. Tidigare har 18 olika 
kompetensområden identifierats och nu skall de göra upp ett förslag till 
kompetensutvecklingsplan. Sjukfrånvaron tas också upp till diskussion. Även om 
sjukfrånvaron inte är extremt hög är det ett dilemma när någon är borta 1-2-3 dagar. Enligt 
vad de säger är det svårt att få vikarie för en så kort period. Resten av gänget får ta på sig 
mer arbete när någon är borta enstaka dagar och det stör hela produktionsapparaten. Att ta 
in vikarier är svårt för enstaka dagar, plus att det kostar en massa pengar. Vikariekostnaden 
beräknas kosta 3 ggr så mycket som en ordinarie medarbetare enligt produktionschefen. 
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Grupp-processer och ledningsmönster 
 
Ett intressant kommunikationsmönster börjar bli tydligt. Jag har lagt märke till att utbytet 
mellan Janne och hans närmaste man Anders ibland blir väldigt intensivt och att de då 
stänger ute de andra. Det är som att de inte räknar med övriga medarbetare som stumt 
följer spelet som föregår.  Jag undrar i mitt stilla sinne vad HK tänker göra åt saken. 
 
Handlingsplan 
Hemläxan har bytt namn till handlingsplan  och till nästa möte har 4 aktiviteter planerats. 
 
Som en sista aktivitet görs en verbal mötesutvärdering och den här gången var det ingen 
som var negativ eller uttalade tveksamheter. 
 
       

Ett steg i rätt riktning Glad påsk allesammans 
Kommit upp med många Detsamma   

      grejor som vi bergis kan Generös atmosfär  
      få lösta   Rak kommunikation 

Väldigt intressant att få upp Lärorikt   
      allt det här  Trevligt ihop 

Utvecklingsbart  Positivt    
Högt till tak  Konkret 
Bra grejor  Bra material 

 

Jag upplever att de börjar kommunicera med varandra, de lyssnar på varandra och det 
känns som om de har en dialog - bortsett från den isolerade kommunikationen mellan 
Janne och Anders. 
 
 
Seminarium 4 
 
Mjuka frågor 
 
Gruppen börjar nu känna sig trygga i sammanhanget och under detta mötet kommer de att 
arbeta vidare med de mjuka frågorna, men också med att ta fram de nyckelproblem som 
man upplever  som störande och som hindrar att man når målen. 
 
HK har tidigare annonserat att gruppen den här gången skall  arbeta vidare med den 
prioriterade frågan i enkäten kring arbetssituationen. Det skall bli spännande att se hur de 
hanterar ”arbetsgemenskapen” – känns värdeladdat! Men innan dess skall hemläxan följas 
upp. 66.6% av aktiviteterna har genomförts, en viss sänkning från förra gången, men några 
av aktiviteterna har gruppen inte direkt kunnat styra över.  
 
Härefter fortsätter arbetet med frågan om arbetsgemenskap, som kommer att ta stor del av 
mötet i anspråk. De börjar dialogen med att diskutera hur och vad som skall göras, för att 
det skall ske en förbättring och med hjälp av katalysatorn får de ner sina tankar och 
funderingar kring vilka normer de anser vara viktiga på blädderblad. 
 
Respekten 

Tänka före man talar – ibland säger man saker som man inte menar. Vi måste acceptera att 
vi har olika kompetenser, i stället för att vräka ur oss en massa taskiga kommentarer. 
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Acceptera olika personligheter och våga säga att jag blir ledsen när Du säger så där. Hjälpa 
den som behöver hjälp. 
 
Ärlighet 

Våga säga till när man ser någon göra fel. Man måste våga ta och ge kritik. Det handlar om 
kommunikation på vuxen nivå. Viktigt att inte sluta sig som en mussla när man får kritik. 
Det är det som gör att vi lär oss. Det handlar om att vi lär känna varandra. Jag vill ha en rak 
och öppen kommunikation, jag vill också att var och en sätter gränser, säger stopp och jag 
accepterar inte. 
 

Samarbete 

”Som produktionschef måste jag både kunna ge och ta kritik. Jag uppmanar var och en att 
prata med varandra – att ha en rak kommunikation. Jag kommer aldrig att acceptera att 
någon här säger – ”det är inte mitt bord”. Är vi 23 personer på det här företaget så är det 
meningen att vi allihop ser till att våra varor levereras i tid”. 
  
Någon annan säger: ”Vi är ett team – det är inte meningen att en skall slita som ett djur och 
några andra slår med lätta hammaren”. ”Om man ibland säger ”ta den” så kan det väcka 
negativa känslor” säger en tredje. Man kan i stället säga: ”Kan du ta den?” 
 

Efter denna diskussion var det åter igen dags att titta närmare på målbilden som börjat ta 
form med sina nyckeltal. Interna avvikelser och kompetenser är inte klara, men en av 
killarna håller på att jobba med interna avvikelser och en annan skall räkna fram  
nyckeltalet för kompetenserna. Övriga nyckeltal är framtagna i tidsperioderna 1 år och 
visionärt mål, se figur 10. nedan. Visionärt mål kallas ibland för Barriärbrytande mål och är 
inte tidsatt, men är  mycket högt ställda mål, som brukar ta 18-36 månader att nå enligt HK.  
1-års-målen kommer inför uppföljningsarbetet längre fram i processen att delas upp i 2-
månaders-mål.  
 

  Operativ Målbild  Produktion 
 

Målområde/ 
Nyckeltalsområde 
 

Utfall nu 
 

Mål 1 år 
 

Visionärt 
Mål 

Arbetsklimat 3,76 4,13  
 

4,5 

Avvikelser-  interna 
 - Under process 

   

Antal genomförda 
förbättringar 

11 st  15 st  24 st 

Leveranssäkerhet 98% 98,5% 99% 
Sjukfrånvaro kort  
5.74 vid projektstart 

2.84–2 mån 
efter pro-
jektstart 

2.5 2.0 

Kompetenser - Under process    
 

Figur 10  
Målbildsstruktur – innehåller  gruppens egna 
målområden och nyckeltal. Efter RoE-konceptet 
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Under dagens möte har gruppen tagit fram en lista över förekommande nyckelproblem, dvs 
de hinder som finns för att man skall nå  de  uppsatta målen. Av 19 nyckelproblem har 7 
prioriterats. Det är dessa 7  som gruppen anser vara de viktigaste att  ta tag i, medan de 
andra 12 får vänta. 
 
                           Prioriterade nyckelproblem/utmaningar 

 
1. Trångt vid hög belastning 
2. Dåliga underlag 
3. Plockat fel från lagret 
6. Planering inför nya projekt 
12.   Information 
14.   Montage & kravspec. internt/ext. 

 18. Internutbildning/ Faddersystem 
 
 

Sista punkten för dagen, mötesutvärderingen hamnar på 7.96. HK  är imponerad över att 
den höga nivån håller i sig, vilket tyder på  engagemang och respekt inom gruppen. 
 
 

Seminarium 5. 

Som ett första steg till att gruppen blir självgående utan extern handledning tar nu Janne  
över första delen av mötet och inleder med att fråga om alla har läst protokollet. Han får ett 
lågt mumlande till svar,  som tyder på ett ja. Första punkten ”önskat utfall”  gås igenom 
utan några kommentarer. De följer upp handlingsplanen där  83% av aktiviteterna har 
genomförts. Ett strålande resultat, inte minst jämfört med ledningsgruppen, som vid sitt 
möte tidigare på dagen låg på 42%. Den här gången står kommunikation i fokus och har ett 
inslag av temaövning. 
 
Förslag till förbättring 

En av operatörerna, Yngve, har tagit på sig att utarbeta ett förslag till avvikelserapport, som 
han tidigare presenterat, men som han nu, efter omarbetning presenterar igen. 
Kommentarerna från övriga är mycket positiva och de beslutar att testa blanketten för att se 
hur den fungerar. Blanketten är till för att reducera fel och avvikelser. ”Underlaget kommer 
förmodligen att  uppvisa ett mönster så att vi kan rätta till det som tenderar att bli fel och 
också vem som kan rätta till det”  säger Janne.  På frågan när det hela skall tas i bruk blir 
svaret från Janne: ”Nu eller rättare sagt på måndag. Vi kör en månad på prov med 
återrapportering på fredagsmötena! Känns det OK?”  
 
Grupp-process 
 
En del av processen är så kallade temaövningar. Idag  skall de  göra en kommuni-
kationsövning. HK inleder med att säga: ”Hinder för kommunikation och kontakt i 
arbetsteam beror ofta på att man inte ”ser” varandra, man är kanske stressad och 
koncentrerad på det man har för händerna och då kan kontakten saboteras. Ett av de 
viktigaste kommunikationsmedlen vi har är ögonen, tänk på det när vi nu  skall  genomföra 
en kommunikationsövning tillsammans”. 
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Kommunikationsövning 
 
De får dela upp sig i två lag och ställa sig på rad. Det ena laget går i ett led och hälsar på det 
andra laget, de tar i hand och försöker fånga blicken på den andre, som emellertid viker 
undan och tar i hand med slapp hand eller ”icke möter” på annat sätt. Därefter gör den 
andra halvan av gruppen likadant. Sedan diskuterar de vikten av att bli mött och de flesta 
uttrycker att det kändes obehagligt att inte bli bekräftad. Sådana här ”icke  bekräftande-
situationer” tillhör vardagen litet överallt, säger HK. Att inte bli sedd av chefen leder till 
negativa känslor hos den enskilda medarbetaren, det som Isaak (2000) uttrycker som ”att 
vara icke respekterad”. 
 

Efter kommunikationsövningen penetreras åter igen kompetenserna och beslut tas om vilka 
som skall ingå i  kompetensutvecklingsplanen för det närmaste året. Enligt HK kan det vara 
avgörande för en verksamhet att ha rätt kompetenser. Kompetensutvecklingsbehovet bör 
analyseras och prioriteras, för att få fram rätt kompetenser,  i stället för att bara ”åka på 
kurs” ad hoc, som sällan ger förväntade effekter. 

 
Det under förra mötet uppmärksammade kommunikationsmönstret mellan Janne och hans 
närmaste man Anders,  upprepas igen, vilket uppenbart hämmar gruppen. HK och jag tittar 
på varandra under denna  ”ping-pong-kommunikation” - det känns som att  vi är överens 
om att det är ett problem. 
 

 I pausen ritar HK  upp  följande mönster för Janne och Anders 

  Janne       ? !            ? 

   ? 

                          ?!   ??? 

    Anders 

                                            ?!!          ??? 

 
och förklarar att deras kommunikation  passiviserar de andra deltagarna. Till en början går 
de i försvar och menar att om inte de säger något så blir det tyst. Efter en stunds 
diskuterande,  förstår både Janne och Anders vad deras beteende sätter igång hos de andra 
i gruppen och därefter förändras deras sätt att kommunicera påtagligt. 
 

Prioriterade nyckelproblem 
 
För att inte ha för många bollar i luften får gruppen göra ytterligare en prioritering av 
tidigare (sju) prioriterade nyckelproblem. De får välja ut de två nyckelproblem som har 
högsta prioritet och som de skall ta tag i omedelbart. De väljer: 
 
1) Dåliga underlag   
2) Planering inför nya projekt 
  

För att komma närmare dessa två problem använder de sig åter igen av verktyget  ”kreativ 
problemlösning”, som tidigare beskrivits (s. 29) och som vardera tar en till ett par timmar 
att genomföra. När analysen är klar förs de  aktiviteter som ”måste göras” över till  
handlingsplanen och samtidigt tydliggörs  det önskade utfallet. 
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Mötesvärderingen  den här gången består av adjektiv och noteras bör att ingen  uttrycker 
någon skepsis: 
 

 
Intressant   Bra     
Bekräftande           Impad      

  Mycket problemlösning    Öppnat nya möjligheter 
Kommit en bra bit på vägen            Hänt mycke        
Intressanta punkter        Kreativ eftermiddag 
Bra    Kreativt 
  

 

Seminarium 6 
 
Under det här mötet skall säcken knytas ihop och installationen skall slutföras inför nästa 
fas i projektet som innebär en institutionalisering av verksamhetens uppföljningsarbete. 
Redan vid förra seminariet övergick hemläxan till att vara en regelrätt handlingsplan, vilket  
innebär en uppstramning. Till det verkliga utfallet lägger man nu ytterligare värderingar i 
form av tre symboliska bokstäver P, M och S vars betydelse är: 
P= På linjen eller bättre, visar att aktiviteten är genomförd 
M= Mindre avvikelse,  visar att aktiviteten har påbörjats, men är inte klar     
S= Större avvikelse, visar att man inte har påbörjat aktiviteten.  

Uppföljning av handlingsplan 

Aktivitet 
Nr 

Nyckelfråga/önskat utfall Verkligt utfall P 
M 
S 

Kommentar/
Orsak 

5 Leveranssäkerhet/kollar vidare/Funktion   Klart  1/8 = 
Nästa möte 

6 Dator installerad Jakt utförd 
 

P 
 

 

15 Färdig kompetensbedömning Klar P  
16 Underlag för Utbildningsplan Klar P  
17 Normer arbetsgemenskap - Uppsatt Klar/Uppsatt P  
18 Projektansvarig - finns angivet Klar P  
19 Arbetsprojekt -checklista framtagen Klar P  
20 Arbetsrotation - Färre arbetsskador. Bättre 

trivsel- struktur diskuterad 
Diskussion 
gjord 

P  

21 Dåliga underlag – Intern förhandling/ 
Brobygge förbereds 

Klart P    

Figur  11  Uppföljningsstruktur 
Handlingssplan-  RoE-konceptet 

 

 

 
Genom att räkna samman  genomförda aktiviteter = P och dividera med totala antalet 
planerade aktiviteter, får man fram värdet av framdriften. Vid  dagens uppföljning hade 
samtliga aktiviteter inom tidsperioden genomförts, vilket gör att framdriften nådde 100%. 
Aktivitet nr 5 låg utanför tidsramen och förs över till nästa aktivitetsplan. Under 
kommentar/orsak för man in notat om vad som skall ske härnäst eller som ovan en pil, 
vilket betyder att aktiviteten visserligen var genomförd, men den skall fortsätta att 
bearbetas i någon form. 
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Fortsatt arbete 
 
Vid dagens möte går HK igenom strukturen för ”brobygge/intern förhandling”, som är ett 
verktyg för samarbete. Produktionsgruppen har identifierat ett problem och några av 
medarbetarna skall nu genomföra ett  brobygge /intern förhandling. Det handlar om att fel 
uppstår i produktionen p g a att det finns fel i konstruktionsritningarna. Syftet med  
”brobygget” är att uppmärksamma problemet för konstruktionsavdelningen för att 
åstadkomma en varaktig lösning, så att problemet inte uppstår igen och att det i 
fortsättningen inte skall bli  problemlösning i akuten. 
 

”När det gäller brobygge skall man ha  win-win som strategi” säger HK. ”Det viktigaste är 
att ”motparten” förstår budskapet och för att Ni skall förstå att det kan uppstå motkrafter 
vill jag visa på ”Alports axiom”, som togs fram i mitten av 1900-talet av Gordon Alport en 
forskare som ingick i den s k human-relation-skolan som tidigare nämnts  i detta arbete, 
(s.4)  
 

 
 
 

”Alports axiom” 
 
             Du kan aldrig överföra information eller kunskap till någon  
              som känner sig attackerad eller besvärad av budskapets  
  innehåll eller effekt” -  ”Goda idéer väcker nästan alltid motstånd” 
 
 
 
Årsplanering 
 
Erfarenhetsmässigt fungerar uppföljningsarbetet dåligt  i de flesta verksamheter. Därför 
ingår en årsplanering i modellen,  så att samtliga  uppföljnings- och checkmöten verkligen 
genomförs.  Janne berättar i sammanhanget att ledningsgruppen har beslutat att en 
gemensam kalender för hela företaget skall sättas upp. Där kommer samtliga gruppers 
mötesaktiviteter att framgå under ett år. Genom denna kalender kommer det att vara 
synligt för alla när Resultatuppföljningsmötena äger rum. Ansvarig är förbättringsledaren 
vars roll tidigare beskrivits (sid.29). 
 

Rapport till VD och IT-chefen 
 
Vid sista seminariet i  installationsfasen kommer VD och IT-chefen (tillika ägare) till mötet 
för att få rapport om vad man kommit fram till under del 1 av  implementeringen i 
produktionsgruppen. Presentationen har delats upp, så att var och en i gruppen får ansvara 
för någon del av rapporteringen: 
  
Anders presenterar Kompetens- och Utbildningsplanerna. Han visar vad och hur de 
har tänkt att lägga upp utbildningarna över tid, samt vilka som är handledare när det gäller 
internutbildning.  
Petter som har varit delaktig i checklistan för projektplanering,  berättar om hur man har 
tänkt spara tid och höja kvalitén inom projekten. Genom att man har en projekt- 
genomgång före varje nytt projekt är  förutsättningarna klara för var och en som arbetar i 
projektet, vilket spar tid genom att man slipper ”springa och fråga” och dessutom får man 
en helhetsbild.  
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Sven går igenom checklistan inför nya projekt, vilket medför att ingenting skall hamna 
mellan stolarna i framtiden.  
Yngve har tagit fram en avvikelserapport, eftersom man vill undvika dubbelarbete och 
att samma problem dyker upp gång efter annan. Här kommer man att notera avvikelser 
från bl a  konstruktionsavdelningen,  så att inte samma konstruktionsfel upprepas, vilket 
kostar mycket pengar i form av kassation, kvalitetsproblem, ineffektivitet och irritation.  
-För att skapa större förståelse mellan konstruktion och produktion har ”Tarzan”  förberett 
ett brobygge, så att  man kan klargöra och förstå varandras situationer och att man börjar 
tala samma språk.  
-Mattias visar upp resultatet av det prioriterade nyckelproblemet ”Arbetsgemenskap” 
som har resulterat i en plansch som skall sättas upp i verkstaden och som handlar om 
interna spelregler kring hur man vill ”umgås” med varandra (bil. 5).   
-Janne slutligen föredrar gruppens målbild med nyckeltal som innehåller Nu-läge, Mål 1 
år, Barriär Brytande Mål samt nu också 2-månaders mål, som skall följas upp vid det första 
Resultatuppföljningsmötet. 
 
VD tycker att det ser mycket spännande ut och menar att gruppens arbete rimmar bra med 
ledningsgruppens intentioner. Han medger också att inom vissa områden har produktions-
gruppen nått längre än ledningsgruppen.  
”Är det här bra?” Säger VD.  ”Ja”, säger en av killarna – ”det som kommer upp kommer ju 
vidare”. ”Vi mår bättre och jobbar bättre ihop”. ”Vi är på samma nivå allihop”.  
VD: ”Jag tycker att det funkar bättre i hela företagsgruppen nu!” – ”Uppfyller Ni målbilden 
Ni har satt kommer vi att nå världsklass. Ni har inte försökt med några utopier, den här 
målbilden är möjlig att nå!” – ”Jag har inte lagt mig i Ert arbete,  men de signaler jag har 
fått är positiva”. - Janne visar upp aktivitetsplanen med framdrift på 100% och frågar VD 
litet skämtsamt om ledningsgruppen skall bli lika bra som killarna i produktion!!! 
VD avslutar med att säga: ”Bra läge nu pojkar. Orderläget denna månaden är + 1.5 miljoner, 
så nu har det vänt! Verkar som vi kan hålla vår budget. Vi har två tuffa månader framför oss 
med mycket jobb, vilket inte betyder att vi tjänar pengar ännu,  eftersom det är mycket 
nyutveckling som kostar, men det ser bra ut. Det Ni gör nu förbereder framtiden! Vi jobbar 
stenhårt på sälj för att hämta in i höst. Tack skall Ni ha och som sagt bra jobbat!”  
 
Men dagen är inte riktigt slut. HK flaggar för att de  skall upprätta en kommunikationsplan. 
 
Kommunikation och Rapportering 
 
En av medarbetarna i produktionsgruppen är långtidssjuk sedan mer än ett år, men har 
trots det varit med vid så gott som alla möten. En annan har haft besvär med ryggen,  men 
har arbetat  i alla fall. Han är för tillfället  sjukskriven p g a diskbråcksoperation. Båda dessa 
skall ha rapport om vad som har skett under mötet för att inte bli utanför och  tappa 
information. Därför görs en kommunikationsplan som skall ha följande innehåll: Till vem, 
vad som skall kommuniceras, vem som tar ansvar för rapporteringen och när det är klart. 
Vid nästa möte följer de upp att aktiviteterna genomförts. 
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Kommunikationsplan & Rapporteringsvägar 
 

Till vem Vad Ansvarig Klart när 
Kurt Protokoll 

LA skall Maila
MS skall prata 

LA/ MS 31/5 

”Tarzan” Maila LA 31/5 
 

Figur 12   
Kommunikationsplan 
efter RoE-konceptet 

 
 
 
Mötesvärdering/ Samarbete 
 
Sista punkten är mötesvärderingen. Även denna  gången  ett mycket bra värde på 8.0.  
Nästa gång gruppen träffas, om drygt 2 månader,  inleds  uppföljningsarbetet.   

 

Sammanfattning implementering 
 
Produktionsgruppen är en grupp män med stort kunnande inom sin genre, där var och en 
besitter specifika kompetensområden. De har varit vana vid att sköta sig själva, varför 
synergieffekterna har haft en potential för utveckling. För ”blue-collars” är det ovant att 
sitta stilla i grupp under flera timmar och använda sina ”mentala muskler.”  Så har det 
också till viss del varit i den här  gruppen. Å andra sidan har gruppen visat  både växtkraft 
och kreativitet i utvecklingsarbetet.  Redan efter första mötet visade det stora flertalet av 
medarbetarna, att de var intresserade av att vara med och påverka. Några kände sig 
obekväma med arbetssättet, men ingen visade ett totalt motstånd till att deltaga. 
Engagemanget växlade från gång till gång, ibland p g a att man hade mycket att göra i 
verkstaden och ibland p g a andra störningsmoment.  
 
Valet av bearbetningsområde i enkäten kring arbetssituationen visade att det inom gruppen 
fanns ett mod att ta tag i även känsloladdade områden, då man valde att  bearbeta  
arbetsgemenskapen. Resultatet har blivit att man gemensamt utvecklat en policy för hur 
man vill och skall bemöta varandra. Denna policy finns nu upptryckt och placerad på ett 
flertal ställen i verkstaden, v g se bilaga 5. 
 
Vid det andra mötet meddelade VD att orderingången minskat markant för företaget, men 
att ekonomin fortfarande var god och inga uppsägningar var  omedelbart förestående. Han 
meddelade också att projektet skulle fortsätta med oförminskad kraft för att kunna möta 
framtiden med kraft och kompetens. Denna öppenhet från ledningens sida bidrog säkert till 
att medarbetarna kände sig respekterade och trots allt kände en trygghet och en framtidstro  
inom sig. Antagligen var det VD:s civilkurage som gjorde att mötesutvärderingen trots det 
negativa beskedet hamnade på  8.6,  på en skala från 1-10. Mötesutvärderingarna, som är 
ett mått på teamets samarbete  har under installationen genomförts 3 gånger med RoE-
modellens struktur och legat mellan 7.3 och 8.6. Under de övriga tre seminarierna har 
mötesutvärderingarna varit verbala och företrädesvis varit positiva med några få inslag av 
tveksamhet eller negativism. 
  
Under implementeringsfasen har gruppen ”tränat” i att göra handlingsplaner där 
utfallet/framdriften har pendlat mellan som lägst 66.6  och  100 procent. Det senare har 
infallit 3/5 gånger. Noteras bör att aktiviteterna inte har varit av de enkla slaget, så att man 
därigenom har nått höga värden för framdriften. Det är snarare så, att det har varit en 
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blandning av snabbt och lätt genomförbara aktiviteter  och sådana som har krävt både tid 
och eftertanke. Genom att medarbetarna svart på vitt har sett att deras insatser gett resultat 
i framdriften tycks det som om deras självkänsla har vuxit och därmed bidragit till att de 
”vågat” vara med i dialogen. Även de som varit frånvarande  vid något seminarium har känt 
sig bekräftade, genom att man systematiskt har uppdaterat dessa medarbetare genom  
kommunikationsplanen. 
 

Ett störningsmoment under implementeringsfasen har varit den s k ”ping-pong-
kommunikationen” som teamledaren och hans närmaste man startade redan under andra 
mötet. Dessa båda lär ha arbetat tillsammans under många år, varit vana att lösa problem 
tillsammans och föll in i ett gammalt mönster, vilket störde deltagandet från övriga 
medarbetare, som från tid till annan var tysta åskådare till ”spelet”. Trots denna störning 
under implementeringsfasen kunde man rapportera flera förbättringar till VD och IT-chef 
vid sista installationsmötet, då teamet redogjorde för sina mål och strategier, men också vad 
de redan under installationsfasen åstadkommit. 
 
 
Under installationen har de tagit fram kompetens- och utbildningsplaner för gruppen totalt 
och för varje enskild individ. Som ett kuriosum diskuterades under detta moment om 
kompetenserna skulle mätas utifrån marknadens värderingar eller om det var 
verksamhetens behov som skulle gälla -  dialogen  utföll till företagets bästa.  
 
I denna typ av verksamhet är ledtider (från offert till leverans) en fråga om konkurrenskraft, 
vilket aktualiserade problematiken kring förståelsen för varandras arbete mellan 
konstruktions- och produktionsgruppen. Några av medarbetarna i produktionsgruppen  har 
planerat ett s k  ”brobygge”/intern förhandling (som är en metod inom RoE-modellen) med 
konstruktionsgruppen, då de genom att föra en konstruktiv diskussion kring underlag, 
planering och genomförande tror sig kunna minimera antalet fel.  För att inte samma fel 
skall uppstå har gruppen dessutom tagit fram ett formulär för interna avvikelser och hoppas 
därmed finna ett mönster kring det som tenderar att bli fel. 
 
Inför ”nya projekt” har en checklista tagits fram  för att ingenting skall hamna mellan 
stolarna och som enligt dem själva skall bidra till att man i efterhand slipper ”springa och 
fråga” vilket förlänger ledtiderna i produktionen. Därutöver har de beslutat att avsätta tid 
för genomgång av nya projekt tillsammans med alla i projektet berörda. 
 
 
Avstämningsmöte med VD 
VD berättar att ett nytt dataprogram kommer att installeras, som dels kostar  mycket 
pengar, men som också kräver engagemang och kunnande så att  programmen stämmer 
med företagets krav och behov.  
 
VD tycker inte att det har varit bra att projektet haft  uppehåll under sommaren och menar 
att fler avstämningsmöten borde ha lagt in, både före och efter semestern. ”Sommaren har 
varit kaotisk p g a stor orderingång, vilket har gjort att man halkat efter när det gäller 
utvecklingsarbetet. Finns för många vattensäkra skott mellan avdelningarna, det går t ex 
inte att åka på semester utan att lämna förutsättningar för de som arbetar.  
 
Grabbarna i produktionen har lyft sig och har jobbat oerhört bra under sommaren. Där är 
de på rätt väg menar han. Rätt stora framsteg mot innan! Två av  grabbarna har dessutom 
ställt upp under semestern. Internt den här veckan kommer en ny struktur på offerter, en 
del av förbättringsarbetet, så vi är på gång!” 
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HK håller med VD om att längre uppehåll aldrig är bra för kontinuiteten, men ursäktar sig  
med att det brukar gå ganska snabbt att komma på banan igen och säger också att han tar 
till sig kritiken vad gäller vikten av avstämningsmöten vilket för oss in på hur 
uppföljningsarbetet skall struktureras. 
 
Verksamhetsuppföljning/tidssekvens 
 
En institutionaliserad uppföljningsmodell innebär att verksamheten genomför 
Resultatuppföljningsmöten (RU) varannan månad och Checkmöten varannan  månad  
enligt nedanstående sekvens och innehåll (figur 13) som rullar under ett år. När året har 
gått görs en större avstämning då en ny målbild tas fram för såväl strategisk nivå som 
operativ: 
 
 
 
  Uppföljning av nyckeltal och mål 
  Uppföljning av förbättringsplan 
 Månad 1  
  Ny förbättringsplan 2 månader 
  Ny målbild 2 månader 

RU 

  Rapportering (inom en vecka till coach/närmast högre chef för operativa 
   team) 
   

Månad 2 Checkmöte, cirka 15 minuter, för att följa upp  att alla är på gång med sina 
uppgifter eller om det är någon som behöver stöd i någon form. 

 

Check 

 
 
 Månad 3 RU-möte nr 2 
 
 
 

RU 

 

 
För att få en kvalitativ uppföljning krävs  5 RU-mö
 

Resultatuppföljning (RU) 

Ett Resultatuppföljningsmöte består av 3 delar: 
1. Uppföljning  
2. Plan framåt 
3. Hur gå vidare  
 
Uppföljningen följer i stora drag implementering
till. Under del 1. ”Uppföljning” ser man tillbaka c
hänt i verksamheten och den första aktiviteten ä
som är ett medel att få ”alla med på vagnen”, ifall 
Förbättringar är ett verktyg för att ”sätta peng
teamet ser att de idéer och förbättringar som  före
genom att man sparar tid eller  skapar positiv
Målbilden för perioden med nyckeltal för varje m
står still eller går bakåt och Handlingsplanen som
v s hur många aktiviteter har genomförts av pl
ingår också tid för reflektion då medarbetarna får 
bra, vad som varit svårt, känts bra eller motigt sed
 

Figur 13  
Uppföljningsmöte- tidssekvens 
ten per år och lika många checkmöten. 

smodellen, men några moment har lagts 
irka 2 månader i tiden, på vad som har 
r att följa upp Kommunikations-planen, 
någon varit  frånvarande vid något möte. 
ar” på genomförda förbättringar, så att 
slagits och genomförts är lönsamma t.ex.  
a upplevelser. Därefter följer man upp 
ålområde för att se om man går framåt, 
 visar på den procentuella framdriften, d 
anerade. I resultatuppföljningsmodellen 
möjlighet att reflektera över vad som gått 
an föregående möte.  
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Nästa steg är ”Plan framåt” då en ny målbild och en ny handlingsplan för nästa 2-
månadersperiod upprättas. I denna process kan det ibland behövas förnyade analyser och 
prioriteringar med hjälp av strukturer från installationsfasen.  
 
Det tredje steget är ”Hur gå vidare”, vilket innebär att det upprättas en 
kommunikationsplan.  Har någon teammedlem varit frånvarande skall denne uppdateras, 
men det kan också handla om att man önskar kommunicera något till andra team. Ibland 
vill man informera om något från teamet till anslagstavlan eller personaltidningen, om 
man har en sådan. Efter kommunikationsplanen kontrolleras att den fastställda dagen för 
nästa möte i årskalendern stämmer överens  med övriga planer och slutligen görs  en 
mötesvärdering.  Innehållet i de tre stegen framgår av figur 14 nedan: 
 

1.Uppföljning -  2 månader bakåt                                         

 Kommunikations-  Förbättringar  Målbild    Aktivitets-         Reflektioner             
plan                                                          plan           
 
     
 

 
             2.Plan framåt - 2 månader  

     Ny  Målbild   Ny Aktivitetsplan 

  
 

                
                        3. Hur gå vidare 
 

                     Kommunikationsplan  
                     & Rapporteringsvägar 
 

                                                                  Kalender 1 år                      

 
                                               Mötesutvärdering 

 

       
Figur 14  
Uppföljning
 

Resultatuppföljningsmöte nr 1 
 
Det tar en stund innan grabbarna kommer igång, men när de väl börjar k
sättet att arbeta stiger stämningen. Kreativiteten ökar på allt eftersom och de
att de är ”på banan” igen. Petter har fortfarande semester, men ville inte m
han är också med. 
 
Del 1 – uppföljning 
För första gången skall gruppen identifiera förbättringar, d v s har utveckling
resulterat i något positivt?  Vad betyder det i så fall? De får i uppgift att tänk
har skett sedan sist och om de kan komma på några förbättringar som de har
får tänka själva var och en några minuter, sedan får de slå ihop huvudena 
ytterligare en stund senare får de redovisa vad de kommit fram till. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
    
smöte –innehåll 

änna igen sig i 
t känns i luften 
issa mötet, så 

sarbetet hittills 
a över vad som 
 genomfört. De 
två och två och 
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Genomförda förbättringar Effekt/Inverkan Värde/ Timmar /Kronor 
Avvikelserapport Hittar felkällor Mycket pengar 

Bättre stämning 
Bättre gemenskap 
Arbetsklimat 

Trevlig stämning Stort värde 

Korttidssjukskrivningar Lättare planera 
Bättre stämning 

Stort värde 

Helhetstänkande Funktion 
Minskade reklamationer 

Stort värde 

Utplock från lager Mindre irritation 40tim/vecka 
 
Figur 15  
Genomförda förbättringar efter RoE-konceptet 

 

De är försiktiga när det gäller att ta fram ekonomiska värden och HK pressar dem inte utan 
nöjer sig med deras verbala tolkning. Nästa moment   är att följa upp målbilden från sista 
seminariet i installationen, då man också satte  2-månaders mål, vilka nu skall följts upp. 
 
Uppföljning av Målbild 2 månader  

Målområde 
Mål 

2 mån 
Utfall för 
perioden 

 
P M S 

Mål  
1 år 

Orsak/Kommentar 

Arbetsklimat 
Ny mätning 
oktober –mål 3.95 

 
 

 P 4,13  

Avvikelser internt     I drift.  Naturlig 
inplementering,uppföljning 

Antal genomförda 
förbättringar 

5 st 6 p 15 st  

Leverans säkerhet 98% 98% P 98,5%  
Frisknärvaro totalt 90% 80% M 91% 1st långtidssjukskriven 
Sjukfrånvaro kort 2,84% 0% P 2,5%  
Sjukfrånvaro lång  7,16% 20% M 6,5%  

Kompetenser 
  P 2,2%  

Arbetsgemenskap 
   

M 
 Gå igenom arbetsgemenskap 

punkt för punkt 
Man kan ta sig mer tid  

Alla lika värda 
P = På linjen eller bättre  M = Mindre avvikelse   S = Stor avvikelse 
 
Måluppfyllelse 63 % 
 
 
 
Måluppfyllelsen räknas ut på samma sätt som framdriften, vilket redogörs för under 
seminarium 6, sidan 35. Måluppfyllelsen är resultatet av uppfyllda nyckeltal inom varje 
målområde dividerat med planerade nyckeltal. I  målbilden ovan har 5 av 8 nyckeltal nått 
målen för perioden = P. 3 nyckeltal har haft mindre avvikelser = M, vilket innebär en 
måluppfyllelse om 63%. Två av målområdena berörs av att en av medarbetarna är 
långtidssjukskriven och har varit så sedan mer än ett år. Troligen kommer denne man inte 
tillbaka till arbetet, varför man beslutar att fokusera på den korta sjukfrånvaron framöver. 

Figur 16 
Uppföljning av målbild 
/RoE-konceptet 

 
Efter målbildsuppföljningen följer man upp handlingsplanen där 5 av 9 aktiviteter har 
genomförts, vilket innebär en framdriften på 55% (se tidigare uppföljning av handlingsplan 
sidan 35). Genom att föra samman framdrift och måluppfyllelse i ett diagram fås en mycket 
god uppfattning om var gruppen ligger i sitt utvecklingsarbete, se diagram 17  nedan,   
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vilket kan vara tillräcklig information  för övre ledning. Genom denna information kan 
ledningen känna sig trygg och gruppen får arbetsro och slipper onödigt detaljpetande från 
ledningen, som kan ägna sig åt strategiska frågor på grundval av hur det ser ut på operativ 
nivå. 

 
 

 Måluppfyllelse 
 
                 
             63% 

                 
  
                                          RU 1 

                   
                                               Framdrift 

                    55% 

Figur 17 a  
 Måluppfyllelse och framdrift efterRoE-konceptet 
 Resultatuppföljningsmöte nr 1 

 

 

 

Mycket är på gång och färdigt att tas i bruk – t ex planeringslistan för nya projekt, som 
enligt grabbarna har mycket stor betydelse för ledtider och funktionstänkande. Den 
mentala kartan har förändrats, inte minst hos teamledaren, som tydligt visar att han nu 
verkligen lyssnar på killarna och tar till sig vad de säger.  
 
Efter uppföljningen är det dags för reflektioner och Calle katalysator skriver ner deras 
tankar på blädderblad: 
 

• Tydligare när vi gör aktivitetsplan 
• Tappat lite fart under semestern 
• Måste avsätta tid trots mycket jobb 
• Måste prioritera 

 
Efter att de har gått igenom hela proceduren med Uppföljning – Plan framåt och Hur gå 
vidare avslutar de med mötesvärderingen, som denna gången  ger ett värde på  7.76,  som 
efter ett långt sommaruppehåll är ett bra värde.  
 

I detta sammanhang framhåller HK att genom att följa värdena för  såväl måluppfyllelse 
och framdrift som mötesvärdering under ett projekt, får man en bra uppfattning om 
insatsen har utvecklats i rätt riktning och varit värd insatsen. Dessutom är det ett bra 
mätinstrument för ledningens information. 
 

Resultatuppföljningsmöte nr 2 

Vid det andra uppföljningsmötet är Måluppfyllelsen 75%, vilket ligger nära världsklass, som 
är cirka 85%. Arbetsklimatet upplevs ha nått sitt mål, liksom genomförda förbättringar. 
Leveranssäkerheten nådde sitt mål liksom den korta sjukfrånvaron som nu är nere på 
1.03% , vilket är långt under målet för perioden som var 2.7%. Däremot  har Framdriften 
gått ner och ligger nu på 43%, vilket har att göra med att ett nytt datasystem håller på att 
införas och ännu inte är funktionssäkert. Checklistan inför nya projekt är i drift, men har 
inte utvärderats enligt plan. Inte  heller har man hittat någon bra form för arbetsrotation. 
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              Måluppfyllelse 
 

                        WC       Världsklass ca 85% 
 

          75%                                       
   

                                                                 
   RU 2   
 

  
                   
                  43% 

                                                                                     Framdrift 
 Figur  17 b.   

Måluppfyllelse och framdrift efter RoE-
konceptet vid Resultatuppföljningsmöte nr 2. 

 
 

 
 
Resultatredovisning av enkät kring arbetssituationen 
Resultatet av mätning nr 2 presenteras och  visar att medelvärdet efter 8 månader har stigit 
från 3.76 till 4.06. Det ligger nu inte långt från  1-årsmålet på 4.13. Målet för periodens 
medelvärde  var 3.95, varför resultatet är en tiondel bättre. Det är framförallt kontrollen 
över det egna arbetet, belöning och rättvisa som har förbättrats,  plus att attityderna till 
förändring som tidigare hade ett bra värde nu har ökat ytterliggare.  
 
Det var en mycket positiv respons från samtliga i gruppen kring resultaten av enkäten och 
speciellt intressant var det att observera  samstämmigheten under dialogen kring 
orsakerna. En intressant händelse inträffar under dialogen då Petter direkt till Janne uttalar 
att han tycker att Jannes ledarstil har förändrats i en mycket positiv riktning och att han 
känner sig  både sedd och lyssnad på. Flera av de  andra fyller på med egna superlativ och 
Janne blir en aning ”röd om öronen”, men tackar för deras support och ser dem i ögonen 
medan han gör det.  
 

Efter resultatgenomgången av enkäten är det tid för genomförda förbättringar.Den här 
gången identifieras ytterligare 5  förbättringar och grabbarna vågar sig nu också på att göra 
en ekonomisk värdering, som kommer att innebära besparingar på ett par hundra tusen 
kronor. 
 
Efter själva uppföljningen är det dags för reflektion och det är bara några få som ger uttryck 
för sina tankar: 
 

• Vissa bitar står still. 
• Dålig struktur på problemlösning 
• Måste inte göra sina aktiviteter ”sista dan” 
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Det känns som om luften har gått ur dem litet, vilket också visar sig i mötesvärderingen  
som består av både positiva och ”ifrågasättande” adjektiv, men de positiva förtecknen 
dominerar trots allt. 
 

 

 Positivt 
Kommer framåt med någonting  
Många personliga påhopp 
Grävt för mycket 
Positivt 

 
Resultatuppföljningsmöte nr 3 
 
Liksom vid  förra RU-mötet är måluppfyllelsen d
framdriften har ökat till  50%: 
 
 

 Måluppfyllelse 
 
                 
                                75% 

   
 

                           RU 3 
                                           

                                      F
                        50% 

Di
Må
eft
Re
 
 

 
 
 
 
 
 
Sedan sist har ytterligare en förbättring tagits
100.000 kronor. Förbättringen består av en n
Blanketten är enligt killarnas uttalanden ”grym
mindre irriterade och det blir lättare att upptäck
 
Mötesutvärderingen är även denna gång en b
känslor, men de positiva dominerar:   
                               
 

Tar för lång tid Mycket pap
Svagt intresse Ensamma o
Saker kommer fram Problem ka
som inte kommit fram Ska bli mer
annars  Aktivitetsp
Alla vill kunna påverka Vi har lärt 
sin arbetsroll 

 
 
Under mötets gång försöker  Anders locka in J
Janne reagerar blixtsnabbt och ber Anders läg
genom rummet och Anders ser litet slokörad ut.
 

Spänt 
Intressant 
Klarhet till
klarhet 
Öppenhet 
Positivt 
enna gången hög och ligger på 75% och  

ramdrift 

agram 17 c.   
luppfyllelse och framdrift  

er  RoE-konceptet vid 
sultatuppföljningsmöte nr 3 

 fram, som  beräknas kunna spara bortåt 
y blankett för genomgång av nya projekt. 
t bra” genom att de får bättre ”koll”, blir 

a fel. 

landad kompott av positiva och ”negativa” 

pershantering 
m att ha kommit så här långt 
n lösas 
 naturligt  
lan = belastning 
känna varandra bättre   

anne i en ny ”ping-pong-diskussion”, men 
ga av. Ett sus av beundran för Janne går 
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Sammanfattning  av Resultatuppföljningsmöten 
Att förändra i en verksamhet innebär alltid att det uppstår ett motstånd från några som 
tycker att ”det var bättre förr”. Människor är olika och förändringsmotståndet kan ha 
många förklaringar. De positiva resultat som gruppen har visat upp under RU-mötena går 
emellertid inte att blunda för.  
 

8. Resultat 
  
Ett förbättringsarbete i en verksamhet på såväl strategisk som operativ nivå tar lång tid och 
kan skapa såväl kaos som frustration om det saknas tydliga mål och metoder. Genom att 
engagera utifrån kommande expertis  (HK) som bidragit med såväl metoder som strukturer 
har föreliggande  utvecklingsarbete präglats av ordning och reda och kunnat genomföras 
utan att kärnverksamheten har fått stå tillbaka alltför mycket under själva 
implementeringsfasen.  
 
För att tydliggöra resultaten som framkommit redovisas dessa under respektive 
frågeställning i problemformuleringen. 
  
 
1.  Kan införandet av RoE-modellen bidra till en minskad sjukfrånvaro? 
 
Med utgångspunkt från huvudfrågan ”Kan RoE-modellen  påverka sjukfrånvaron”? har de 
facto en sådan påverkan skett. Innan projektet startade låg den korta sjukfrånvaron i 
produktionsgruppen på 5.74 procent av arbetad tid. I maj månad, 2 månader efter 
projektstart låg den på 2.84 procent, vilket gruppen beslöt  skulle utgöra Nu-läget i 
målbilden. Därefter har  den korta sjukfrånvaron sjunkit ytterligare  och efter 8 månader  
legat på cirka 1%.  
 
Eftersom  uppsatsen har dragit ut på tiden, har det varit möjligt att följa sjukfrånvarons 
utveckling i ett längre tidsperspektiv och fortfarande, drygt 3 år efter projektstart  ligger den 
kvar på cirka 1 procent. För verksamheten totalt var den korta sjukfrånvaron före 
projektstarten 5.3 procent av arbetad tid, men ligger nu på  cirka 1 procent  och har också 
legat på denna låga nivå sedan drygt 2 år tillbaka, se diagram 2 (s.51). 
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Korta sjukfrånvaron under en 3-års period 
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Några månader efter projekts
varefter den sjönk ytterligare
flertal vetenskapliga studier
sjuklighet hos en genomsnitt
sjukfrånvaron ligger på 2-4
signalerar att förhållandena p
 

Ligger frånvaron un
hemma, d v s skadlig

 
För att förvissa mig om att m
ställde jag frågan direkt till m
när de kände sig sjuka. Är d
undan förkylningar, maginf
tillfredsställelse som påverka
biologiska mätvärden, men  
försumlig nivå alltsedan nya 
medarbetarna inte kommer t
 
 
 
 
 

≈ 1%
               År 3 
             

           Diagram 2  
 Korta sjukfrånvaro under en  3-årsperiod  
- före,  under och efter implementering av 
RoE-modellen    

tarten mer än halverades den korta sjukfrånvaron till cirka 3% 
 till cirka 1%. Enligt Johnsson, Lugn,  Rexed (2003) har ett 

 i de skandinaviska länderna visat att en normal, biologisk 
lig grupp människor ligger inom spannet 2 till 4 procent. Om 
 procent av arbetstiden, då är den alltså fullt normal och 
å en arbetsplats är i ordning.  

der 2% måste man ibland misstänka att folk är på jobbet när de borde vara 
 sjuknärvaro (s.26) 

edarbetarna vid MH inte tillhörde gruppen sjuknärvarande, 
edarbetarna, som emellertid förnekade att de gick till arbetet 

et slumpen som har gjort att medarbetarna på MH klarat sig 
luensa och benbrott eller är det en personlig känsla av 
t medarbetarnas motståndskraft? Frågan kan ej besvaras utan 
enligt VD har sjukfrånvaron i hela verksamheten legat på en 
styrmetoder infördes. Även produktionschefen konfirmerar att 
ill arbetet när de är sjuka. 
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2 a. Kan införandet av RoE-modellen ge medarbetarna bättre kontroll över  det 
         egna arbetet? 
 
Vid en andra mätning av arbetssituationen (efter 8 månader) upplever man i 
produktionsgruppen förbättring såväl vad gäller relationen till arbetet som balansen inom 
arbetsområdena. Kontrollen har ökat med  drygt 40%, vilket betyder att man upplever sig 
ha en bättre kontroll över arbetsuppgifterna och en större tydlighet vad gäller ansvar och 
befogenheter.  Belöning har ökat med  drygt 50%, vilket är en bekräftelse på att man  i 
mycket högre grad upplever sig bli sedd och bekräftad av chefen och övriga medarbetare, 
belöning i detta sammanhang har alltså inget samband med  ekonomisk ersättning.  
Rättvisa  har också ökat med 50% vilket innebär att man upplever en stor förändring när 
det gäller att alla behandlas lika och att  ingen är mer eller mindre gynnad än andra. 
Förändring hade tidigare ett högt värde, men har vid andra mätningen ökat med 
ytterligare 20%, vilket tyder på att det finns en trygghet och en flexibilitet genom ökad 
delaktighet i organisationen. I den första mätningen i produktionsgruppen hade kontroll, 
belöning, rättvisa klart negativa värden, vilket anges med en svart markering i diagrammet 
nedan. Produktionsgruppens medelvärde steg från 3.76 i mars månad till 4.04 i november. 
Värderingar och Gemenskap har fortfarande negativa värden jämfört med kontrollgruppen, 
områden som tar tid att förändra. 
 
Produktionsgruppen mätning nr 2  av arbetssituationen   -  Medelvärde  4,04 
     = Värde vid  1:a mätningen 8 månader tidigare 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Övergripande profil arbetssituationen poduktionsgruppen               
Mars 03

  REL. TILL ARBETET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diagram 1 b 
Profil av Arbetssituation  (Maslach och Leiter, 2002 
8 månader efter implementering av RoE-modellen) 
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2 b. Kan införandet av RoE-modellen ge medarbetarna upplevelse av bättre 
         stöd i arbetet? 
 
Stöd/Teamutveckling/Psykologiska barriärer 
 
I början av projektet föreföll flertalet operatörer ha ett motstånd till att yttra sig i gruppen, 
särskilt i början av  respektive möte.  Det var på något sätt som att de enskilda individerna 
inte vågade yttra sig av rädsla för att göra bort sig eller få negativ feedback. Efter hand 
förändrades detta mönster och när de väl kom igång fanns det många kloka inlägg. En 
annan barriär var förändringsmotståndet  generellt som kunde ta sig följande uttryck: ”Hur 
skall vi hinna med sådant här”?-  ”Det tar för lång tid!” Längre fram visade det sig 
emellertid, med deras egna beräkningar, att inbesparad tid, var en av de stora vinsterna i 
projektet. 
 

Mötesvärdering/Teamutveckling 
  
Mötesvärdering (bil.6) är ett mått på hur teamet samverkar i beslutsprocesser. För 
produktionsgruppen blev det totala medelvärdet  8.1 på en 10-gradig skala. Resultaten 
varierade  inte nämnvärt utan låg på en jämn och hög nivå,  såväl under 
implementeringsfasen som uppföljningsfasen. Vad gäller de verbala mötesutvärderingarna 
fanns det till en början några negativa omdömen, men redan under det tredje seminariet  
försvann de negativa attityderna, precis som HK sade vid det inledande seminariet, men 
återkom till viss del under två av RU-mötena.  
 
 
2 c. Kan införandet av RoE-modellen öka medarbetarnas upplevelser av   
        delaktighet i beslut? 
 

Måluppfyllelse 
 
Genom den gemensamma målbilden tydliggörs nivån för vad man vill uppnå i teamet 
liksom ansvarsområden och befogenheter. Nyckeltalen för målområdena sätts i olika 
tidsperspektiv från Barriärbrytande mål till 2-månadersmål. Måluppfyllelse går av naturliga 
skäl inte att mäta förrän målbilden är klar med sina nyckeltal och det är inför uppföljningen 
som man sätter 2-månadersmål, vilka sedan kontinuerligt följs upp vid 
Resultatuppföljningsmötena (RU). Genomsnittet från de tre RU-mötena i  
produktionsgruppen var 71 procent. Det är graden av  måluppfyllelse  och framdrift som 
avgör hur effektiv en verksamhet är ( se fig.17 d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

 
Framdrift 
 
Framdriften speglar antalet genomförda aktiviteter i förhållande till planerade. Det är dessa 
aktiviteter som leder fram till förbättringar, som i sin tur bidrar till att de uppsatta målen 
nås. Det genomsnittliga värdet för hela perioden blev för produktionsgruppen 73.5 procent, 
(se fig.10). 
  
Måluppfyllelse 100%  

                                                                  Världsklass 75- 85% 

  

                                                                     Produktionsgruppen 73.5% 

                50%  
              

         ”Normal”           
             verksamhet         

     0%                 50%                100% Framdrift 

 

 

 
Visionära mål 
  
Visionära mål är ett uttryck fö
månaders strukturerat målstyr
skall vara möjliga att nå, vilk
100%. Det är alltså anmärkn
Moduls uppvisar. Produktionsg
för leveranssäkerhet -  trots att
till förbättringar. De nådde ock
råge. Under den 6 månader l
korta sjukfrånvaron mellan 0%
1-års målet också inom nämnd
 
Uppnådda  mål inom rame

Visionära mål:   Leveranssäker
1-årsmål:            Genomförda fö
  
Ledningens målsättning oc

• Minska sjukfrånvaron 
• Bli mer självständiga 
• Flyt mellan de olika team
• Samverkan och dra åt sa
• Ta eget ansvar 

 
Dessa krav torde ha uppfyllts g
ligger mycket nära det man ino
 
 
 

  Figur 17 d  
Måluppfyllelse och framdrift efter installation  i  
Produktionsgrupp/ RoE-konceptet 
r mycket högt ställda mål som generellt nås först efter 18-36 
ningsarbete. Visionära mål beräknas utifrån att de till 50% 
et innebär att det måste till kraftansträngningar för att nå 
ingsvärt goda resultat som produktionsgruppen vid MH-
ruppens nådde inom sju månader det visionära målet, 99%, 

 denna redan låg på en mycket hög nivå med små marginaler 
så det visionära målet, 2%,  för den korta sjukfrånvaron med 
ånga perioden för uppföljningsseminarierna  pendlade den 
 och 1.03% och vad gäller genomförda förbättringar nåddes 

a tidsperiod. 

n för projektet (cirka 10 månader) 

het  och  Korta sjukfrånvaron 
rbättringar  

h kravställning 

en 
mma håll 

enom verkningsgraden av måluppfyllelse och framdrift som 
m näringslivet kallar världsklass (se figur 17 d.). 
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2 d. Kan införandet av RoE-modellen ge medarbetarna en framtidstro och en      
         arbetsglädje genom ett humanistiskt ledarskap? 
 
 
Attityder och ledarskap 
För att  få en mer heltäckande bild av hur man i produktionsgruppen upplevt projektet, 
genomfördes samtalsintervjuer med operatörerna och produktionschefen i ett personligt 
samtal  med stöd av två frågeformulär – ett för operatörerna och ett för produktionschefen, 
som omfattade 10 respektive 8 frågor, vilka återfinns i bilaga 3 och 4. 
Intervjuerna har genomförts efter implementeringen och innehåller både  en tillbakablick 
och ett nuläge. Intervjuerna  har haft karaktären av ett samtal där nämnda formulär har 
använts som stöd.  Frågorna har ställts av mig,  som också har fyllt i svaren på 
intervjuformuläret. Efter intervjuerna har den intervjuade  kontrolläst det ifyllda formuläret 
och i några fall har markeringarna ändrats. Resultatet av intervjuerna återges nedan som en 
verbal sammanfattning av hur det  varit före, under och efter projektet och i bilagorna 
återges medelvärdet av svaren med siffror. 
 
Sammanfattande omdömen av operatörerna 

• Vi har mycket större möjligheter att påverka frågor som kommer upp  
• Vi har blivit mycket mer motiverade 
• Teamet har blivit mera aktivt 
• Vi lyssnar mer på varandra än tidigare 
• Vi har blivit mer öppna mot varandra 

Spontana enskilda kommentarer 
• Vi ställer upp för varandra  
• Jag har börjat acceptera att jag kan bidra mer till helheten 
• Jag behöver inte tjata så mycket längre 
• Det är roligt att köra till jobbet 
• Janne har blivit mycket gladare – har ”kolat ner sig” 
• Jag var på väg att säga upp mig, men nu är det kul 
• Janne har blivit mindre ”hubbig” (klandrande). Han respekterar oss. 

 
 
Sammanfattande omdömen  av produktionschefen samt kommentarer  
och uppfattning  huruvida de mål företaget önskade uppnå har  infriats 
 

• Det har blivit bättre sammanhållning i teamet 
• De är med redan från början i nya projekt 
• Medarbetarna blev mer aktiva i måldiskussionerna och det artade sig hela tiden, blev 

bättre och bättre. Killarna blev mer engagerade i jobbet. Jag märkte att deras 
attityder blev mycket mer positiva. Samtidigt blev de också mer kritiska och positivt 
ifrågasättande. Samarbetet i teamet har definitivt förbättrats mot tidigare. De har 
också blivit mer aktiva. De tar mycket större ansvar, mer egna initiativ och är mer 
självgående. 

 
Som tidigare antytts har produktionschefens ledarstil inte varit direkt auktoritär, men han 
har stundtals ”pekat med hela handen” och den ömsesidiga dialogen mellan honom och 
operatörerna har  varit något begränsad. Under projektets gång har en tydlig förbättring i 
detta avseende ägt rum och  sättet att kommunicera har förändrats i positiv riktning. 
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Övriga resultat 

Operativ kreativitet 

Ett exempel på operativ kreativitet är det försättsblad som ”Tarzan” kreerade när det var 
hans tur att skriva protokoll och som sedan följes av andra ”protokollskrivare” ( bilaga 7) . 
 
Genomförda förbättringar 

 Genomförda förbättringar handlar om gruppers delaktighet och engagemang kring det egna 
arbetet och rapporteras kontinuerligt enligt modellen till övre ledning för att öka insikten 
hos denna grupp om den operativa verkligheten. Värdet av genomförda förbättringar kan 
beroende av verksamhetsinriktning  mätas i sparad tid,  i minskade kostnader men också  i 
upplevda psykologiska värden. Det ekonomiska värdet för respektive förbättring  har 
gruppen själv räknat fram. Däremot har någon värdering av den minskade 
korttidssjukfrånvaron ej gjorts, men torde vara betydande.  
 
 
Genomförda förbättringar Produktionsgruppen under 8 månader  

Förbättringar                            Effekt/inverkan Värde SEK*) 

Bättre gemenskap Bra stämning 250.000:- 
Korttidssjukskrivningar Lättare att planera 100.000:- 
Avvikelserapport Hittar felkällor 250.000:- 
Helhetstänkande Minskade reklamationer 500.000:- 
Utplock från lagret Mindre irritation 250.000:- 
Bättre plats i sågen Bättre ordning/Ingen skitsamlare 50.000:- 
Nya verktyg för lager        Bättre kvalitet/slipper leta  5.000:- 
Rullställ PA 1500 Skadar inte rullar/oss själva 25.000:- 
Brobygge mot konstruktion 
för bättre ritningar 

Mindre fel och bättre humör, tidsbesparande 100.000:- 

Bättre engagemang/ 
Drar med andra 

Lättare att kommunicera 150.000:- 

Totalt per år Beräknad besparing 1.655.000:- 

 Figur 18  
Genomförda förbättringar under 
projektet efter RoE-konceptet 

 
 
 
 
*) Värdet  utgår från 200:-/arbetstimma och är den norm Liukkonen (2002) använder sig av som   
    schablon vid  beräkning av kostnad per arbetstimma.  
 
Resurser 
 
Ofta ses utvecklingsinsatser som en kostnad snarare  än som en investering enligt HK.  En 
sådan inställning är naturlig, då man på förhand inte kan överskåda om effekterna blir 
positiva eller negativa. När det gäller MHModuls torde enbart kostnadsbesparingen av den  
minskade sjukfrånvaron kompensera utgifterna för projektet. Därutöver  tillkom alla andra 
förbättringar som kreerades av medarbetare och ledning och  som representerar ett stort 
ekonomiskt  värde, förbättringar som då de institutionaliseras  även kan ”räknas hem” 
under kommande år.  MHModuls  har  fått s k  Mål 3-bidrag genom ESF (Europeiska 
Socialfonden) för att genomföra projektet. 
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9. Analys/Diskussion 
 
Genom implementering av RoE-modellen har nya styrmetoder implementerats som 
inneburit att kravställning och tydliga mål skapats. Härigenom har de uppsatta kraven blivit 
bemötta enligt vad som framgår av Resultatuppföljningsmöten, protokoll, intervjuer och 
enkätsvar. Sammanfattningsvis har projektet medfört: 
 

• Korta sjukfrånvaron stabil på 1% (krav: minska sjukfrånvaron) 
• Kontroll över det egna arbetet  (krav: bli mer självständiga) 
• Högt engagemang och stöd (krav: flyt mellan de olika teamen) 
• Ökad delaktighet och kreativitet  (krav: Samverkan och dra åt samma håll) 
• Ledarskap med delegerat ansvar      (krav: Ta eget ansvar) 

             
Att implementera nya styrmetoder, torde med automatik kunna ”störa” makt och 
maktbehov hos enskilda chefer och nyckelpersoner. Den maktorienterade individen är  
enligt Mc Clelland ( 1990) mer tvärsäker och mindre samarbetsvillig i teamarbete.   Den 
maktorienterade med stort kontrollbehov kan därför uppleva ett styrsystem som RoE som 
ett hot, men så vitt jag kunde se, fanns inga makttendenser hos någon av ägarna. Bland 
operatörerna var det svårt att på så kort tid upptäcka några sådana tendenser. Det är 
mycket möjligt att sådana funnits eftersom, det enligt enskilda medarbetare existerade 
subgrupper, i vart fall före projektet. Skulle det ligga någon sanning i påståendet torde 
produktionschefens förändrade ledarstil motverka ett sådant beteende framöver enligt HK. 
Målsättningen har emellertid varit att göra  en studie  som överensstämmer med normerna 
för en lärande organisation/organiserat lärande  som uppmuntrar till dialog och 
delaktighet.   
 
Inom 10 månader nådde verksamheten totalt 4 visionära mål, varav 2 inom 
produktionsgruppen, ett av dessa var att sänka den korta sjukfrånvaron. En bidragande 
orsak kan vara den förändrade ledarstilen hos produktionschefen. När jag efter projektet 
”intervjusamtalar” med medarbetarna i produktionsgruppen säger de spontant att 
produktionschefens ledarstil har förändrats. ”Han är mer positiv, lyssnar mer, tar åt sig vad 
vi säger, respekterar oss mer. Litar på oss. Han har ”kolat ner sig”, är mycket gladare och 
ger oss beröm. Han är tydlig både vad  gäller ros och ris”. När jag frågar om de känner sig 
mer engagerade idag än före projektstarten menar de allra flesta att engagemanget har ökat 
märkbart. ”Vi garanterar att jobbet blir bra utfört”– ”Har inte missat  någon leverans” – ”Vi 
ställer upp för varandra” -  ”Jag har börjat acceptera att jag kan bidra  mer till helheten” är 
några av rösterna. Operatörernas vittnesmål är nästan att betrakta som en metamorfos, 
eftersom de till att börja med inte var särskilt frispråkiga. 
  
Under projektets gång har det också blivit uppenbart att RoE-modellen möter Krav-
Kontroll-Stöd-teorin (Karasek och Theorell, 1990) som tidigare beskrivits i detta arbete. 
RoE-modellen möter också frågorna i enkäten kring Arbetssituationen, (Maslach och Leiter, 
2002). Mitt intryck efter implementering av RoE-modellen är, att det går förvånansvärt 
snabbt att förändra arbetsklimatet och arbetssituationen, både vad avser attityder och själva 
kärnverksamheten. Dessutom är det imponerande vad medarbetarna tillfört i form av 
förbättringar. Mina tankar går osökt till Maslows   och Herzbergs teorier och deras 
forskning kring vikten av beröm och erkännanden i arbetssituationen samt hur människans 
grundläggande behov av självförverkligande är möjligt att uppnå. Inte heller är det särskilt 
vanligt att medarbetare ger chefer/ledare erkännanden, vilket medarbetarna i 
produktionsgruppen gjorde direkt till produktionschefen under ett av 
resultatuppföljningsmötena. Det sistnämnda kan knytas till  teorin kring dialogen där ”att 
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tala oförställt” är den yttersta förmågan i en dialog, Isaacs (2000).  Att kategorin 
chefer/ledare  blir bekräftad är heller inte något som är vanligt eller som har 
uppmärksammats inom forskning eller management enligt HK. 
 
En annan upptäckt, som förmedlats av VD, är att medarbetare utanför produktionsgruppen 
har noterat och uttalat, att de upplever ett ökat engagemang och arbetsglädje hos gruppen. 
Några medarbetare i produktionsgruppen har också under RU-möten uttalat att de hjälper 
varandra mer, inte längre är uppdelade i subgrupper, tycker att de har lärt känna varandra 
bättre och upplever en större nöjdhet. Därmed torde ledningens önskemål om ett 
funktionstänkande hos varje individ ha infriats eller i vart fall vara på väg.  
 
Sammanfattningsvis har projektet inneburit att  verksamheten tagit till sig ett  
tillvägagångsätt för såväl individuell som organisatorisk utveckling. Genom 
utvecklingsarbetet  har viktiga organisatoriska frågeställningar och problem, som inte har 
haft något givet svar, bearbetats genom ifrågasättande och kritisk reflektion på olika nivåer 
och med olika erfarenheter. Genom detta förfaringssätt har den kollektiva erfarenheten 
utnyttjats och skapat en möjlighet till lärande, som har en betoning på att lära genom att 
göra. Fördelarna med att lära sig av utmaningar  i det dagliga arbetet är att kunskapen blir 
överförbar till andra situationer genom att tankegångarna lyfts upp i gruppen. I en samtidig 
återkoppling har de kollektiva erfarenheterna många gånger utvecklat problemlösningen 
ytterligare, vilket medfört en stolthet och en känsla av vinnarmentalitet hos 
teammedlemmarna. Inte minst det sistnämna har bidragit till att ledarskapet har 
förändrats till att inte bara vara ord utan också visat sig i handling. Denna förändring har 
visat sig i att  teammedlemmarna blivit mera frispråkiga, intuitiva och kreativt 
reflekterande. Ett tydligt exempel i sammanhanget är som nämnts ovan de komplimanger 
produktionschefen fick av teammedlemmarna kring sitt ledarskap under ett av RU-mötena.  
 
Ett humanistiskt ledarskap präglas av att människor känner sig trygga, uppskattade och 
behövda. När det finns tydliga mål och visioner samt en möjlighet att påverka, styra och 
kontrollera sitt eget arbete minskar stressen och det psykiska välbefinnandet ökar. Detta i 
sin tur medför att det vegetativa systemet (stressystemets huvudkomponenter) i kroppen 
kommer i balans och såväl stresshormoner som  immunförsvar fungerar optimalt, vilket i 
sin tur påverkar människors förmåga att stå emot sjukdomsalstrande influenser. 
 
Som en avslutning vill jag lyfta fram vinsten av att lära tillsammans vilket Senge (1999) gör 
med hjälp av Argyris citat kring fenomenet.  
 

People continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and 
expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where 
people are continually learning how to learn together (Argyris, 1999, s.4). 
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Bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkätformulär Min arbetssituation 
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Bilaga 2 
Bakgrundsfrågor ägarna MH-Moduls inför implementeringav RoE-modellen 
 
Kriterier för en självgående    1.Gruppledare…………………………………………………… 
                             2.Medarbetare………………………………………………….. 
 

1. Hur många självgående 1. Gruppledare ?………./………… 
                                             2. Operatörer ?   ………. /………… 
 
2.  Samarbetet mellan de olika funktionerna fungerar mycket bra 

                          1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

3. Samarbetet mellan operatörerna inom de olika funktionerna är mycket bra 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

4. Alla  vet vad man skall uppnå  
                              1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

5. Alla är överens om vad som skall uppnås 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

6. Kundernas respons på leveranserna från MB är tydliga och  realistiska 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

7. Vi ärr helt klara över  om vi har gjort ett bra  jobb totalt inom MB 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 
             Hur?………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Vi vet exakt hur effektiva vi är – om vi står still, går framåt eller bakåt 

                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

9. Medarbetarna kommer ofta med egna förslag och idéer till lösningar 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

10. Vid interna informationsmöten med personalen får vi aktiv och positiv respons 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

11. Ibland stannar folk hemma från jobbet litet  lättvindigt 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

12. Medarbetarnas kompetensutveckling genomförs när behov uppstår 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra 
 

13. Medarbetarnas kompetensutveckling genomförs enligt särskild plan 
                               1                              2                      3                       4                          5 
             Stämmer mycket dåligt       Stämmer dåligt        Svårt att säga         Stämmer bra       Stämmer mycket bra  
 



 63

Intervju med operatörerna produktionsgruppen MH-Moduls efter implementering  
av RoE-modellen Bilaga 3 
         
        Medelvärde 
Fråga 1 Upplevde Du det positivt att deltaga i  projektet kring Ert arbete och arbetssituation?  
 Myckt posititv   Totalt ointressant   
 5 4 3 2 1   4
         
Fråga 2 Tycker Du att alla deltog aktivt 1:a  gången?     
 Alla var aktiva   De flesta var tysta   
 5 4 3 2 1   2,6
         
Fråga 3 Tycker Du att Du och Dina arbetskamrater blev mer aktiva under hösten?   
 Stämmer bra   Stämmer inte alls   
 5 4 3 2 1   3,8
         
Fråga 4 Tycker Du att produktionschefen lyssnade på Er innan Ni startade projektet?   
 Han lyssnade aktivt   Han lyssnade inte alls   
 5 4 3 2 1   3
         

Fråga 5 
Tycker Du att produktionschefen lyssnade mer aktivt på Er efter att projektet  
kommit igång? 

 Han lyssnade aktivt   Han lyssnade inte alls   
 5 4 3 2 1   4,2
         
Fråga 6 Anser Du att Ni har kunnat påverka de frågor som tagits upp?    
 Absolut    Nej vi har inte kunnat påverka  
 5 4 3 2 1   4,2
         
Fråga 7 Hur har det påverkat dig personligen att delta i projektet?    
 Mer motiverad   Har inte fått ut något   
 5 4 3 2 1   4
         

Fråga 8 
Anser Du att samarbetet i teamet har förbättrats efter det att utvecklingsarbetet 
startade?  

 Absolut    Har ej förändrats   
 5 4 3 2 1   3,8
         

Fråga 9 
Tycker Du att det är okej att inte bli tillfrågad, utan bara bli tillsagd vad som skall 
göras?  

 Absolut inte    Helt okej    
 5 4 3 2 1   3,8
         
Fråga 10 Anser Du att produktionschefens ledarstil har förändrats under projektarbetet?   
 Absolut    Har ej förändrats   
 5 4 3 2 1   4,6
         

     
Medelvärde 
totalt 3.8    
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Bilaga 4 

 
 

Intervju med produktionschefen vid MB  efter intervenering 
 

1. Tycker  Du att arbetsmiljön har påverkats av att medarbetarna varit med om att ta 
fram mål för verksamheten? Var ligger de idag på skalan 5-1? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 
 

Varför tycker Du det? Bättre sammanhållning i teamet. Tidigare låg de på en 2:a.De får  
vara med redan från början i nya projekt .Jag vill att de skall ta över mer o mer, ta över 
ansvaret, jag vill ge dem mer fria tyglar. Har kommit förslag om att de skall få sluta 
klockan 2 på fredagar vilket är helt okej om de tar det fulla ansvaret för att arbetet 
fungerar. Skall jobba vidare med det.  

 
   

2.   Blev medarbetarna efterhand mer aktiva i måldiskussionerna och arbetet med       
      förbättringar? Var ligger de idag på skalan 5-1? 
 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
  Vad tror Du det berodde på? Artade sig hela tiden. Blev bättre och bättre. Killarna blev 
      Mer engagerade i jobbet. Tidigare låg de på en 1:a. 
  
3. Märkte Du generellt sett någon förändring i medarbetarnas attityd ? 
 
 A) I arbetet? Var ligger de idag på skalan 5-1? 
 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
På vilket sätt?  Mer engagerade i arbetet. Har bl. a tagit fram checklistor för att undvika 
fel och kassation. Har blivit mer kritiska och ifrågasättande till konstruktionsavdelningen 
i fråga om  att konstruktionsritningarna  inte alltid är felfria eller är otydliga. Tidigare låg 
de på en 2:a till 3:a. 

 
        B) Mot Dig? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
På vilket sätt? Mer öppna, några vågar tala helt öppet, en del lindar in det, men man 
förstår ändå    vad som ligger bakom. Tidigare låg de i genomsnitt på en 2:a.  

 
 
4.   Anser Du att Du och Din ledarstil har något att göra med att värdena i den    
      övergripande profilen om arbetskulturen fick sådana positiva förändringar? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
Av vilken anledning har arbetskulturen förändrats till det positiva? Får ta större 
ansvar, tar  beslut dagligen. Förr fick jag peka med hela handen men jag försöker dra sig 
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tillbaka mer och  mer så att killarna tar eget ansvar. De kommer nu ofta och säger så här 
har jag tänkt. Jag vill em.  att de så småningom skall säga så här har jag gjort. 

5.   Tror Du att den avsevärda minskningen av sjukfrånvaron har med Din ledarstil      
      att skaffa? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
Vad beror den på tror Du?  Byggt upp teamkänslan. Tagit upp vad det kostar med 
sjukfrånvaron i projektet så att alla förstår att det inte bara är lönekostnaden. Killarna har  
blivit mer medvetna om vad det kostar och vad det innebär för resten av teamet. 
  

 
6.  Har samarbetet i teamet förändrats på något sätt? Var ligger de idag på skalan 5-1? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 

 
Hur har det förändrats? Innan projektet låg de på en 1:a. Har blivit mer medvetna om 
betydelsen av gruppsamverkan och har ju även tagit fram spelregler för hur de skall 
samverka. 

 
 
7.  Är medarbetarna mer aktiva idag än när projektet startade? Var ligger de idag på  
     skalan 5-1? 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 
  

Hur har det förändrats? De tar mycket mer egna initiativ, mer självgående. Tidigare låg 
de på  en 1:a. 

 
8.  I Er verksamheten arbetar Ni i projekt - tycker Du att medarbetarna bidrar mer         
     idag? Var ligger de idag på skalan 5-1?  
 

5 4 3 2 1 
      Absolut Nej, absolut inte 
 

Hur har det förändrats? De tar mycket större ansvar, mer egna initiativ, mer 
självgående. Tidigare låg de på  en 1:a 

 
  

Vill Du tillägga något ?  Skall försöka få in dem i något klurigt helvete. Ibland dyker det     
upp en svår  detalj i ”kedjan” som skall lösas på ett smart sätt. Skall försöka få igång alla. Tänker 
kasta ut  problemet vid fikat eller middagsrasten och sen köra brainstorming. Få igång att inga 
lösningar är fel.  Få dem att våga ta risken att tala om sina funderingar så att det inte bara är några få 
som är med på  nytänket. 
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      Bilaga 5. 
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                                                                                           Bilaga 6. 
 

 
                        MÖTESUTVÄRDERING enligt RoE-modellen       
 

 
 
 
 
 

Hur upplever Du att gruppen fungerar ? Ringa in den siffra som 
motsvarar Din uppfattning ! 

     
Håller sig till ämnet ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Följer inte dagordningen Följer dagordningen
Ingen dagordning  Inga avvikelser

     
Deltagande    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Några dominerar  Alla bidrar och är aktiva
Några deltar inte  i grupparbete och beslut

     
Lyssnande    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flera pratar samtidigt, En i taget talar,förklarar och
repeterar, avbryter och         skapar ideer 
pratar inbördes vid sidan om   

     
Ledarskap    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inga försök att hålla gruppen Håller gruppen till ämnet, 
till ämnet   styr alla till aktivt deltagande
Ingen uppmuntran till deltagande   

     
Kreativitet    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Låsningar, låg problem- Design - att rita upp bilder, 
lösning, argumentation öppenhet, hög problem- 

   lösning  
Kvalité i beslut och resultat   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fattade beslut sämre än Gruppens samlade beslut 
individuella åsikter och idéer bättre än individuella åsikter

    och idéer 
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      Bil.7 
 
 

 
MH MODULER  

Mötesprotokoll 
Från 

Tillverkningens 
1:a RU-möte      
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