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Abstrakt 
 
Titel:  ”Samverkan mellan operativa chefer ” En undersökning om samverkan på en produktutvecklingsavdelning 

på Volvo Bussar. 
 
Författare:  Sofie Carlsson 
 
Handledare:  Kristina Bartley  
 
Typ av arbete: D-uppsats i Sociologi 
 
Antal sidor:  42 sidor + 3 bilagor 
 
Huvudämne/tema:  Samverkan mellan operativa chefer och deras medarbetare inom olika teknikområden på en 

produktutvecklingsavdelning. 
 
Bakgrund: Förändring av samhälle och arbetsliv har medverkat till att traditionella chefer i företagens organisationer 

har bytts ut till att vara operativa chefer. En operativ chef är en mellanchef som ansvarar för olika 
funktionella områden och som har till huvuduppgift att balansera ledningens krav mot förmågan hos 
medarbetarna1. En chefsroll som innefattar ett tvärfunktionellt resultat- och verksamhets ansvar för den 
egna enheten2. De operativa chefernas uppgift är att vara chef över en process som innebär många samtida 
krav och uppgifter, som samtidigt skall samspela med de övriga bitarna i verksamheten, det vill säga de 
övriga operativa chefernas ansvarsområden, samt många fler kringliggande verksamhetsområden. En 
chefsroll som kräver en hög grad av flexibilitet.  Hur operativa chefer samverkar och hur deras 
arbetssituation ser ut är det som behandlas i denna undersökning. 

 
Syfte: Syftet är att på ett företag undersöka samverkan mellan operativa chefer inom en  produktutvecklingsenhet 

utifrån tre samverkansfaktorer; ledningens värderingar, stödstruktur och ledningens trovärdighet. Ett andra 
syfte är att ta reda på hur väl företagets visionsdokument om samverkan stämmer överens med de operativa 
chefernas syn på hur samverkan fungerar i verkligheten. 

  
  

                                                          

Frågeställningar: Hur fungerar samverkan mellan ett antal operativa chefer inom en produktutvecklingsenhet utifrån de tre 
samverkansfaktorerna; ledningens värderingar, stödstruktur och ledningens trovärdighet? 
Hur väl stämmer företagets visionsdokument om samverkan överens med de operativa chefernas 
uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten? 

 
 
Metod och material: Som verktyg för att få svar på syfte och frågeställningar har jag intervjuat sju operativachefer som ingår i en 

produktutvecklingsavdelning angående samverkan. Samt gjort en dokumentanalys och tittat närmare på de 
operativa chefernas syn på hur samverkan fungerar i verkligheten utifrån The Volvo Way, en skrift där 
företagets visioner står nerskrivna. 

 
Huvudresultat: Företagets visioner angående samverkan utifrån kompetensmodellen stämde bra överens. De operativa 

cheferna som är intervjuade uppfattas använda The Volvo Way som ett rättesnöre i den mån den komplexa 
realiteten gör det möjligt. Det framkom att det fanns vissa brister som inte fungerade optimalt. Då det gäller 
ledningens värderingar framkom att de i vissa situationer inte hade tillräckligt med befogenheter. Även mer 
tid för personalärenden eftersöktes. Då det gäller stödstrukturen önskades bättre kommunikation, stringens, 
tydlighet och bättre förarbete i arbetsprocesserna, för att inte projekten skall komma i otakt. Vad ledningens 
trovärdighet avser önskas många gånger en öppen dialog innan vissa krav införs, samt att många skulle 
vilja bli bättre på konflikthantering. I det stora hela fungerar samverkan mycket bra och de brister som 
framkom i undersökningen bör ses till arbetssituationens komplexitet. 

 
1 Stoner, J,& Wankel, C.(1986) Management sid. 11 
2 Södergren, B (1992) Decentralicering. Förändring i företag och arbetsliv sid. 103  
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Kapitel 1          
 

Inledning 
 
Under de senare decennierna har det gradvis skett en samhälls- och arbetslivsomvandling som 
gått hand i hand. I arbetslivet har det växt fram en centrum- periferistruktur som kännetecknas 
av arbetsmarknadens differentiering, ekonomisk skiktning och maktskillnader. Företagens 
långsiktiga mål har fått ge vika för kortsiktiga mål, något som av många ses som en 
förutsättning för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Lösa anställningsformer 
ökar på bekostnad av de fasta. Flexibilitet är något som premieras idag, och arbetskraft inom 
alla nivåer bör vara flexibla och kunna flytta omkring mellan olika projekt, samt ha förmåga 
att lätt kunna bryta upp och snabbt smälta in i nya miljöer.1  
 
I vissa organisationer har förändringen av arbetslivet bidragit till att s k traditionella chefer 
bytts ut till operativa chefer, vilket innefattar såväl ett tvärfunktionellt resultatansvar som ett 
verksamhetsansvar för den egna enheten.2 De operativa chefernas uppgift är att vara chef över 
en process som innebär många samtidiga krav och uppgifter, och som innefattar ett samspel 
med de övriga delarna i verksamheten, det vill säga med de övriga operativa chefernas 
ansvarsområden.3 Det är därför en chefsroll som innefattar en hög grad av flexibilitet för att 
kunna uppfylla förväntade resultat. 
 
Operativa chefer måste därutöver förhålla sig till organisationens värderingar och visioner 
som måste följas och strävas efter, eftersom företagsvisioner är en viktig del av företagens 
varumärke. Som medarbetare skall man veta om och arbeta i överensstämmelse med visionen. 
Denna kan vara nedskriven i en skrift för hela organisationen och skall fungera både som 
riktlinjer för medarbetarnas sätt att arbeta och samtidigt beskriva organisationskulturen på ett 
övergripande sätt. 
 
Hur fungerar det då i praktiken att samverka inom en organisation av ”flexibel” karaktär och 
hur hanterar en chef uppgiften att ansvara för sina medarbetare i deras komplexa arbets-
situation i en flexibel arbetsmiljö? Vad innebär det att ansvara för en egen enhet och samtidigt 
sammanstråla med de andra chefernas enheter i en och samma riktning? Är det möjligt och 
hur ser möjligheten ut att följa organisationens visioner? Den fråga jag ställer mig är alltså om 
samverkan mellan operativa chefer och deras respektive avdelningar är möjlig i praktiken och 
på vilket sätt och hur väl en organisations vision och rättesnöre efterlevs i ett komplext sam-
manhang? 
 
I denna studie utgår jag ifrån begreppet samverkan på det sätt som Larsson beskriver Jay 
Halls kompetensmodell, där samverkan är en grundförutsättning för att kompetens och pro-
duktivitet skall råda i en organisation4 (se bilaga). I denna modell har jag lagt fokus på 
samverkan och dess tre stödförutsättningar; ledningens värderingar, som står för att varje 
medarbetare inom en organisation är lika viktiga och fyller en funktion, betydelsen av en 
stödstruktur för att underlätta en bra kommunikation i alla led inom organisationen, samt 

                                                 
1 Sennet, R (1999) När karaktären krackelerar sid. 9-11 
2 Södergren, B (1992) Decentralisering. Förändring i företag och arbetsliv sid 103  
3 Stoner, J,& Wankel, C.(1986) Management sid. 11  
4 Larsson L (1990) Kompetens i organisationen sid. 45 
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ledningens trovärdighet, d v s vikten av att inge förtroende från ledningens sida och att 
uppmuntra medarbetsinflytande.  
 
 
Syfte  
 
Syftet är att på ett företag undersöka samverkan mellan operativa chefer inom en 
produktutvecklingsenhet utifrån tre samverkansfaktorer; ledningens värderingar, stödstruktur 
och ledningens trovärdighet. Ett andra syfte är att ta reda på hur väl företagets visionsdoku-
ment om samverkan stämmer överens med de operativa chefernas syn på hur samverkan 
fungerar i verkligheten. 
 
 
Frågeställningar  
 
För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

 
• Hur fungerar samverkan mellan ett antal operativa chefer inom en produktutvecklings-

enhet utifrån de tre samverkansfaktorerna; ledningens värderingar, stödstruktur och 
ledningens trovärdighet? 

• Hur väl stämmer företagets visionsdokument om samverkan överens med de operativa 
chefernas uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten? 
 
 

Begreppsdefinitioner  
 
Detta avsnitt innehåller för uppsatsen relevanta nyckelbegrepp. Begreppen är: samverkan, 
produktutveckling samt operativ chef. 
 
 
Samverkan  
 
Samverkan är det begrepp som är det mest centrala i denna uppsats. Samverkan är en form av 
samordning som inte är lätt att styra och som ställer stora krav på kommunikation och 
beslutsfattande hos de deltagare som medverkar i sammanhanget. Samverkan har blivit allt 
mer betydelsefullt i takt med att uppgifter som hanteras av organisationer blivit mer 
komplexa.5

 
Samverkan innebär delaktighet i beslutsfattandet och problemlösning i arbetet. Det innebär 
delaktighet i analys av arbetsuppgifter, planering, prognosverksamhet och resursplanering. 
Samverkan i arbetet kan ge upphov till känslan av att ha bidragit till att utforma den fortsatta 
utvecklingen. Det medför att samverkan ytterst är något resultatinriktat och bidrar till produk-
tivitet, men innebär inte att ledningen avsäger sig sin roll som chef. Chefer samverkar också 
och ledningens uppgift är alltså fortfarande att bestämma vilka problem som skall behandlas 
och vilka uppgifter som skall utföras. Medarbetarnas uppgift är att ha direkt inflytande över 
vilket sätt som är det bästa att genomföra arbetsuppgifterna på.6

                                                 
5 Trägårdh, B (1997) Samverkan och samexistens sid. 47 
6 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid. 59 
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Produktutveckling 
 
Det finns ingen klar definition av produktutveckling, men en vanlig förklaring är att utgå från 
produktframställningen och avgränsa de aktiviteter och enheter som är speciellt inriktade på 
produktutveckling. Trygg har i sin doktorsavhandling delat upp produktframställningen i sju 
funktioner, vilka är; 
 

1. Marknad, som tolkar och konceptualiserar ett marknadsbehov. 
2. Forskning, som söker efter nya teknikelement. 
3. Produktplanering, som analyserar, söker efter, samt väljer lovande produktidéer.   
4. Konstruktion, som översätter abstrakta specifikationer till lösningar. 
5. Processplanering, som anpassar produktionen till nya krav. 
6. Tillverkning, som producerar till önskad kostnad, kvantitet och kvalitet. 
7. Försäljning, som säljer till önskad kostnad och kvantitet. 
 

Produktutveckling utgör en förenande länk mellan forskning, produktplanering och konstruk-
tion (punkterna 2-4) samt av processplanering och tillverkning (punkterna 5-6). Produkt-
utveckling innebär allt i från sökning av produktidéer till färdiga produktionslösningar i form 
av ritspecifikationer, verktyg, fixturer och produktionsprogram. Förutom detta inräknas även 
prototypproduktion och testaktiviteter.7

 
Operativ chef   
 
Ledarskap och styrning inom produktutvecklingens processer skiljer sig ifrån andra funktio-
ner vars arbetsprocesser är mer linjära och planerbara. Mellanchefer inom produktutveck-
lingen har fått benämningen operativa chefer då deras arbetsprocess innefattar en större 
osäkerhet och komplexitet i utvecklingsprocessen. 8 De ansvarar för olika funktionella områ-
den och har till huvuduppgift att balansera ledningens krav mot förmågan hos medarbetarna.9

 

Uppsatsens disposition 
 
Denna uppsats är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet innehöll en inledning som beskriver 
problemområde, syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Kapitel två redovisar 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Kapitel tre tar upp metodologiska utgångs-
punkter för uppsatsen, samt tillvägagångssätt för intervjuerna med de operativa cheferna. I 
kapitel fyra presenteras resultatet, och beskriver organisationen som den utvalda gruppen 
ingår i, samt hur samarbetet är tänkt. Därefter följer två avsnitt, dokumentanalysen av före-
tagets vision samt resultatet av intervjuerna. Kapitel fem är ett analys- och diskussionsavsnitt; 
här diskuteras det resultat jag kommit fram till utifrån syfte och frågeställningar kopplat till 
tidigare forskning och teori. 
 
 
 
 
                                                 
7 Trygg, L (1991) Engineering Design  -Some Aspects of Product Development Efficiency sid.22-26 
8 Trägårdh, B (1997) Samverkan och samexistens sid. 25 
9 Stoner, J,& Wankel, C.(1986) Management sid. 11 
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Kapitel 2 
 

Tidigare forskning  
 
Detta kapitel redogör för tidigare forskning som anknyter till den utvalda organisationen och 
till ämnet för uppsatsen. Det är forskning som gjorts om anställningsbarhet, organisations-
struktur, produktutveckling samt samverkan som är det centrala begreppet för uppsatsen. 
 
 
Volvo Bussar i Borås 
 
Oudhuis har studerat ämnet anställningsbarhet. Forskningen har bedrivits på Volvo Bussars 
fabrik i Borås där busschassier tillverkas. Organisationen där är en parallell funktion till den 
utvalda undersökningsgruppen för denna uppsats, och är därför av stort intresse.  
 
Oudhuis beskriver i antologin Learning to be employable en organisationsförändring som 
gjordes på Volvo Bussar i Borås. Studien gjordes i syfte att undersöka de tekniker som an-
vändes för att omforma ”den goda arbetaren”, såsom individen betraktades innan organisa-
tionsförändringen, till att bli en ”anställningsbar individ”. Det intressanta var att se effekter 
och konsekvenser för den sistnämnda kategorin på sinne, kropp och känslor, samt vilka tekni-
ker och strategier som användes för att omforma individerna i den gemensamma arbets-
gruppen.10   
 
För att få en god bakgrund av undersökningen beskriver Oudhuis hur en ”god arbetare” 
betraktades i gårdagens samhälle. Denne förväntades att arbeta hårt och kraftfullt, att göra det 
som förväntades av dem utan att ifrågasätta överordnade. Att vara anställningsbar i dag inne-
bär tvärtom att kunna ta egna beslut och initiativ, vara kreativ och oberoende på ett sätt så att 
man blir självgående och initiativrik, samt vara öppen för ett kontinuerligt och livslångt 
lärande. Man skall vara flexibel och multifunktionell samt behärska rotation mellan olika 
arbetsuppgifter på olika nivåer. Den här förändringen i arbetslivet har skapat konsekvenser i 
organiseringen av arbetet samt krav på en förändrad ledarskapsstil. Traditionellt sett var 
ledarskapet karaktäriserat av ansvar för beslutstagande, för kunskap och av att ha kontroll. 
Dagens ledarskap kännetecknas däremot av ett coachliknande beteende, vilket innebär att vara 
stöttande, kunna lyssna på och ge feedback till medarbetarna, samt av ett spritt delegerat 
ansvarstagande och kontroll på medarbetarnivå. Huvudmeningen av ett ledarskap är att se till 
att varje individ utvecklas, motiveras och inspireras till en rätt attityd för organisationens 
bästa, samt uppmuntras till ett livslångt lärande.11

 
Organisationsförändringen på Volvo Bussar gick under benämningen FLiSa (Flexible Team-
work in Cooperation) och hade till syfte att öka produktivitet och kvalitet på olika sätt, bland 
annat genom ett så kallat individualiserat teamarbete i funktionella team bestående av 
självgående multifunktionellt ansvarstagande individer i samverkan. Detta låter bra i teorin, 
men skapade oroligheter i praktiken. Det som studien kom fram till var att individuella egen-

                                                 
10 Oudhuis, M. (2004) “Work as an Arena for Diciplining Mind, Body and Emotions” i Garsten, C &Jacobsson, 
K (2004) Learning to be employable  sid. 200 
11 Ibid. sid. 189-190 
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skaper i teamen sattes på prov och att en tävlingsinställning mellan individer/team bidrog till 
konflikter och osämja, samt till att en känsla av ett ”vi och dom” mellan teamen uppstod.12

 
 
Matrisorganisation på gott och ont 
 
Den utvalda organisationen för undersökningen ingår i en matrisorganisation. En utformning 
som främst anses bidra till en god ledningsfunktion. Trots detta kan problem uppstå som kan 
påverka samverkan på ett negativt sätt. Enligt Bruzelius kan detta uttrycka sig i; 
 
Anarkistiska tendenser, som innebär att två- eller flerdimensionella matriser gemensamt är an-
svariga för beslut, åtgärder samt resultat. Ansvarsbilden kan därmed bli oklar, vilket medför 
osäkerhet och oro i organisationen. 
Maktkamper tycks förekomma i större utsträckning i matrisorganisationer än i andra organisa-
tionsformer. Det kan bero på att det innebär ökade krav på samarbete och gemensamma beslut 
och om någon försöker ta makten bryter denna mot matrisens grundtanke. 
Gruppsjuka, d v s problemet med att matrisers ledning ofta uppfattas ha ett gemensamt 
beslutsfattande och gemensamt ansvar, vilket inte är detsamma som att alla beslut skall ske i 
grupp.  
Ökade kostnader. Det fordras fler chefer än i en traditionell organisation, vilket totalt sett 
innebär ökade kostnader. 
Matris på matris; organisationsformen tenderar att ge upphov till matrisorganisationer inom 
organisationen, ett resultat som kan uppkomma av att matriserna genom maktkamp kantrar åt 
den ena eller andra dimensionen. 
Navelskådande; en matrisorganisation innebär att mycket uppmärksamhet riktas inåt vilket 
kan bidra till att cheferna glömmer omvärlden och marknaden. 
Beslutsvånda riskeras i sådana här organisationer eftersom kravet på gemensamt beslutsfatt-
ande och ansvar medför en tendens att skjuta problemen uppåt till ledningen.13

 
Enligt Abrahamsson & Aarum-Andersen ger matrisorganisationer möjlighet att kombinera två 
eller flera olika organisationsformer, vilka kan variera från fall till fall. Med linjeledning 
menas en ledning som är direkt ansvarig för primärverksamhetens resultat och personal som 
utgör förbindelselänk till den högsta ledningen.14

 
Enligt Bruzelius finns ofta matrisorganisationer i internationaliserade företag. Dessa företag 
önskar skapa skillnader i verksamheten samt anpassa organisationen till förhållanden som 
råder i olika länder/regioner. Samtidigt vill de säkerställa ett övergripande ansvar för produkt-
områdena, var de än må vara belägna.15 Bruzelius menar att matrisorganisationer både ger 
möjlighet till att bevara olikheterna mellan olika produktområden samt att utnyttja beroende-
förhållandena. Matrisorganisationens princip kan tillämpas även inom en funktion och 
behöver inte gälla som helhet. Uppdragen som kommer in till linjerna sköts i projektform och 
arbetsprocessen sker tvärfunktionellt över matrisen. De operativa cheferna ansvarar för att 
deras avdelningar som helhet fungerar tillfredställande, medan de funktionella teknikledarna 
ansvarar för respektive specialistfunktioner inom alla avdelningar.16 Organisationsformen 
syftar till ökad kommunikation, gemensam problemlösning, samt till ett gemensamt 
                                                 
12 Oudhuis, M. (2004) i Garsten, C &Jacobsson, K (2004) Learning to be employable  sid. 205-206 
13 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) Integrerad organisationslära sid. 163-164 
14 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 68 
15 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) sid. 162 
16 Ibid. Sid.162   
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resultatansvar. Ett sådant gemensamt ansvarstagande kräver resultatansvar i två led, vertikalt 
och horisontellt, vilket ofta kan medföra inre konflikter och meningsmotsättningar.17

 
 
Produktutveckling en komplex process  
 
Omsén anser att chefer inom produktutveckling utsätts för många och ofta motstridiga krav, 
vilket bidrar till att produktutveckling är ett område som är svårt att styra och leda. Han anser 
vidare att förväntningar som finns på produktutvecklingsprojekt och projektledning skiljer sig 
från andra funktioner genom att det finns samtida krav på att kunna hantera skapande, verk-
ställande och institutionaliserande uppgifter18 Produktutvecklingen syftar till att skapa unika 
produktattribut vilket förutsetter att kreativitet skall uppmuntras. Produkterna skall levereras 
på kortast möjliga tid och till lägsta kostnad samt justeras och anpassas till de övriga produkt-
attributen eller till en helt ny produkt. Produktutvecklingsansvariga skall även medverka till 
att överföra och institutionalisera produkten, vilket innebär etablering av den nya produkten 
såväl inom organisationen som på marknaden.19

 
Institutionalisering innefattar ledarskapets stora betydelse för skapandet av värdehomogenitet. 
Chefer inom produktutveckling har krav på sig att samverka med chefer från berörda 
marknads- och produktionsenheter på ett sätt så att nya produktkoncept ”inkapslas” eller åt-
minstone accepteras och därmed institutionaliseras i företaget. Omsén menar att projektledare 
och chefer inom produktutveckling har svårigheter att hantera olika och ibland motstridiga 
krav och beskriver produktutvecklingsprocessen likt en ishockeymatch med en aning fler 
spelare ute på plan, där pucken går fram och tillbaka mellan lagspelarna och där olika grupper 
avlöser varandra på planen allt efter behov. På detta sätt är samverkan en förutsättning för att 
ett sådant arbete kan genomföras.20

 
 
Samverkan och samexistens 
 
Trägårdh har i sin avhandling Samverkan och samexistens tagit upp problematiken kring rela-
tioner mellan operativa chefer. Syftet med avhandlingen är att nå förståelse om vad som ligger 
bakom operativt verkande och ”strukturellt kopplade” chefers sätt att samverka och relatera 
sig till varandra.  Syftet nås genom att empiriskt studera och analysera chefers erfarenheter 
inom produktutveckling och få förståelse kring förhållandet mellan aktör och struktur. 
Frågeställningarna som besvaras lyder; vad är det som gör att specialistchefer generellt sett 
verkar ha svårt att samverka trots att icke-samverkan får uppenbart negativa effekter? Och vad 
ligger bakom svårigheterna för lokala chefer att samverka på ett sådant sätt att helheten på den 
operativa nivån överensstämmer med den strategiska nivåns helhet?21

 
Studien beskriver ett dynamiskt spänningsfyllt förhållande mellan strategisk och operativ 
nivå. Den komplexa arbetssituationen innefattar alltså ett spänningsfyllt tillstånd som varken 
kan beskrivas i termer av stabil synergi/komplementaritet eller kamp/dominans. De operativa 

                                                 
17Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) sid 163  
18 Omsén, A (1987) Industriell produktutveckling i fem svenska företag sid. 31 
19 Ibid. sid 30-32 
20 Ibid. sid 30-32 
21 Trägårdh, B (1997) Samverkan och samexistens, sid 47 
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chefernas handlingsutrymme går inte att kontrollera från ledningen, där öppen kamp och 
komplementaritet betraktas som pendlande ytterligheter mellan relationerna.22

 
Trägårdh menar även att samverkan är ett normgivande begrepp, som inte avbildar verkliga 
organisationsprocesser. Det är ledningsorienterat, döljer en motsats och skapar lätt frustration 
och pessimism. Studien föreslår därför begreppet samexistens som ett mer lämpligt begrepp 
för att beskriva organisatoriska relationer mellan kolleger.23

 
 
Samverkan  
 
Samverkan är det centrala begreppet i denna uppsats och enligt Trägårdh går det i samver-
kansforskningen att urskilja två riktningar, en med betoning på samverkans kognitiva aspekter 
utifrån ett konsensusperspektiv och en som inriktas på konflikter fokuserade på politiska 
aspekter.24  
 
 
Samverkan som kognitiv process 
 
Trägårdh tar upp konsensusperspektivet som betraktar samverkan likt en kognitiv process som 
betonar de överensstämmande aspekterna av de praktiska problem som samverkan skall lösa. 
Med det vill säga att integrera samverkanstänkande i de enskilda delarna av en utveck-
lingsprocess, vilket skall bidra till ett allmängiltigt helhetstänkande. Denna forskning intresse-
rar sig för samverkan på ledningsnivå där kognitiva aspekter är det mest intressanta. Forsk-
ningen är inriktad på ledare i samverkan och har skett i effektivitetshöjande syften där 
rollkonstellationer och karaktärsdrag är av intresse.25

 
Högberg menar att studier av samverkan har visat att det kan lösa vissa problem men kan 
skapa andra. Ett av de problem som samverkan kan skapa är ett ökat beroende av olika 
företeelser inom en organisation. Högberg visar i sin studie om samverkan och strategisk 
utveckling att samverkan är ett bra sätt för organisationer att på olika sätt hantera 
konkurrenter, leverantörer, kunder och andra omvärldselement samt ta tillvara på och få 
tillgång till resurser för att kunna specialisera sig och stabilisera transaktioner. Baksidan är 
emellertid att organisationerna från ett ledningsmässigt perspektiv tappar kontrollen. Det är 
därför viktigt att ha med maktaspekter och andra politiska aspekter då det gäller samverkan.26

 
 
Samverkan som politisk process 
 
Trägårdh menar att samverkan som politisk process kan ses utifrån ett konfliktperspektiv och 
betonar olikheter hos de samverkande parterna. Skälet för samverkan med andra parter är att 
kunna bidra med lösningar på väsentliga problem som man skulle vilja men inte kan hantera 
på egen hand. Generellt inom samverkan är det rimligt att utgå från att det finns någon form 
av kognitiv grund för att ett samarbete skall påbörjas. Inte sällan kan dock redan i början av 
en samverkansprocess motstridiga intressen dominera eller efter hand uppenbaras, eller så kan 
                                                 
22 Trägårdh, B (1997) Samverkan och samexistens sid. 228-229  
23 Ibid. sid. 230 
24 Ibid sid. 47  
25 Ibid. sid. 48  
26 Högberg, B (1977) Interfirm Cooperation and Strategic Areas sid. 47,49-50 
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starka intresseskillnader utvecklas. Samverkan blir då en politisk process på detta sätt kan 
organisationer ses som arenor för dominans och underordning mellan parter med uppenbara 
maktskillnader.27

 
Trägårdh tar vidare upp att benägenheten att samverka kan bestämmas av hur beroende aktö-
rerna anser sig vara av sina samverkanspartners. Ju större osäkerhet desto ökad samarbets-
villighet. Utebliven framgång kan leda till ökad osäkerhet som i sin tur kan leda till ökat 
samverkansintresse, medan framgång i de gemensamma projekten kan leda till minskad benä-
genhet att samverka.28

 
Ohlsson menar i sin avhandling där samverkan och handling behandlas att samverkan kan 
bidra till att hindra andra parter från att handla då andra handlingar uppfattas som begrän-
sande för det egna handlingsutrymmet, särskilt om samverkan mellan parter är tillfälliga.29

 
 
Samverkans betydelse för individen och sitt arbete 
 
Möjlighet till äkta samverkan har visat sig ha dramatiska effekter på människors uppfattning 
om sig själva och sitt arbete. Hall redogör i Larsson för en undersökning som är gjord på 9600 
personer i mer än 30 olika organisationer.30 Studien är gjord med avseende på hur stora möj-
ligheterna är till samverkan i frågor som gäller planering och utformning av arbetet; där jämte 
studerades känslor av tillfredställelse, ansvar, engagemang, frånvaro av besvikelse och 
personlig stolthet över resultaten. Resultatet visar att möjligheten till samverkan påverkar 
dessa känslor och att människor som har möjlighet att påverka beslut vad gäller sitt arbete 
genomgående redovisar större arbetstillfredsställelse, ansvarskänsla, engagemang, lägre 
besvikelse i arbetet samt större stolthet över resultaten, än personer som har få möjligheter till 
samverkan.31  
 
Hall i Larsson tar vidare upp att äkta samverkan skapar en känsla av vitalitet och självstyrning 
hos människor och att de känner att de har verkliga val och kontroll över skeenden som berör 
dem själva på arbetsplatsen, vilket bidrar till att kompetent agerande ökar.32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27Trägårdh, B (1997) Samverkan och samexistens sid.49  
28 Ibid. sid. 49 
29 Ohlsson, Ö (1990) Samverkan och handling sid. 51 
30 Larsson, L (1990) Kompetens i organisationen sid. 60  
31 Ibid. sid. 60 
32 Ibid. sid. 60 
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Teoretiska perspektiv 
 
I detta kapitel redogör för analysverktyget för denna uppsats, ett verktyg jag utgått ifrån vid 
analysen av intervjuresultatet samt vid genomförandet av dokumentanalysen av det under-
sökta företagets vision. I avsnittet ingår även annan forskning som berör samverkan i en 
organisation. 
 
 
Analysverktyg för denna uppsats 
 
Det analysverktyg som ligger till grund för undersökningen utgår ifrån samverkan i Halls 
kompetensmodell. Enligt Hall är det viktigt att samverkan aldrig skall vara ett mål i sig, utan 
inledningen av en process som ständigt kräver kontinuerliga uppföljningar och framtida 
handlingar. För att samverkans möjligheter skall kunna förverkligas och för att människor 
verkligen skall kunna dra nytta av sina chanser krävs tre stödförutsättningar; ledningens vär-
deringar, stödstruktur och ledningens trovärdighet. Ledningens värderingar innebär att det 
måste finnas en kulturell bakgrund, en organisationskultur som visar att det är fråga om äkta 
samverkan och som dessutom stimulerar den enskilde att utnyttja dessa möjligheter. Stöd-
struktur innebär att organisationens fysiska och psykologiska struktur underlättar för sam-
verkan och slutligen skall ledningens trovärdighet visa ledningens uppriktighet i fråga om 
möjligheter till samverkan.33  
 
Figuren nedan visar vad stödförutsättningarna utgår ifrån, därefter följer en förklaring av 
modellen. 
 
Figur 1: Analysverktyg samverkan 
Ledningens värderingar Stödstruktur Ledningens trovärdighet 
• Alla lika viktiga 
• Personlig tillfredställelse 
• Ömsesidigt beroende 
• Delad beslutsmakt, 

rättigheter, privilegier 
• Ledning som stöder 

kompetensutveckling 
• Respekt och förtroende för 

medarbetarnas kompetens 
 

• Ledningen skall uppmuntra 
samarbete 

• Tvåvägskommunikation 
• Relevanta arbetsuppgifter med 

kommunikationsmöjligheter 
• Kritisk öppenhet i arbetsprocessen 

• Bekräftelse på ledningens 
ord 

• Medarbetarinflytande 
gällande beslut 

• Arbetserfarenhet och 
mångfald 

• Feedback 
• Konfliktlösning ger 

ordning på arbetet 

 
Källa: Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid. 67,71,75 
 
 
Ledningens värderingar  
 
Modellen utgår ifrån förutsättningen att människor är ömsesidigt beroende av varandra för att 
utveckla sina kompetenser. Det är viktigt att ledningen stöttar dessa förutsättningar för att 
kunna nå en hållbar samverkan. Det är viktigt att andan i organisationskulturen ger uttryck för 
ett kompanjonskap som innebär att alla inom organisationen känner sig viktiga och 

                                                 
33 Larsson, L (1990) Kompetens i organisationen, sid.62  
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betydelsefulla för vilka de är och för vad de utför. Det underlättas genom att medarbetarna 
känner sig som en del av en helhet för att nå det gemensamma målet, vilket även främjar en 
personlig tillfredställelse. Ledningen skall vara medveten om medarbetarnas personliga 
individualitet samtidigt som de är ömsesidigt beroende av varandra. Uppmuntran av och 
spridning av beslutsmakten, samt olika rättigheter och privilegier är en förutsättning för att 
ledningen skall få med sig medarbetarna mot det gemensamma målet. Kompetensutveckling 
skall ses som en resurs mot det gemensamma målet samtidigt skall det finnas respekt och 
förtroende för organisationens gemensamma kompetens samt för medarbetarnas individuella 
kompetenser.34

 
 
Alla lika viktiga 
 
Inom organisationer finns olika kulturer en orsak till detta är att organisationer består av män-
niskor med olika intressen, erfarenheter och värderingar, vilket avspeglas i organisationen på 
olika sätt. När människor arbetar tillsammans över en längre tid för att lösa uppgifter och nå 
gemensamma mål formas normer och uppfattningar om arbete och samarbete. De värde-
normer som påverkar beteenden i alla organisationer kommer från tre källor, från individen, 
från organisationen och från samhället. Det är ytterst viktigt att ledningen stöttar medarbe-
tarnas enskilda kompetenser genom att göra det möjligt för dem att smälta in i kulturen utifrån 
deras förutsättningar.35  
 
 
Ömsesidigt beroende 
 
Organisationer och grupper kan betraktas som bärare av kultur. De är specifika sociala enhe-
ter som innehåller gemensamma uppfattningar för hur man skall samverka och vad man skall 
använda för språk och andra uttrycksformer. När man pratar om organisationskultur är det en 
konsekvens av människors gemenskap och ömsesidiga beroende som uppstår och som är ett 
resultat av en långvarig interaktion mellan människor. I den vardagliga samvaron mellan 
människor finns kultur som en spontan företeelse. Den är en del av människans allmänna 
tankar och värderingsgrunder. Den påverkas av arbetsklimatet, av den teknologi som används 
och av de dagliga händelserna i organisationen. Kulturen kan observeras men det är inte 
säkert att de som arbetar i organisationen kan redogöra för hur de olika inslagen i 
organisationens dagliga liv uppkommit, det är en så kallad ”tyst” kunskap som ger upphov till 
en kodad kommunikation medarbetarna emellan.36

 
 
Delad beslutsmakt, rättigheter och privilegier  
 
Organisationskultur representerar ett komplext mönster av uppfattningar, förväntningar, idéer, 
värden, attityder och beteenden som delas av organisationens medlemmar. Det finns grund-
regler i kulturen som verkar som ett värdesystem som ledningen måste ta med i beräkningen, 
exempelvis vid delegering av beslut som skall fattas eller när rättigheter och privilegier skall 
utdelas37. Sådana inslag i organisationen kan vara: 
 
                                                 
34 Larsson, L (1990) Samverkan och handling sid.64-67  
35 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 125  
36 Ibid. sid. 125-126  
37 Ibid. sid. 128  
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• Rutinmässigt beteende på det sätt som när människor interagerar med varandra i form 
av ritualer, ceremonier och språkbruk. 

• Normer som delas av arbetsgrupper i organisationen exempelvis vad gäller kvalitet 
och rätt kundbemötande etc. 

• Dominerande värderingar som ett ”innovativt företag” ett ”marknadsledande företag” 
eller ett slagord som ”patienten i centrum”. 

• En filosofi som bildar riktning för organisationens personalpolitik och kundorien-
tering. 

• Tydliga regler som talar om hur man tar sig fram i organisationen, samt gemensamma 
regler som nyanställda måste lära sig för att bli accepterade i organisationen. 

• Den ”känsla” eller det ”klimat” som förmedlas när man stiger in organisationens 
lokaler och anläggningar och på det sätt som de anställda interagerar med sina kunder, 
klienter och patienter etc.38 

 
Det är kombinationen av dessa komponenter som beskriver organisationens kultur, inte någon 
enskild komponent, därför är det extra viktigt för ledningen att arbeta och sätta riktlinjer 
utefter sådana komponenter. 39

 
 
Ledning som stöder kompetensutveckling 
 
Det är i organisationens kultur som ledningens värdesystem speglas. Kulturen fungerar som 
ett fundament för hur bland annat kompetensutveckling inom organisationen tar form. Det är 
därför viktigt med en ledning som stöder kompetensutveckling eftersom det är ledningen som 
formar och präglar kulturen och därmed den produktiva inställningen. Budskapet förmedlas 
på ett subtilt sätt och vi människor känner mer än vad vi kan se, oavsett hur dåligt definierad 
organisationens karaktär än är.40 Ledning kan ses både som rollfördelning och socialisation på 
det sätt att organisationskulturer både är omedvetna och fragmenterade. Det är ledarens ansvar 
att reflektera över den kultur som sätter ramarna för det som sker inom organisationen. 
Ledarskap och kultur är två sidor av samma mynt.41  
 
 
Respekt och förtroende för medarbetarnas kompetens 
 
Till det yttre kan man tro att ledare ängar sin tid åt konkreta lösningar men det är kulturen i 
sig som är ledarens huvudprodukt, vilket även avgör ledarens kompetens att leda och som 
återspeglar ledarens förtroende och respekt för dess medarbetare.42

 
Kulturpåverkan börjar med att ledaren överför sina egna värderingar och antaganden till en 
grupp. Om organisationen blir framgångsrik och dess antaganden blir tagna för givna, har vi 
en kultur som senare kommer att bestämma vilket slags ledarskap som är acceptabelt. På det 
sätt bestämmer kulturen ledarskapet. Kulturen kan ha stor betydelse för organisationers 
framgång. Tre argument för att organisationskulturen har en direkt inverkan på organisatio-
ners effektivitet är: 
 
                                                 
38 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid.128-129  
39 Ibid. sid. 129 
40 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid.  64 
41 Flaa, P & Hofoss, D & Holmer-Hoven, F (1998) Introduktion till organisationsteori sid. 68 
42 Larsson, L (1990) Kompetens i organisationen sid. 82-83 
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• En ”stark kultur” i en organisation innebär en bra harmoni mellan organisationens mål 
och strategi, vilket borde underlätta möjligheten att förverkliga strategin och uppnå 
målen. 

• Ett annat argument hävdar att stabilitet i kulturen gör det lättare för de anställda att 
ställa sig bakom organisationens mål och göra dem till sina egna. Enigheten i perso-
nalgruppen om hur man bör gå tillväga för att nå målen kan öka. 

• En ”stark kultur” leder till engagemang och motivation bland de anställda.43 
 
 
Stödstruktur 
 
I en stödstruktur som stödjer samverkan krävs det av ledningen att de skapar möjligheter för 
samarbete, det innebär att de skall stödja samtliga medarbetare med kontinuerlig uppmuntran i 
strävan att nå organisationens mål. Det är viktigt att det finns väl anpassade och utbyggda 
system som underlättar för en tvåvägskommunikation. Tydlig information är något 
fundamentalt för att få medarbetarna att känna sig trygga. Relevant kommunikationsväxling 
medarbetarna emellan bidrar till att arbetsprocesserna inte stoppas upp i något led. Det är även 
viktigt att personal med liknande uppgifter är lokaliserade till varandra. Det underlättar 
kommunikationen då arbetsuppgifter som utförs inom exempelvis en avdelning är nära 
besläktade med varandra. För att arbetsprocesserna skall kunna vara så effektiva som möjligt 
är det också viktigt att kontinuerligt ta upp och ventilera kritik och problematik av olika 
slag.44

 
 
Ledningen skall uppmuntra samverkan 
 
Ett samverkande system inbegriper många olika slags relationsnätverk mellan chefer och 
medarbetare och mellan medarbetare och kollegor.45

 
Flaa m.fl. menar att organiserat samarbete med specialisering och uppdelning av framför allt 
sammansatta uppgifter ofta framstår som det enda sättet för att skapa översikt och kontroll. 
Traditionella lösningar och spontana handlingar är i många fall bristfälliga för att lösa de 
problem som det moderna arbetslivet skapar, det är därför av högsta angelägenhet att ledaren 
skickligt kan uppmuntra till en samverkan som leder till effektivitet.46

 
 
Tvåvägskommunikation 
 
Organisationer och grupper innehåller strukturer vilka uppkommit genom att medlemmarna i 
gruppen påverkar varandra på olika sätt. I gruppen finns en formell såväl som en informell 
struktur.47 Detta är av betydelse då gruppen leds detta ställer höga krav på att relevant 
information sprids genom en tvåvägskommunikation. Detta underlättas av en väl utbyggd 
struktur med anpassade system. Information är något som är fundamentalt för att få 
medarbetarna att känna sig trygga och att inget led i arbetsprocesserna stoppas.48

                                                 
43 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 127 
44Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen, sid 68,72 
45 Ibid sid 68 
46 Flaa, P & Hofoss, D & Holmer-Hoven, F (1998). Introduktion till organisationsteori sid. 11 
47 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 115 
48 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen Sid. 70-71 
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Vad som sker över tid i grupper kan karaktäriseras med stadierna nedan. Punkterna ger även 
antydningar om att sammansättningen av grupper är av betydelse för hur de utvecklas samt 
hur effektiva de blir, grupper blir mer effektiva ju längre gruppen varit etablerad.49

 
• Formering, ett stadium som infinner sig i början av gruppens etablering. Den karaktä-

riseras av en stor osäkerhet. 
• Turbulens, innebär konflikter mellan gruppmedlemmarna. 
• Normering, det är nu som normer stiftas genom att relationer och gruppens samman-

hållning etableras. 
• Uppgiftslösning, ett stadium då gruppen är fullt funktionsduglig. 
• Upplösning, när avveckling av gruppen dominerar (snarare än uppgiftslösning) 

 
I formella och permanenta grupper skall normalt inte det sista stadiet infinna sig.50

 
 
Relevanta arbetsuppgifter 
 
Organisationen utgår från en struktur som innebär relativt beständiga mönster att arbeta efter 
och medverkar till att ge beteendet inom organisationen en riktning. En struktur innebär en 
begränsning av handlingsmönster i form av inbyggda lösningsalternativ. Strukturen skall 
främja samarbete, vilket den gör bäst genom att medarbetarna inom varje del av strukturen 
arbetar med relevanta arbetsuppgifter. Annars kan en så kallad stram struktur skapas, vilken 
kan skapa problem genom att förhindra nytänkande och anpassning till förändringar i 
omgivningen. Organisationer arbetar sällan under helt stabila förhållanden och en viss flexi-
bilitet är en förutsättning. Hur stor den skall vara kan besvaras genom att beakta organisatio-
nens behov och framtidsperspektiv.51  
 
 
Kritisk öppenhet i arbetsprocessen  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad syftar en matrisorganisation till ökad kommunikation, gemen-
sam problemlösning, samt ett gemensamt resultatansvar. Ett sådant gemensamt ansvars-
tagande kräver resultatansvar i två led, vertikalt som horisontellt, detta kan medföra inre 
konflikter och meningsmotsättningar. Det medför att det ställs stora krav på medarbetarna i en 
sådan organisation och det krävs en avsevärd mognad hos organisationens chefer då det gäller 
att fatta beslut och ta gemensamt ansvar. Därför är tydlighet något som premieras och 
förutsätts för att undvika att onödiga konflikter uppstår. Det krävs vidare att problem öppet 
kan ventileras och tas upp i ett så tidigt skede som möjligt så att inte något onödigt stopp i 
arbetsprocesserna uppstår.52

 
 

                                                 
49 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 115 
50 Ibid. sid. 115  
51 Ibid. sid. 9-11, 150-151 
52 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) Integrerad organisationslära sid. 163 
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Ledningens trovärdighet 
 
Ledningens trovärdighet är en väldigt viktig faktor som är avgörande för hela organisationens 
trovärdighet. Missbruk av trovärdighet är svår att reparera, därför är det något som skall 
vårdas med omsorg. Att kunna lita på ledningens ord betyder bekräftelse på tidigare 
erfarenheter, brist på förtroende kan sätta tvärstopp för utvecklingen av samverkan. Det är 
viktigt för organisationen i sig och dess medlemmar att kunna känna trovärdighet. Ledningen 
ger uttryck för trovärdighet genom att delegera olika beslutsfattande uppgifter till medar-
betarna, det stärker och utvecklar hela organisationen och dess medlemmar. Det skall löna 
organisationen att premiera arbetserfarenhet och mångfald, det skall uppmuntra till och 
stimulera helhetstänkandet och på det viset gynna effektiviteten. Ledningen skall konsekvent 
ge medarbetarna feedback på arbetsinsatser och förslag som konkretiserar möjligheten till 
samverkan, detta inger förtroende och organisationens mål blir klart och tydligt och alla vet 
vad de gemensamt skall sträva efter. Uppstår konflikter av något slag skall de tas upp direkt så 
att arbetsprocesserna inte stoppas upp, vilket kan starta en oreda som kan försämra 
effektiviteten.53

 
 
Bekräftelse på ledningens ord 
 
Ett särdrag med organisationer är att det finns en arbets- och auktoritetsdelning, dvs. en 
struktur. Existensen av en struktur innebär i allmänhet ett behov av ledarskap.  
Abrahamsson & Andersen definierar ledarskap i boken Organisation på följande sätt: 
 

Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller 
organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen 
eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål.54

 
Ledarskap består huvudsakligen av att åstadkomma resultat tillsammans med och genom 
andra människor. Ledaren ansvarar för att producera resultat i förhållande till organisationens 
mål. Det är endast medarbetarnas arbetsinsats och målgruppens handlingar som kan ge sådana 
resultat. En struktur i en organisation uppstår som en konsekvens av att flera människor 
arbetar för organisationens mål. För att underlätta det arbetet bör någon tilldelas uppgiften att 
planera, koordinera och kontrollera aktiviteten i organisationen. För dess överlevnad krävs ett 
bra samarbete mellan ledare och medarbetare. På det sättet är det viktigt att ledningens 
trovärdighet återspeglas på ett sätt som främjar organisationen och som ger medarbetarna 
bekräftelse på deras ord.55

 
 
Arbetserfarenhet och mångfald 
 
Enligt Hall i Larsson är grupper dynamiska och i ständig kontinuerlig förändring varför de 
vanligtvis inte klarar av att uppnå en fullständig stabilitet. De normer som uppstår i inter-
aktionen med andra människor bidrar till en gruppdynamik som ser olika ut för varje grupp 
beroende på vilka individer som befinner sig i gruppen. Därför är det av stor vikt att kunna 

                                                 
53 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) Integrerad organisationslära sid.  72-76  
54 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 78 
55 Ibid. sid. 79 
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mixa grupper på bästa sätt, samt att ta till vara på och överbrygga skillnader mellan genera-
tioner, kön, religioner, nationaliteter, raser och etniska tillhörigheter på det vis att gruppmed-
lemmarna kan komplettera varandra på ett sätt som gynnar effektiviteten.56  
 
 
Feedback  
 
Enligt Hall i Larsson är ledningens trovärdighet en viktig beståndsdel och har stor betydelse 
för hur mycket förtroende människor känner på sin arbetsplats och då särskilt inför dem som 
har makten. Det är viktigt att det finns ett förtroende mellan chef och medarbetare, det är 
väldigt viktigt för medarbetarna att få feedback och återkoppling på de arbetsuppgifter de 
utför; det påverkar i hög grad viljan att fullt ut utnyttja möjligheter till samverkan.57

Hall i Larsson menar vidare att ledningens trovärdighet i många avseenden är den viktigaste 
faktorn för samverkan eftersom den handlar om tillit mellan ledning och medarbetare. Det är 
ledningens huvudansvar att skapa en god miljö i organisationen, som bidrar till en god stäm-
ning på arbetsplatsen. Det bidrar i sin tur till trygghet, handlingsutrymme, engagemang och 
kreativitet. Trots en bra arbetsmiljö är det samtidigt omöjligt, och i många avseenden osunt, 
för organisationen att undvika konflikter vilka är en naturlig del i organisationens verklighet. 
De sker både i relation till omgivningen och internt inom organisationen.58

 
 
Konfliktlösning  
 
Konfliktbeteenden kan beskrivas som de handlingar som organisationens medlemmar utför i 
opposition till andras. Enligt Abrahamsson & Aarum-Andersen existerar endast konflikter om 
båda parter har uppfattat att en konflikt förekommer. En konflikt är en process där en person, 
grupp eller organisation utför handlingar i avsikt att hindra eller påverka andra personer, 
grupper eller organisationer att nå deras måluppfyllelse eller motverka deras intressen. Graden 
av formalisering påverkar konflikters förlopp, det gör även kulturen inom organisationen. 
Konflikter påverkar självklart organisationers legitimitet och effektivitet, det är därför av 
största vikt att de hanteras och löses på ett professionellt sätt.59 Konflikter är nödvändigtvis 
inte enbart destruktiva. Interna kamper mellan mål, idéer och medel är ofta sunda för en 
organisation. Konflikter kan bidra till ett produktivt tillstånd, som stimulerar de som deltar i 
striden till att anstränga sig mer än vanligt.60

 
Enligt Abrahamsson & Aarum-Andersen skiljer man inom arbetslivsforskning på två olika 
typer av konflikter inom en organisation. Strukturmodellen beskriver interna och strukturella 
förhållanden inom organisationen och förklarar de underliggande betingelser som ligger till 
grund för att konflikter uppstår. Processmodellen förklarar i sin tur de interna drivkrafterna i 
konfliktepisoder med tonvikt på konfliktbeteenden hos parterna. Dessa två modeller kom-
pletterar varandra på det viset att den första visar villkoren för förändringar, medan den andra 
är värdefull för att analysera en pågående konflikt.61  
 
 
                                                 
56 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid.114  
57 Ibid. sid 72  
58 Ibid. sid 74-75  
59 Abrahamsson, B & Aarum- Andersen, J (2005) Organisation sid. 119 
60 Ibid sid.122 
61 Ibid. sid. 123 
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Kapitel 3 
 

Metod 
 
Detta avsnitt redogör för de metoder som använts för att besvara syfte och frågeställningar. 
Kapitlet inleds med en redogörelse av metodologiska utgångspunkter och för kvalitativ och 
kvantitativ metod. Sedan kommer en beskrivning av val av metod, urval och hur intervjuer 
och dokumentanalys gått tillväga. Slutligen redogörs för etiska överväganden, validitet och 
reliabilitet samt min egen förförståelse. 
 
 
Metodologiska utgångspunkter 
 
Vid forskning inom samhällsvetenskapen måste man vara medveten om att den värld vi lever 
i är mångfacetterad. Med det menas att det som vi ser och upplever erfars och tolkas på olika 
sätt, det vill säga det vi ser och erfar på ett eller annat sätt inte är det enda som händer och 
sker i verkligheten. Det som händer och sker gör det på grund av något, ett händelseförlopp 
har alltså bakomliggande orsaker. Med ontologi menas hur verkligheten är beskaffad och 
epistemologiska frågor behandlar hur vi får kunskap om verkligheten.62

 
Den kritiska realismen vill ta reda på hur verkligheten är beskaffad och hur vi når kunskap om 
den. Det som står i fokus för den kritiska realismen är relationen mellan den verkliga världen 
och de föreställningar vi som människor gör oss om den. Syftet med vetenskapen är att 
komma så ”nära” verkligheten som möjligt och den anser att det finns en verklighet obero-
ende av vår kunskap om den. Den kritiska realismen delar in verkligheten i tre ontologiska 
domäner, vilka är: empirins domän, faktiska domänen och verklighetens domän. I empirins 
domän sker det vi kan bli varse med blotta ögat, det vill säga de sinnesförnimmelser som 
resulterar i empiriska data. I den faktiska domänen sker det som inte nödvändigtvis tilldragit 
sig vår observation. De bakomvarande krafter som har förmågan att producera en händelse är 
i sin tur de mekanismer som befinner sig i verklighetens domän. De tre domänerna måste 
beaktas för att vetenskapen skall erhålla det ontologiska djup som den faktiskt består av. Tol-
kas endast en eller två domäner framställs verkligheten som enkelspårig och innehållslös.63  
 
Vetenskap är en konkret, praktisk och social verksamhet som syftar till att på något sätt 
förbättra, modifiera och manipulera den verklighet som den är en del av. Det gäller både för 
samhällskunskapen som för naturvetenskapen. Skillnaden är att naturvetenskapens forsk-
ningsobjekt ryms inom slutna villkor och under kontroll samtidigt som forskaren manipulerar 
forskningsexperimentet. Inom samhällskunskapen går det inte att skapa slutna villkor för ett 
experiment. Sociala händelser är produkter av en rad samverkande mekanismer i ett komplext 
sammanhang som inte går att kontrollera fullt ut och dessutom är forskaren en produkt av 
dessa sociala tolkningar. Det är därför viktigt för samhällsforskaren att tydliggöra begrepp och 
vad denne avser vara ett socialt fenomen.64 Det kan man göra med hjälp av begreppslig 
abstraktion. Ett abstrakt begrepp syftar till att på ett precist sätt inringa en väsentlig aspekt av 
ett konkret händelseförlopp. Begreppslig abstraktion är samhällsvetenskapens motsvarighet 

                                                 
62 Danermark Berth mfl. (1997) Att förklara samhället. sid. 26 
63 Ibid sid. 30 
64 Ibid sid. 65 
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till naturvetenskapens experiment Ett abstrakt begrepp eller en abstraktion uppstår när vi i 
tanken skiljer ut och isolerar en viss aspekt av ett konkret objekt eller fenomen, det vi abstra-
herar ifrån är alla de aspekter konkreta fenomen har. Abstraktionen är nödvändig därför att 
händelser utgör en så oerhört nyanserad och heterogen dimension av verkligheten.65

 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen används huvudsakligen två olika forsknings-
metoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod grundar sig i ett kunskapssyfte 
som bygger på att förstå det som studeras samt en strävan efter syfte, mening och avsikt. 
Forskare som använder detta hermeneutiska förhållningssätt sätter förståelsen i fokus och 
försöker inte söka efter förklaringar. Repstad menar att metoden lämpar sig när forskaren 
söker insikter om det som präglar en viss miljö och vill titta på det som finns, snarare än hur 
ofta det finns.66 Kvalitativ metod handlar om att karaktärisera och leta efter egenskaper och 
framträdande drag hos den miljö eller person som studeras. Till skillnad från en kvantitativ 
metod där arbetsmaterialet består av tal och siffror har den kvalitativa metoden texten som det 
centrala uttrycket och det är ofta ett tätt och nära förhållande mellan forskare och det fenomen 
som studeras.67

 
Kvantitativ metod har uppfattats som något absolut. Idealet är hämtat från naturvetenskapen. 
Ett stort problem vid kvantitativ metod är den stora tilltro människor har till allt som kan 
beskrivas med siffror. Det bidrar till att vi lätt kan missbruka och feltolka den information vi 
får fram med kvantitativ metod. Något som beskrivs med siffror blir inte mer sant eller mer 
riktigt, utan siffrorna täcker det fenomen en forskare har undersökt och beror på det arbete 
som lagts ned.68 Kvantitativa metoder bygger på förutsättningar som rör kunskaper och 
värderingar. Vid kvantitativ metod är undersökningen färdigstrukturerad redan i teori- och 
problemformuleringsfasen. Det bidrar till att bearbetningen av informationen är mycket 
enklare än vid kvalitativ metod. Det finns även statistiska tekniker som hjälper till att bearbeta 
informationen. Kvalitativa och kvantitativa metoder kan ses som olika verktyg som används 
beroende på hur forskningsfrågorna är ställda.69

 
 
Val av metod   
 
Syftet med denna undersökning är att på ett företag undersöka samverkan mellan operativa 
chefer inom en produktutvecklingsenhet utifrån tre samverkansfaktorer; ledningens värderin-
gar, stödstruktur och ledningens trovärdighet. Ett andra syfte är att ta reda på hur väl 
företagets visionsdokument om samverkan stämmer överens med de operativa chefernas syn 
på hur samverkan fungerar i verkligheten. För att besvara syftet har jag utgått från följande 
frågeställningar: 

 

                                                 
65 Danermark Berth mfl. (1997) Att förklara samhället sid 58 
66 Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap sid. 15 
67 Ibid. Sid. 15 
68 Holme, I. M & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder sid. 158 
69 Ibid. Sid. 158 
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• Hur fungerar samverkan mellan ett antal operativa chefer inom en produktutvecklings-
enhet utifrån de tre samverkansfaktorerna ledningens värderingar, stödstruktur och 
ledningens trovärdighet? 

• Hur väl stämmer företagets visionsdokument om samverkan överens med de operativa 
chefernas uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten? 

 
Den första frågeställningen undersöks med hjälp av en kvalitativ metod där ett antal operativa 
chefer intervjuas.  Resultatet används därefter i genomförandet av en dokumentanalys av före-
tagets visionsskrift. Genom denna dokumentanalys besvaras den andra frågeställningen. 
 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av de 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening utifrån syfte och frågeställningar.70 Hade 
jag använt mig av observation eller enkät hade detta syfte varit svårt att besvara då det handlar 
om att få en förståelse kring komplexa sammanhang.  
 
Genom att göra en dokumentanalys som i grunden går ut på att systematiskt beskriva inne-
hållet i ett kommunikativt budskap kan jag på ett bra sätt undersöka hur samverkan efterlevs 
utifrån företagets visioner, i detta fall ett budskap som alla företagets medarbetare måste ta del 
av samt efterfölja. Det hade varit svårt att göra detta på ett annat sätt då det är organisationens 
vision, där de operativa cheferna ingår, som skall undersökas. 
 
Innan jag formulerade mitt syfte och mina frågeställningar skaffade jag mig förkunskaper 
genom att läsa in mig på ämnen kring samverkan och relationer mellan operativa chefer. 
Kvale menar att forskaren skall vara klar över syftet innan metod väljs för undersökningen, 
eftersom vad och varför bör besvaras innan frågan hur kan ställas.71  
 
 
Urval av företag och intervjupersoner 
 
Urvalet sker ofta systematiskt i kvalitativa studier utifrån vissa medvetet formulerade kriterier 
som är teoretiskt och strategiskt definierade. Jag använde mig utav ett strategiskt bekväm-
lighetsurval72 då jag valde att göra undersökningen på Volvo Bussar då jag har en bekant som 
jobbar där. Genom denne fick jag kontakt med en personalman på företaget. Jag förklarade 
syftet med uppsatsen för honom, han föreslog därefter en grupp av operativa chefer som 
skulle passa för undersökningen. Han hjälpte till att ta första kontakten med deltagarna genom 
att skicka ut ett gemensamt mail till de berörda, där han presenterade mig och förklarade 
varför jag skulle kontakta dem. Därefter tog jag kontakt med vederbörande och förklarade 
syftet och varför jag skulle göra undersökningen, samt bestämde tid för intervju.  
 
Lyckligtvis ställde alla i den berörda gruppen upp. Sammanlagt har jag intervjuat sju operati-
va chefer, vilka är samtliga chefer inom en produktutvecklingsavdelning på Volvo Bussar. Att 
alla chefer ställde upp på att intervjuas ansåg jag skulle räcka för att få svar på syfte och 
frågeställningar. Jag frågade samtliga om jag fick återkomma om någon fråga under arbetets 
gång skulle dyka upp, vilket inte skulle vara några problem. Kvale menar att man skall 
intervjua så många personer som behövs för att ta reda på studiens syfte. För få intervjuer gör 

                                                 
70  Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Sid. 68-69 
71 Ibid. Sid 69 
72 Holme, I. M & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder sid. 101 
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det omöjligt att göra relevanta generaliseringar och för många bidrar till att det inte går att 
göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna.73

 
 
Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat mig till ledningsgruppen för Volvo Bussars chassiekonstruktion, dvs. till de 
operativa cheferna och deras chef. Alla sju intervjupersonerna är män och har varit anställda 
inom organisationen i 10-35 år.  
 
Avdelningen de tillhör kallas SA gruppen (Strategic Areas) och ingår som en del av Volvo 
Bussars produktutveckling, vilken konstruerar och utvecklar chassier. Hela produktutvecklin-
gen inom företaget är indelat i två huvudlinjer, chassiekonstruktion och karosskonstruktion. 
Chassiekonstruktion består av sju underavdelningar som de intervjuade operativa cheferna 
ansvarar över. De sju underavdelningarna är: 
 

• Motor och drivlineinstallation 
• Konstruktion, hjulupphängning, styrning och bromsar 
• Konstruktion, el och elektronik 
• Chassieramar 
• Hållfastighetsberäkning och installation 
• Certifiering 
• Prototyp och vagnsverkstad 
 

Dessutom är varje chassiekonstruktionsenhet ovan indelad i olika teknikområden. Totalt i hela 
chassiekonstruktionen finns 27 teknikområden, där varje område har en ansvarig teknikledare. 
Totalt på hela avdelningen finns ca 200 medarbetare som samverkar med varandra.  
 
 
Intervjuguidens utformande 
 
Den halvstrukturerade intervju jag använt mig av omfattar en rad teman och förslag till 
relevanta frågor. Inspiration till intervjuguiden är tagen från en doktorsavhandling av 
Trägårdh som heter Samverkan och samexistens. Intervjuguiden anser jag täcka de teman som 
är relevanta för det analysverktyg som används i uppsatsen. Under dessa teman har jag kom-
mit på egna relevanta frågor för att besvara frågeställningarna för just denna uppsats. Halv-
strukturerade intervjuformer tillåter möjligheten att under intervjuns gång göra förändringar 
vad gäller frågornas form och ordningsföljd om det krävs för att följa upp svaren och 
berättelserna från respondenten. Intervjuformen resulterar i nyanserade beskrivningar av olika 
aspekter, situationer och handlingar i den intervjuades livsvärld74. 
 
Intervjuguiden utgår ifrån fem teman; bakgrundsfrågor där frågor som utbildning och karriär-
gång tas upp, arbetsbeskrivning med frågor som berör befattningsbeskrivningen, trivsel, 
påverkan och hur de lägger upp sin arbetstid. Detta tema tar också upp hinder av olika slag 
som kan uppstå under arbetets gång och hur det är ställt med initiativtagandet. Strategisk 
agenda tar upp vad de är bra på och vad de är mindre bra på då det gäller deras arbete. I temat 

                                                 
73 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid. 91-98 
74 Ibid. Sid. 117  
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samarbetetskaraktär behandlas hur samarbetet är tänkt och hur det flyter på, även konflikter 
och implementering av effektivitetskrav tas upp. Det sista temat tar upp chefsarbetets karak-
tär där korta frågor ställs som: tempo, fragmenteringsgrad, påverkan, självstyrningsgrad och 
kommunikation (se bilaga). 
 
 
Intervjusituationen  
 
Före intervjun informerade jag intervjupersonerna om undersökningens bakgrund och syfte, 
vilket skedde muntligt i samband med intervjutillfället, samt via mail före intervjun. Jag 
räknade med att varje intervjutillfälle skulle ta ungefär en timma, vilket jag även informerade 
dem om. Intervjuerna ägde rum i en möteslokal på företaget. Repstad hävdar att platsen för 
intervjun kan påverka intervjuresultatet och man bör välja en neutral plats där intervjun kan 
ske ostört och där intervjupersonen känner sig trygg.75 Någon dag innan intervjun skickade 
jag ut den intervjuguide som jag utgick ifrån, vilket jag tror var bra dels för att jag för-
tydligade vad det var jag ville fråga dem om och dels för att det sparade tid. Bandspelare 
användes under samtliga intervjuer. Under intervjun antecknade jag stödord av det som sades, 
vilket underlättade att hänga med på vad som sades vid intervjuerna samt vid renskrivningen 
av intervjuerna.76

 
 
Bearbetning av material  
 
Användning av bandspelare vid intervjutillfället underlättade utskrifterna av intervjuerna, som 
är en tolkande process, vilket innebär att översätta från ett talspråk med sin egen uppsättning 
av regler till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler.77  Kvale menar att det är viktigt 
att förklara hur utskriften gjordes. Tiden det tar att skriva ut en intervju beror på inspelningens 
kvalitet, erfarenhet hos personen som skriver ut den och kraven på detaljrikedom.78 Inter-
vjuerna tog cirka en timma och utskrivningsprocessen per varje intervju tog ungefär 4-5 tim-
mar. Vid utskriften skrev jag ordagrant ut varje ord vilket jag haft väldig nytta och hjälp av 
vid bearbetning av samtliga faser i uppsatsens utformning, då särskilt vid resultatsamman-
ställningen och i genomförandet av dokumentanalysen.  
 
Vid sammanställningen av resultatet av intervjuerna har jag valt att inte redovisa vem av 
respondenterna som uttryckt citaten. Då det är gruppens uppfattningar jag vill ha reda på anser 
jag det ointressant att enskilda respondenter pekas ut. Jag har i slutet av avsnitten gjort en 
sammanfattning på hur väl kompetensmodell, vision samt respondenternas uppfattningar 
stämde överens.  
 
 
Dokumentanalys och upplägg av resultatsammanställningen 
 
Till denna undersökning har jag använt mig av The Volvo Way, en skrift som redogör för hela 
Volvokoncernens visioner och som på det viset passar utmärkt för att analysera den andra 
frågeställningen som frågar hur väl företagets visionsdokument om samverkan stämmer 

                                                 
75 Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap sid.  65 
76 Kvale (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun Sid. 147 
77 Ibid. Sid. 152 
78 Ibid. Sid. 152- 156 
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överens med de operativa chefernas uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten. 
Detta är ett dokument vars syfte inte är framtaget för att användas som forskningsunderlag. 
Det innebär att det kan vara fragmentariskt, vilket kan ha både för och nackdelar.79 Det kan 
exempelvis vara svårt att få dokumentet att passa in i den teoretiska ramen för den aktuella 
undersökningen och även vara svårt att avgöra äktheten i dem. Därför bör forskaren under-
söka de dokument som skall analyseras utifrån information som utmynnar i kunskaper som är 
relevanta för den frågeställning som skall studeras. Det är viktigt att dokument skall ge infor-
mation både på ett praktiskt och systematiskt sätt.80 Att bestämma äkthet och riktighet i ett 
dokument är en del av forskningsprocessen.81

 
Dokumentanalyser går i grunden ut på att systematiskt beskriva innehållet i ett kommunikativt 
budskap. Forskaren letar efter kunskaper och insikter där situationer, miljöer, stilar, bilder, 
innebörder och nyanser är nyckelbegrepp. Processen inbegriper en tolkning av rådata paral-
lellt med en konstruktion av kategorier som fångar relevanta egenskaper i dokumentet1.82 
Dokumentanalysen för denna undersökning har gjorts med utgångspunkt från analysverktyget 
och dess samverkansfaktorer; ledningens värderingar, stödstruktur, ledningens trovärdighet, 
samt deras respektive stödförutsättningar. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Andersen tar upp fyra etiska krav som är utarbetade av humanistiska samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet och som skall följas vid uppsatsskrivandet. Informationskravet innebär att 
forskaren skall informera respondenten om forskningsuppgiftens syfte och vilka villkor som 
gäller för deras medverkan. Personen i fråga deltar helt frivilligt och har rätt att avbryta sitt 
deltagande. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke ska råda mellan forskaren och under-
sökningsdeltagaren. Den som väljer att delta i en undersökning har rätt att bestämma på vilka 
premisser deltagandet ska ske. Konfidentialitetskravet inbegriper att de uppgifter respon-
denten ger skall behandlas med största konfidentialitet och förvaras på ett sätt som gör att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista kravet, nyttjandekravet, syftar till att uppgifterna 
om respondenten endast får brukas i ett forskningssyfte.83 I denna uppsats har jag använt mig 
av dessa fyra etiska krav både muntligt och skriftligt, vid intervjutillfället samt då jag tog 
kontakt med informanterna skickade både jag och min kontaktperson mail gällande, vem jag 
var samt syftet med intervjuerna och uppsatsen. Det informerades även om att anonymitet 
gällde, samt att uppgifterna de lämnade endast skulle användas som forskningssyfte. Samtliga 
gav samtycke till att deltaga i intervjun. 
 
 
Validitet och reliabilitet  
 
Med validitet avses att intervjuundersökningen givit en verklighetstrogen bild för att svara på 
syfte och frågeställningar.  För en rättvis och verklighetstrogen bild krävs även att reliabilite-
ten är hög. Med reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig. Validitet och reliabilitet 
ingår i ett beroendeförhållande. För att nå ett verklighetsskildrande resultat i en intervju-

                                                 
79 Sharan, B, Merriam (1994) Fallstudien som forskningsmetod sid. 117 
80 Ibid sid 118 
81 Ibid sid 119 
82 Ibid sid 126-127 
83 Andersen, IB. (1998). sid. 287 

 21



undersökning som är avsedd att svara på syfte och frågeställning krävs att intervjufrågorna är 
konstruerade på ett genomtänkt sätt, de skall vara konkreta och får inte missuppfattas84.  
 
En god reliabilitet anser Trost förutsätta fyra komponenter: Kongruens, precision, objektivitet 
och konstans. Kongruens innebär en likhet mellan frågorna i exempelvis ett frågeformulär 
som avser att mäta samma sak. Jag anser att min intervjuundersökning innehåller en kongru-
ens. Utifrån de frågor jag har ställt anser jag mig ha fått olika nyanser av det jag vill 
undersöka. Enligt mina bedömningar är även precisionen godkänd då jag inte har upptäckt att 
något har utelämnats eller besvarats felaktigt utifrån intervjuformulärets konstruktion. 
Registrering av intervjusvaren är nedskrivna ordagrant, då jag vid intervjutillfället använt mig 
av bandspelare, därmed anser jag att det finns objektivitet. Konstansen har varit lika för alla i 
det avseende att den intervjuguide som intervjun skulle ta upp skickades ut till varje 
respondent en dag innan, vilket gjorde att alla hade samma möjlighet att förbereda sig85.  
 
 
Förförståelse  
 
Jag har vuxit upp under 1980- och 90-talet då det rått både högkonjunktur och lågkonjunktur. 
1980-talet innebar ett samhälle med låg arbetslöshet, livet lekte inte bara för mig. Priset för 
denna högkonjunktur fick vi på 1990-talet bla betala tillbaka genom neddragningar på 
arbetsmarknaden, vilket bidrog till en hög arbetslöshet; vi hamnade i en lågkonjunktur. Under 
början av 2000-talet har det börjat se ljusare ut, men företagen vågar inte satsa som de gjorde 
på 1980-talet. Arbetskraften har fått betala detta genom arbetslöshet och för dem som har 
arbete med ökad arbetsbörda. Inget får kosta pengar samtidigt som företagen vill nå 
långsiktighet, en ekvation som för mig inte går ihop. Kortsiktigheten har istället blivit 
rådande. Det har alltså skett förändringar under denna tid, vilket har bidragit till en viss oro 
bland oss människor. Det är denna tid som jag växt upp i och blivit medvetet och omedvetet 
påverkad av.  
 
Jag är både på gott och ont färgad av det samhälle jag lever i och den utveckling som har ägt 
rum. Jag har även blivit påverkad av den tid jag studerat beteendevetenskapliga ämnen på 
högskola och universitet. Många kurser har belyst samhällets olika effekter på människan och 
det har ofta kommit upp diskussioner som behandlat arbetsliv och samhälle, och vad som 
ständigt diskuterats är problemet med kortsiktighet och dess effekt på samhälle och människa. 
 
Min förförståelse vad gäller uppsatsens syfte och frågeställningar är att jag tror och tycker 
mig veta att de operativa cheferna som alla andra är påverkade av det rådande samhället, de 
befinner sig i en situation då de har ett ansvar för människor, deras arbetsmiljö och att de 
tillsammans kan utföra ett bra jobb. Jag uppfattar arbetet med att vara en operativ chef som att 
det är många delar som skall gå ihop för att det skall kunna flyta på som det skall. Att kunna 
prioritera verkar vara något som är fundamentalt i arbetet. De operativa cheferna ingår 
samtidigt i en viktig del av en helhet, dvs. i en hel organisation som skall överleva och nå 
resultat.  
 
 
 

                                                 
84 Johansson-Lindfors MB (1993) Att utveckla kunskap. Sid 111 
85 Trost,J (2000) Enkätboken. Sid. 60 
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Kapitel 4 
 

Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av dokumentanalysen samt av intervjuerna. Avsnittet inleds 
med en redovisning av dokumentanalysen som svarar på den andra frågeställningen som 
lyder; hur väl stämmer företagets visionsdokument om samverkan överens med de operativa 
chefernas uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten? Endast de delar av The 
Volvo Way som är aktuella för uppsatsen används. Därefter följer en resultatredovisning för 
intervjuerna med de operativa cheferna. Redovisningen utgår ifrån den tidigare redovisade 
analysmodellen. 
 
 
Företagets visioner 
 
The Volvo Way, är en övergripande skrift för hela Volvokoncernens organisationskultur. I den 
står värderingar och visioner nedskrivna, vilka skall fungera som riktlinjer för medarbetarnas 
sätt att arbeta. Volvokoncernens vision är att finna lösningar för kunder som mestadels är 
affärsdrivande företag, de skall hjälpa dem att utveckla sina verksamheter. De arbetar för att 
bli världsledande på lösningar för transportrelaterade affärsverksamheter och de söker 
långsiktiga lösningar och mål som strävar mot en hållbar framgång, deras vision lyder:86

 
Att värderas som världsledande vad gäller kommersiella transportlösningar87

 
Denna målsättning kan inte styras centralt, därför spelar var och en en viktig roll för att uppnå 
visionen för hela Volvokoncernen. Inom alla delar av koncernen krävs lyhördhet och insikt i 
vad som behöver göras för att vara den bästa affärspartnern åt kunden, samt att kunna möta 
deras höga förväntningar på produkter och tjänster. Vägledande för verksamheten är lönsam-
het och förmåga att verkställa detta genom ett ledarskap som både stöttar personlig utveckling 
och kundtillfredsställelse88.  
 
 
Ledningens värderingar 
 
Visionen förespråkar att det är organisationens övertygelse att alla individer vill och kan för-
ändra och förbättra verksamheten oavsett arbetsuppgift eller ställning. På detta sätt spelar alla 
en viktig roll, där alla är lika viktiga och fyller en roll på sitt unika vis.89

 
Med ett aktivt och engagerat medarbetarskap vill visionen nå personlig tillfredställelse för alla 
inom organisationen, både som individ och yrkesmänniska. Ledord som energi, passion och 
respekt skall hjälpa medarbetarna att nå koncernens mål på ett sätt att även utvecklas som 
                                                 
86 The Volvo Way sid 13 
87 Ibid sid 13 
88 Ibid sid. 13 
89 Ibid sid 23 
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individer.90 Detta kräver ett ömsesidigt beroende som vill visionen uppnå genom 
företagsandan, vilken skall förmedla att aktivt agera för företagets bästa genom att alla 
gemensamt skall vara delaktiga i både ansvar och mod för att kunna påverka, samt att tillåta 
dem själva att påverkas91.  
 
Ledningen är huvudansvarig för utveckling av strategier och mål, samt för att införa affärs-
orienterade riktlinjer för arbetet. En beslutsprocess som innefattar involvering av medarbetar-
na. Organisationen skall arbeta i riktning mot en öppen beslutsprocess och skall främja ett 
personligt engagemang för det gemensamma målet92. Målstyrning innebär att ledarna skall 
säkerställa att strategier och mål stämmer överens med koncernens gemensamma riktning, 
samt att det finns fokus på att verkställa beslutade åtgärder. Att vara delaktig och bemyndigad 
i att sätta ut kursen för verksamheten innebär också att det är viktigt med ett individuellt 
ansvar och ägarskap för fattade beslut, vilket också innebär rättigheter och privilegier för alla 
inom organisationen93.  
 
Ledningen skall vidare stödja kompetensutveckling bland annat genom att regelbundet 
genomföra personliga utvecklingssamtal som skall ske i syfte att klargöra och förankra målen. 
Återkoppling och uppföljning är också något som är viktigt för att undersöka behovet av en 
individuell kompetensutveckling. Ledare skall uppmuntra och initiera medarbetarna till kom-
petensutveckling, samt försäkra sig om att de har goda kvalifikationer för att utföra olika 
arbetsuppdrag, det skall inge ökad respekt och förtroende för medarbetarnas kompetens94. 
 
 
Stödstruktur 
 
Ledningen skall uppmuntra till samarbete. Visionen förespråkar att samarbete i grunden skall 
ses som ett lagarbete och innebära att öppet och effektivt arbeta tillsammans med andra. Det 
skall finnas en övertygelse om att arbetsgruppens sammanlagda förmåga skall räknas som 
större än summan av enskilda individers insatser. Tillsammans skall de överlägset utveckla 
nya metoder och lösningar, detta gäller både på ledningsnivå som inom produktion och andra 
funktioner, alla individer skall känna sig som en del av ett lag95.  
  
För att ett samarbete skall kunna flyta på krävs tvåvägskommunikation. Ett av visionens 
ledord respekt, innefattar bland annat att ge människor den information och återkoppling som 
behövs, det skall ske under alla sorters förhållanden och innebära att alla inom organisationen 
aktivt lyssnar, lär och stöttar varandra för samarbetets och arbetssituationens bästa96.  
 
Ett samarbete underlättas genom relevanta arbetsuppgifter med kommunikationsmöjligheter. 
Vilket kräver och underlättas genom en öppen och effektiv kommunikation, både för att dela 
kunskaper över interna gränser och för att fullt ut dra fördel av koncernens gemensamma 
styrkor, resurser, samt lösningar och system97. 
 

                                                 
90 The Volvo Way  
91 Ibid sid 11 
92 Ibid sid 21 
93 Ibid sid 22 
94 Ibid sid 23 
95 Ibid sid. 26 
96 Ibid sid 11 
97 Ibid sid 22 

 24



Organisationens kundfokusering kräver arbete i processer, det förutsätter att dialogen mellan 
direkt berörda är så rak och som möjligt. Arbete i processer inbegriper en kritisk öppenhet i 
arbetsprocesserna, samt att ta tillvara fördelarna med tvärfunktionella grupperingar genom att 
dela information och effektivt utnyttja utvecklingen av informationsteknologier, samt att 
sträva efter att finna gemensamma grunder för processarbete och ständigt förbättringsarbete. 
Genom att arbeta systematiskt, långsiktigt och konsekvent skall de motverka kortsiktiga kam-
panjer och energikrävande akutinsatser98.  
 
 
Ledningens trovärdighet 
 
Ledare inom organisationen skall alltid kunna representera The Volvo Way, och skall därför 
alltid agera enligt dessa riktlinjer. De skall vilja, våga och förmå att sätta ut en tydlig riktning 
mot uppsatta mål och ökad lönsamhet. Genom bekräftelse på ledningens ord förtjänar de 
arbetsgruppens respekt. Detta skall underlättas genom en ömsesidig respekt inom organi-
sationen, samt engagemang för arbetsgrupp och företag. Detta ställer krav på ledningen att 
kunna verkställa beslut, gå från ord till handling och kunna förändra snabbare än deras kon-
kurrenter99. 
 
Ledarnas övergripande affärsmål skall formuleras i den strategiska dialog som årligen sker 
mellan koncernledning och ledningsgrupp för varje affärsområde och affärsenhet. De 
strategiska målen skall därefter brytas ned och anpassas till avdelningar, arbetsgrupper och 
individer. Alla skall delta i denna process och ha medarbetarinflytande gällande beslut. 
Processen ska utmynna i ett starkt ansvar för att uppnå målen och fullgöra åtaganden, samt 
även ge en djupare förståelse för hur var och en av dem kan bidra till framgång100.  
 
Ledare skall aktivt arbeta för att bilda grupper och nätverk som maximalt tar tillvara på 
styrkan som uppstår genom deras mångfald av kunskaper, erfarenheter och perspektiv. 
Volvokoncernen skall dra fördel av att vara ett globalt företag, genom att överbrygga 
skillnader mellan generationer, kön, religioner, nationaliteter, raser och etniska tillhörigheter. 
På det sättet skall de dra fördelar av varandras olikheter och erfarenheter då mångfald ger 
styrka.101

 
Ledarskap kräver aktiv kommunikation, vilket innebär att lyssna, motivera, förklara beslut 
och be om återkoppling, systematiskt följa upp aktiviteter och resultat, samt ge återkoppling 
till arbetsgruppen. En snabb och konstruktiv feedback på prestationer skall bidra till medarbe-
tarnas uppföljningar och förbättringsarbete. Positiv återkoppling och uppmuntran varandra 
emellan skall ge ny energi till både individ och grupp, samt ge vilja till att lära och agera.102  
 
Konfliktlösning ger ordning på interna problem och genom en öppen dialog skall alla bidra 
till förbättringar. Kanaler för ärlig, öppen och aktiv kommunikation ska utvecklas inom alla 
områden och på alla arbetsplatser inom organisationen. Det ingår i ledaransvaret att hantera 
konflikter om beslut, mål, uppgifter och ansvarsområden inom gruppen. För att uppnå bästa 
möjliga gemensamma resultat är det viktigt att odla goda relationer med andra avdelningar.103

                                                 
98 The Volvo Way sid 21 
99 Ibid sid 28 
100 Ibid. sid 22 
101 Ibid. sid 26 
102 Ibid. sid 23 
103 Ibid. sid 28 
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Sammanfattning  
 
Här nedan sammanfattas vad som framkom i dokumentanalysen av The Volvo Way.  
 
 
Ledningens värderingar 
 
Alla medarbetare, oavsett ställning, förväntas kunna och vilja förändra och förbättra verksam-
heten. Det skall genomföras genom visad respekt i alla led. Respekt, energi och passion är 
ledord som skall hjälpa alla individer inom organisationen att samtidigt nå verksamhetens mål 
och personlig utveckling. Visionen förespråkar att genom delaktighet agera aktivt för företa-
gets bästa. För bästa möjliga resultat skall ledare uppmuntra sina medarbetare till kompetens-
utveckling, vilket skall ske genom kontinuerlig uppföljning och återkoppling.  
 
 
Stödstruktur   
 
Ledningen skall genom ett öppet och effektivt lagarbete uppmuntra till samarbete. För att det 
skall vara möjligt krävs en effektiv tvåvägskommunikation. Respekt för individen innebär att 
ge medarbetare rätt information och återkoppling. Dialogen mellan direkt berörda i 
arbetsprocesser skall vara så rak som möjligt. Genom att arbeta systematiskt, långsiktigt och 
konsekvent skall organisationen motverka kortsiktighet och energikrävande akutinsatser. 
 
 
Ledningens trovärdighet  
 
Ledare skall alltid kunna representera The Volvo Way och förväntas agera i likhet med visio-
nen. Ledare måste även kunna förtjäna arbetsgruppens respekt. Genom en öppen besluts-
process skall de gemensamt sträva efter att skapa ett personligt engagemang för de efter-
strävande målen. Det är viktigt att det finns fokus på att verkställa beslutade åtgärder.  
Organisationen skall aktivt ta tillvara på den mångfald av kunskaper, erfarenheter och 
perspektiv, samt dra fördelar av varandras likheter och olikheter, för mångfald ger stryka. 
Feedback skall ge upphov till ny energi till organisationen, samt att ge vilja att lära och agera 
och genom en öppen dialog skall alla bidra till förbättringar.  
 
Kanaler för ärlig, öppen och aktiv kommunikation skall finnas inom alla områden och på alla 
arbetsplatser inom organisationen.  
 
Det ingår i ledaransvaret att hantera konflikter, beslut, mål, uppgifter och ansvarsområden 
inom gruppen. Det är viktigt att odla goda relationer med andra avdelningar för att uppnå 
bästa möjliga gemensamma resultat.  
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Resultat utifrån intervjuerna 
 
Här nedan följer en sammanställning av intervjuerna gjorda med de operativa cheferna i syfte 
att ta reda på hur väl deras uppfattningar gällande samverkan i deras arbetssituation, utifrån 
hur vision och analysverktygets perspektiv stämmer överens. Inledningsvis redogör jag för 
hur de operativa cheferna i intervjuerna förklarat samarbetsmönstret, både inom produktut-
vecklingen och i den utvalda gruppen.  
 
 
Det tänkta samarbetsmönstret 
 
Ett projektarbete medför ett komplext kommunikationsbehov. Förutom samarbetet inom den 
utvalda gruppen, som består av samarbete inom det egna teknikområdet och mellan de andra 
teknikområdena inom chassiekonstruktion, måste man ha med i sammanhanget att samarbetet 
även sker med karosskonstruktion som är den andra avdelningen inom produktutvecklingen. 
Dessutom är samarbetet påverkat av externa samarbetsrelationer som innefattar funktioner 
som till exempel produktion och inköp som finns inom Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar, 
samt med andra såsom leverantörer, myndigheter och eftermarknad.  
 
Produktlinjerna inom organisationen är uppdragsgivare till konstruktionsavdelningarna. Dessa 
uppdrag löper horisontellt igenom de olika funktionerna inom linjen som löper lodrätt igenom 
organisationen. Chassiekonstruktionsavdelningen är en funktion. Vid varje projektstart sam-
manträder avdelningen och dess teknikområden genom att göra en analys av förutsättningar 
och konsekvenser.  När sedan den är gjord fördelas uppdragen till underavdelningarna utifrån 
vilken teknik som skall användas, lämplig resurs, metod som skall arbetas efter, och vem som 
har rätt kompetens för uppgiften. Parallellt och koordinerat med detta löper en beslutsprocess 
där en styrgrupp beslutar om de ekonomiska och övriga förutsättningarna för det aktuella 
projektet. Varje projekt leds av en projektledare som även är ansvarig för medlemmarna i 
projektgruppen. De tillsammans har till uppgift genom samverkan att lösa uppdraget. Uppfölj-
ningsmöten sker sedan regelbundet under projektets gång. 
 
Varje teknikområde inom chassiekonstruktion skall leverera olika delmängder, vilket tillsam-
mans blir bussens underrede. Samarbetet måste även fungera bra med karosskonstruktion. För 
att det skall bli en komplett buss måste karossen passa chassiet, därför ägs och förvaltas 
slutprodukten av de båda funktionerna tillsammans.  
 
Samarbetsmönstret är en komplex väv. I själva chassiekonstruktionsavdelningen pågår cirka 
fem stora projekt åt gången, samt cirka 50- 100 små och medelstora projekt. Varje operativ 
chef som jag intervjuat har cirka 10-12 pågående projekt som löper samtidigt.  
 
 
Ledningens värderingar 
 
Det är de operativa chefernas uppgift att sprida vidare och upprätthålla företagets vision inom 
deras respektive grupp. De skall övertyga sina medarbetare oavsett arbetsuppgift eller ställ-
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ning att vilja, kunna förändra och förbättra verksamheten. En operativ chef kommenterar 
denna uppgift såhär: 
 

Min uppgift är att leda, inspirera och leverera. 
 
En annan kommenterar: 
 

Jag gör väldigt lite operativt arbete, dvs. väldigt lite praktiskt jobb i projekten, jag ser mig 
istället som smörjmedlet för att det skall bli något gjort i dem. 

 
Deras arbete går i stort ut på att ta hand om personalen och finna lösningar på deras arbets-
situation. Deras uppgift blir då att få medarbetarna i respektive arbetsgrupp att känna sig 
viktiga genom att de uppfyller en funktion. 
 
Visad respekt är något som är viktigt och grundläggande i alla relationer och skall avspeglas i 
organisationen på ett genomsyrande sätt. Visad respekt avses medföra ett större ansvar för 
dem själva och deras arbetssituation. Det skall också bidra till ökad förmåga och personlig 
tillfredställelse, som skall hjälpa dem att uppfylla de höga krav som ställs på dem som medar-
betare. 
 
Samtliga chefer som är intervjuade säger sig trivas med sitt jobb och med sin chefsroll och 
uppger att det beror på medarbetarna, stimulans samt att de finner utmaningar i arbetsupp-
gifterna. Det talar för ett aktivt och engagerat medarbetarskap som eftersträvar visionens led-
ord respekt, passion och energi som skall leda medarbetarna inom organisationen till utveck-
ling både som individer och yrkesmänniskor.  
 
Vad som framgått tydligt av intervjuerna är att samtliga chefer är inskolade i organisationens 
kultur. Det verkar finnas en tyst kommunikation dem emellan som verkar bygga på koder. 
Men det framgår att de är bra på att prata med varandra och att det finns en öppen diskussion. 
En respondent uttrycker sig så här: 
 

Vi är ju präglade av samma kultur och det gör att vi är sammantrimmade, vi kan marknaden allihop, vi vet 
vad som krävs av oss och vi vet att marknaden är rörlig, vi förstår en uppgift tillsammans. Det vi där emot 
inte är bra på är framförhållning. 

 
Både citatet och intervjuerna visar att de gemensamt i vardera grupp utvecklat ett ömsesidigt 
beroende som är kodat och inspirerat av organisationens kultur. 
 
Det framkommer av intervjuerna att tillfällen kan förekomma då tiden får ta besluten och de 
anser sig många gånger ha för lite befogenheter för att ta vissa beslut av exempelvis byråkra-
tisk karaktär, vilket kan medföra att arbetsprocesser börjar halta. Även om visionen förordar 
delad beslutsmakt, rättigheter och privilegier inom organisationen innebär det i realiteten att 
de inte har det fullt ut över sin arbetssituation, exempelvis beroende av att de många gånger är 
beroende av externa instanser, samt är utsatta för tidspress. Så här kommenterar en operativ 
chef detta fenomen; 
 

Ibland tar tiden besluten och det är ett hinder, allt tar tid, vilken inte överensstämmer med marknaden eller 
leveransdatum. Då tar tiden besluten, på det sätt att vi får komma med någon nödlösning.  
 

Det framkommer att respondenterna stöder kompetensutveckling genom de personliga 
utvecklingssamtal de regelbundet har med sina medarbetare i syfte att klargöra och förankra 
målen. Återkoppling och uppföljning är något som är viktigt för att undersöka behovet av en 
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individuell kompetensutveckling. De personliga utvecklingssamtalen verkar de tillfrågade ta 
på stort allvar, men många hävdar att de skulle vilja ha mer tid för personalärenden som redan 
tar mycket av deras arbetstid. Så här kommenterar en operativ chef det här; 
 

Jag tycker att personalärenden egentligen tar alldeles för lite tid, särskilt då det gäller att utveckla personal 
och vad det innebär samarbetsmässigt. Sen att man håller på med personalen, det gör man ju till och från 
hela tiden, men på ett annat sätt 

 
En annan operativ chef uttrycker ett liknande önskemål angående personalärenden; 
 

Jag skulle gärna vilja ha ännu mer samarbete då det gäller personalärenden, som lönesättning, utnäm-
ningar och i hur vi skall bygga upp kompetens inför framtiden. 

 
Visionen säger att ledare skall uppmuntra och initiera medarbetarna till kompetensutveckling, 
samt försäkra sig om att de har goda kvalifikationer för att utföra olika arbetsuppdrag. De till-
frågade medger att det är kompetens som är deras främsta konkurrensmedel, vilket kontinu-
erligt måste följas upp och uppdateras. Det ligger på de operativa chefernas uppgift att ansva-
ra för att utbilda folk för de ändamål som behövs inom verksamheten, samt att anställa folk 
med rätt kompetens. Genom att regelbundet se över kompetensen för kommande behov, visar 
de operativa cheferna respekt och förtroende för medarbetarnas kompetenser.  
 
 
Stödstruktur 
 
Den befattningsbeskrivning som finns på avdelningen är gemensam för flera avdelningar i 
allmänhet och för alla operativa chefer i synnerhet. I den står skrivet i generella termer vad 
som gäller och fungerar som en funktionsbeskrivning. (se bilaga) 
 
Samtliga intervjuade chefer är överens om att deras befattningsbeskrivning i generella termer 
motsvarar det som de verkligen gör, men att det tillkommer detaljer som inte nämns. I det 
stora hela tycker cheferna att de och deras medarbetare har relevanta arbetsuppgifter. 
Riktlinjerna är dragna, sedan hur de lägger upp och balanserar sin arbetstid och vart de lägger 
timmarna är upp till var och en. Det handlar mycket om att prioritera i arbetet som består 80 
% av projektarbeten i olika former och de kan ha upp till 10-12 projekt som pågår samtidigt. 
På det sättet är arbetet väldigt fragmenterat.  
 
Då det gäller deras gemensamma framförhållning innebär det att många både långsiktiga och 
kortsiktiga planer skall vävas samman. Det leder till att de ofta får prioritera om mellan olika 
projekt och deadlines. Deras planer behöver ses över var tredje månad, planeringen är något 
som kontinuerligt och ständigt följs upp. Det finns två sorters planering. En för att få aktivi-
teterna på plats, samt en för att se till att det finns rätt mängd kompetent folk. Då underlättar 
det med ett bra samarbete. För att samverkan mellan cheferna och deras avdelningar skall 
fungera finns en ledningsgrupp, där projekten följs upp på olika sätt under arbetsprocessernas 
gång. Samarbetet följs upp genom att det vid varje projekt skrivs vitböcker. I den skrivs vad 
som varit bra och mindre bra med respektive projekt och vad som behövs förbättras. I dessa 
tar de hänsyn till samverkan och alla faktorer som går att påverka. På det sättet skapas en bild 
att se tillbaka på. Med facit i hand gör de en bedömning. Detta facit har de som input i nästa 
projekt. Så här kommenterar en operativ chef att arbeta i projekt; 
 

När man är i ett projekt har vi en världsbild och en bild om hur det ser ut. Rätt eller fel, men den kan vara 
rätt för just det projektet och teamet som driver det då. Som man senare upptäcker inte vara optimalt, men 
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det är ingen skugga över det för så är det ju alltid. Skuggan kommer om man inte drar nytta av de 
lärdomar som man måste dra. Drar man nytta av lärdomarna är allt frid och fröjd. 

 
Samarbetet uppfattas som en viktig del av arbetet och det verkar som att samtliga anser att 
samarbetet i huvudsak flyter på i de flesta sammanhang. Som en respondent uttrycker sig:  
 

Sen finns det alltid avarter. 
 
En respondent tycker att de är väldigt bra på att lösa kvalitetsproblem då råder oftast en bra 
samverkan, på det sättet att de inte stirrar sig blinda på vems område problemet tillhör. Men 
han tillägger att de kan vi bli ännu bättre på detta; 
 

Vi skulle nog kunna bli ännu bättre på att inte bolla över frågorna med automatik utan istället ägna lite tid 
på att analysera dem. för ibland bollas frågorna emellan avdelningarna och det är inte särskilt kreativt. 

 
Då samarbetet fungerar som bäst är då det handlar om tekniska frågor. De anser att de är 
duktiga på tekniska problem och det har framgått av resultatet att problemlösningsprocessen 
fungerar bäst samarbetsmässigt. Så här uttrycker en respondent detta: 
 

När det gäller problemlösningsprocessen då blir det en automatisk formering i ledet alla vet vad det 
handlar om och då behöver vi inte diskutera så mycket. 

 
En annan allmän uppfattning när samarbetet flyter på bra är när de är under tidspress. Så här 
uttrycker sig några av respondenterna:  
 

Vi kan vara väldigt snabba i fötterna som organisation sett. 
 

Vi är bra på att finna lösningar och att arbeta under tidspress. 
 

Jag tycker att vi är bra på att få ihop och klara av ett uppdrag när vi har kniven på strupen.  
 

Vi är anpassningsbara. 
 
Så här uttrycker en annan respondent detta fenomen: 
 

När vi blir satta under en enorm press så fungerar samarbetet bättre då blir gränserna inte lika tydliga. När 
vi kommer i ett akut läge fungerar organisationen bättre då det gäller samarbete. Då ser vi det gemen-
samma målet mer klart och målet är mer närliggande. Då är det målet som gäller. 

 
Att de är effektiva under tidspress har även uttryckts som något negativt. Baksidan av detta är 
att andra projekt får läggas åt sidan och att all fokus får läggas på ett enskilt projekt. Konse-
kvensen av detta kommer efteråt. Samtliga kommenterar att detta är de inte bra på. Två 
operativa chefer uttrycker sig på följande sätt;  
 

I vissa situationer finns det inte någon annan väg än att fokusera, men vad vi nog bör se är att vi har för 
många projekt i en så här liten organisation. 

 
Att vi har för många projekt är det som är problemet, vi inser inte när det är nock så att säga och det är 
nog allas våran förtjänst att det blir på det viset.  

 
Gruppen verkar vara anpassningsbar överhuvudtaget, men en viss tydlighet och stringens 
eftersöks, så här uttrycker sig två av respondenterna: 
 

Jag tror att vi kan bli ännu tydligare och jag tror att vi skulle kunna vinna på det som företag genom att 
vara tydligare och begränsa vad vi skall göra och motivera varför vi skall göra det och i vilken turordning. 
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Vi kan bli bättre på att vara tydligare och rakare mot varandra, det är lite för snällt. De här mötena som vi 
har hade kunnat bli färre och inte ta så lång tid om vi hade kunnat vara rakare  

 
En tvåvägskommunikation underlättar för att informationen skall flyta på som den skall samt 
för arbetsprocessernas effektivitet. De operativa cheferna har många möten som är fasta och 
regelbundna, vilket gör att det finns en viss mån av regelbundenhet i deras arbete även om 
ärendena och situationerna kan variera. Deras arbetsdagar är ofta fullbokade och styrda av en 
mötesstruktur och deras kalendrar är bokade ca fjorton dagar i förväg.  
 
En generell dag ser ut så att arbetsdagen börjar vid sju- åtta tiden på morgonen, då brukar de 
flesta läsa, svara och skriva mail. Mail med högre prioritet kan vara av personalkaraktär samt 
olika bråttom ärenden. Vid niotiden börjar mötena, på förmiddagen är det möten av planerings 
eller informationskaraktär och på eftermiddagen handlar mötena om uppföljning av olika 
projekt. En typisk dag innehåller 4-5 möten och däremellan sker så kallade ”korridorsmöten”. 
Dagen slutar ca 17.30, men telefonen ringer lite längre.  
 
En operativ chef refererar till en undersökning som är gjord bland de anställda där resultatet 
visade att medarbetarna anser sig få för lite och otillräcklig information. Undersökningen 
resulterade i att de skulle få lära sig i hur man förmedlar information som skall bidra till att de 
anställda skall få ett så bra helhetsperspektiv som möjligt.  
 
Samtliga tillfrågade uppger att det finns problem då det gäller informationsflödet som i mångt 
och mycket berör projektstarterna. Källan till problemet uppfattas bero på att det pågår så 
många projekt åt gången, vilket kan bidra till att fokus är riktat på mer prioriterade projekt 
som exempelvis är i slutfasen. Detta verkar ha bidragit till en ond cirkel som satt käppar i 
hjulet för framförhållningen. De processer som skall följas vid projektstart verkar fungera bra 
i teorin, men inte alltid i praktiken på grund av realitetens komplexitet, som innebär många 
pågående projekt samtidigt. Projekten ”tänks” inte färdigt innan de startas, vilket bidrar till att 
medarbetarna har olika bilder på projekten. Mer förarbete och tydlighet eftersöks, vilket även 
skulle bespara dem onödiga möten. Fyra respondenter uttrycker denna problematik så här; 
 

När vi gör saker som är strategiskt rätt, med alla de fina system och utarbetade arbetssätt till hjälp, så 
slarvar vi igenom dem, för det måste gå så fort. 

 
Vi tänker inte färdigt projektet innan vi börjar, vad som skall göras och sätter gränser, utan det flyter lite 
så att vi ändrar specifikationerna under resans gång.  Det kan ställa till en del samarbetsproblem för att 
man behöver ta omtag. 

 
Jag tycker att vi bör lägga tid på förstudier och när det inte görs känner jag mig inte riktigt nöjd med 
tillvaron. 

 
En konflikt kan handla om att vi inte ser samma bild av vad som skall göras. Ibland hamnar vi i ett slags 
vakuum och då kommer chefen in och får medla och då får vi enas ändå, det är inte alltid så lätt.  

 
Organisationens viktigaste konkurrensmedel är kompetens och de anser att den strategiska 
delen mycket handlar om vad för slags kompetens som behövs framöver och vilka teknologier 
som skall användas i framtiden, samt hur de kan komma att användas som strategiska 
processer i projekten. Detta medför att medarbetarnas arbetsuppgifter kontinuerligt följs upp, 
vilket också bidrar till att de arbetar med relevanta uppgifter. Uppgifterna de utför är 
funktionellt besläktade, personal som är beroende av varandra är lokaliserade på det vis att de 
lätt kan träffa varandra, eller på andra sätt lätt kommunicera. Det underlättar för en god 
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kommunikation som är fundamentalt för att arbetet skall kunna flyta på som det skall. En  
respondent kommenterar den strategiska agendan så här; 
 

Vi har ju våra möten där vi försöker lista ut var de mesta jobbet ligger, det funkar ganska bra, men det är 
ju klart det finns en viss tävlan om resurser, det finns ett visst antal resurser och det finns en kamp om hur 
resurserna skall fördelas. 

 
Visionen säger att de skall sträva efter att finna gemensamma grunder för processarbete och 
ständigt förbättringsarbete genom att systematiskt, långsiktigt och konsekvent motverka kort-
siktiga kampanjer och krävande akutinsatser. Detta uppfattades genom intervjuerna mer vara 
en utopi, som den komplexa verkligheten idag inte skapar gynnsamma förutsättningar för. 
Men visionen fungerar som ett rättesnöre för detta. 
 
Generellt sätt ligger deras strategiska agenda fast, de vet vart de vill vart de ska och varför. 
Problem som kan dyka upp och störa den strategiska agendan är när det dyker upp saker som 
oväntat får högre prioritet, vilket bidrar till förskjutningar av arbetsprocesser och all tid får 
läggas på ett mer prioriterat projekt, detta leder till att olika uppdrag blir försenade. Hinder 
som kan uppstå är till exempel att arbetet fastnar i byråkratiska processer, när kunder inte är 
nöjda, vilket innebär merarbete, plötsligt påkommen personalfråga, chefer som ger nya 
direktiv och riktningar, att få olika papper och resurser godkända, beslut som inte infinner sig, 
eller brist på kommunikation. För att arbetsprocesserna skall fungera bra och effektivt, finns 
möjlighet att sådana här hinder och problem upp i ledningsgruppsmöten.   
 
 
Ledningens trovärdighet 
 
Organisationen mäts hela tiden på olika sätt och många mål skickas ut centralt. De operativa 
cheferna som är intervjuade för denna uppsats är mellanchefer som är styrda och får direktiv 
uppifrån, de har sen till uppgift att implementera dessa mål till deras respektive medarbetare. 
Då det gäller effektivitetskrav välkomnas de med blandade känslor. De anser att det är en 
viktig del i utvecklingen av arbetet, men att de skapar oro. De skulle vilja ha mer delaktighet 
och information kring dessa krav. Då skulle de tas emot bättre och gå lättare att implementera. 
Det här gör att organisationen fullt ut inte uppfyller visionens mål om bekräftelse på 
ledningens ord samt medarbetarinflytande gällande beslut. En respondent uttrycker vad denna 
problematik kan medföra;  
 

Om kraven kommer uppifrån och de är realistiska är de inget problem att ta de till sig, men ibland möts 
man av krav som är helt orealistiska och då blir det lite motigt och det kan bli lite oro och snack. 

 
Samtliga respondenter har mångårig erfarenhet av arbetsuppgifter inom det tekniska området. 
Många har även en lång karriärgång inom företaget och samtliga har någon form av personal-
ansvar sedan tidigare. Det ligger på deras lott att se över mångfald och arbetserfarenhet av 
gruppbildningar av olika slag, vad som framgått av intervjuerna är att detta görs genom att de 
ser över kompetensen.  
 
Volvo Bussar AB är ett globalt företag vilket medför kontakter med olika länder och nationa-
liteter. Huruvida ett jämställdhetstänk råder då det gäller att få en jämn representation av kön, 
ras etnicitet och religion etc. vid exempelvis rekrytering eller projektgruppsbildning har ej 
kommenterats på annat sätt än att det är en överrepresentation av män på avdelningen, vilket 
de säger beror på den låga representationen av kvinnor med teknikrelaterade arbeten i sam-
hället. Det som däremot framgick då de operativa cheferna rekryterar är att det är kompetens 
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som i mångt och mycket styr denna process. Vad de operativa chefernas medarbetare har för 
olika erfarenhet som kan komma till nytta i olika projekt tas upp i de planerings/utvecklings-
samtal som skall ske var sjätte månad. Där har cheferna till uppgift att enskilt ge konstruktiv 
feedback och vägledning i deras arbete. Deras personalansvar ses som högsta prioritet av de 
tillfrågade cheferna, vilket även medför att det hela tiden sker en kontinuerlig kommunikation 
av olika ärenden, vilket bidrar till en systematisk uppföljning av pågående aktiviteter och 
resultat, vilket ger återkoppling till arbetsgruppen.  
 
Då det uppstår konflikter som kan störa arbetet skall dessa tas upp med den operativa chefen 
och de kan även tas upp i referensgruppmöten som har till syfte att reda ut konflikter och ge 
ordning på arbetet. Respondenterna tycker att det är normalt med konflikter och de anser att 
de ofta uppstår av att folk är stressade, en respondent uttrycker detta fenomen så här: 
 

Om det inte fanns några konflikter så betyder det att allt inte är frid och fröjd 
 
Det synes ofta kommer det bra saker ur de konflikter som uppstår, men många uttrycker att de 
nog skulle kunna bli bättre på att undvika onödiga konflikter. Konflikter kan exempelvis 
handla om att internkunderna och internleverantörerna inte alltid ser samma bild av vad som 
behöver göras först och till vilken kostnad. Överlag verkar cheferna inte tycka att det är 
mycket konflikter, en respondent kommenterar detta: 
 

Vi har inte så mycket konflikter, men de finns där ändå 
 
Konflikthantering tycker många att de kan bli bättre på och det verkar vara upp till varje chef 
och situation om konflikten skall följas upp. En av cheferna kommenterar det så här: 
 

När jag tittar på min egen avdelning så har jag gått på olika kurser om konflikthantering och tagit till mig 
kunskaper av olika slag och haft en stor nytta av det. Jag har fått klart för mig att konflikter i avdelningen 
som inte ställer till något hinder för produktionen i regel löser sig själv. Har man en bra kontakt med sina 
medarbetare märker man ganska tydligt när någon stor konflikt håller på att accelerera, då får man inte 
vänta tills det har blommat ut till det ohållbara, då får man gå in på banan på en gång.   
 

 

Sammanfattning  
 
Här följer en sammanfattning av intervjuerna angående samverkan mellan de operativa che-
ferna.  
 
 
Ledningens värderingar   
 
Visionen säger att alla individer inom organisationen skall vara lika viktiga och fylla en 
funktion. Vilket även skall bidra till en personlig tillfredställelse som skall medföra att de 
lättare kan uppfylla de krav som ställs på dem som medarbetare. 
 
Samtliga chefer medger att de trivs med sin chefsroll och med sina medarbetare. De är alla 
ömsesidigt beroende av varandra och de är alla medvetna om de spelregler som gäller då de 
löser ett uppdrag. Många gånger kan tiden ta besluten då det gäller beslut i arbetsprocesser, 
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det kan bero på att de inte har tillräckligt med befogenheter för att ta vissa beslut, samt av att 
de är styrda av byråkratiska processer. 
 
Det ligger på de operativa chefernas ansvar att ha det övergripande personalansvaret och att se 
över den befintliga kompetensen och vad för kompetens som förväntas att behövas i 
framtiden. Inom de områden där det behövs kompetensförhöjas skall det tillgodoses genom att 
medarbetarna kompetensutvecklas. De ansvarar för regelbundna och personliga utvecklings-
samtal, där de individuellt med varje medarbetare ser över dennes kompetens och önskemål i 
syfte att förklara och förankra målen. Mer tid för personalärenden önskas, även mer samarbete 
med de andra operativa cheferna gällande personalfrågor skulle vara önskvärt. 
 
 
Stödstruktur 
 
Samtliga operativa chefer som är intervjuade för denna undersökning är överens om att deras 
befattningsbeskrivning motsvarar det som de verkligen gör. Det finns en gemensam befatt-
ningsbeskrivning där arbetets riktlinjer finns. Det är upp till var och en hur de prioriterar och 
lägger upp sin tid. Arbetet blir på det sättet väldigt fragmenterat, beroende på att arbetet till 
stor del består av personalärenden och projektarbeten. 
 
Samarbetet uppfattas som en viktig del av arbetet och det verkar som att samtliga anser att det 
flyter på bra. Särskilt då det gäller att problemlösning då de är under tidspress. Tidspress är de 
ofta utsatta för, vilket även medför problem och förskjutningar av arbetsprocesser då andra 
projekt får läggas åt sidan för mer prioriterande ärenden. Det bidrar till att onda cirklar 
uppstår så att arbetsprocesserna börjar halta. 
 
Trots detta verkar gruppen i helhet vara anpassningsbar och flexibel, men en viss stringens 
och tydlighet eftersöks i arbetsprocesserna. 
 
För att arbetet skall flyta på krävs en god kommunikation. Deras arbetstid består av många 
fasta och regelbundna möten. Uppgifterna som de utför är även funktionellt besläktade där 
personal som är beroende av varandra är lokaliserade på det vis att de lätt kan träffa varandra, 
eller på andra sätt lätt kan kommunicera med varandra. Detta underlättar för en god 
kommunikation som är fundamentalt för att arbetet skall kunna flyta på.  
 
Kommunikationen består till stor del av mailkontakt och så kallade ”korridorsmöten”. Trots 
detta uppger samtliga att det finns problem då det gäller informationsflödet. Särskilt vid 
projektstarter, vilket många gånger bidrar till att pågående projektprocesser börjar halta. 
Problem som uppstår i arbetsprocesserna kan tas upp och ventileras på ledningsgruppsmöten. 
 
 
Ledningens trovärdighet  
 
Ledningens trovärdighet speglas i mångt och mycket av hur klimatet i organisationen är. De 
operativa cheferna har till uppgift att implementera ledningens krav på sina respektive 
medarbetare. De operativa cheferna ansvarar för att mål som skickas ut centralt uppfylls inom 
deras verksamhet. Vissa mål uppfattas många gånger vara orealistiska och uppfylls inte, vilket 
inte heller medför någon påföljd.  
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Effektivitetskrav är något som respondenterna välkomnar med blandade känslor, de anser att 
det avgörande är hur dessa säljs in till dem och många gånger eftersöks en fri och öppen dia-
log innan krav införs.  
 
De har även till uppgift att se över mångfald och arbetserfarenhet då de skall bilda arbets-
grupper av olika slag, vad som framgått i intervjuerna är att görs detta genom att de ser över 
kompetensen. Det görs bland annat genom regelbundna planerings/utvecklingssamtal där de 
operativa cheferna har tilluppgift att enskilt ge konstruktiv feedback och vägledning.  
 
Konflikter som uppstår, vilka kan medföra att arbetet påverkas ventileras med den operativa 
chefen, de kan även tas upp i ett såkallat referensgruppsmöte som har till syfte att reda ut 
konflikter. Konflikthantering tycker många att de kan bli bättre på och det är upp till varje 
chef och situation om konflikten skall följas upp.  
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Kapitel 5 
 

Analys- och diskussionsavsnitt 
 
I detta avsnitt skall uppsatsens olika delar knytas ihop och diskuteras för att se hur uppsatsens 
syfte och frågeställningar har besvarats. Detta skall diskuteras utifrån likheter och skillnader 
vad gäller de operativa chefernas arbetssituation i jämförelse med Volvokoncernens vision 
The Volvo Way. Nedan följer en redogörelse för detta med utgångspunkt i de tre samverkans-
faktorerna. Jag avslutar kapitlet med avslutningsord och tankar kring uppsatsens resultat samt 
metod och tillvägagångssätt för att nå resultatet. 
 
Inledningsvis redogörs för vad visionen förespråkar om samarbete och samverkan. Arbets-
gruppens sammanlagda förmåga räknas som större än summan av enskilda individernas 
insatser. Tillsammans skall de utveckla nya metoder och lösningar. Detta gäller på 
ledningsnivå liksom inom produktionen och inom andra funktioner. Visionen förespråkar 
även att alla individer är lika viktiga. Då dess målsättning inte kan styras centralt spelar var 
och en viktig roll för att uppnå visionen för hela Volvokoncernen. Alla individer skall känna 
sig som en del av ett lag. Detta förutsätter lyhördhet och insikt om vad som behövs göras för 
att vara de bästa affärspartners åt deras kunder. Det förespråkas en övertygelse om att alla 
individer vill, kan förändra och förbättra verksamheten vilket gäller oavsett arbetsuppgift eller 
ställning. Ett viktigt ledord på vägen är respekt. Skriften fungerar som en målstyrning i stället 
för en regelstyrning där den enskilde får konkretisera sin handling utifrån arbetssituationen, 
vilket säkerligen ser olika ut beroende på den enskilde individen och dess personliga 
erfarenheter. 
 
För att få en verklighetstrogen bild av vad de operativa cheferna redogjort för angående deras 
komplexa arbetssituation och samverkan mellan deras respektive avdelningar, är det intressant 
att ta upp vad Trägårdh behandlar i sin avhandling vad gäller svårigheter för operativa chefer 
att samverka på ett sådant sätt att helheten på den operativa nivån överensstämmer med den 
strategiska nivåns helhet. Omsén tar upp de operativa chefernas komplexa arbetssituation 
vilken innebär att balansera och implementera olika krav vad gäller medarbetare och arbets-
situation. Undersökningar visar även att arbetsprocessen inom produktutveckling beskrivs 
som en process som innefattar en större osäkerhet och komplexitet i utvecklingsprocessen, än 
vad mer linjära arbetsprocesser gör. Trägårdh tar också upp problematiken kring inre och 
subtila konflikter inom matrisorganisationer som kan påverka samverkan mellan medarbetare.  
 
Det är viktigt att förtydliga i sammanhanget att de sju operativa cheferna ansvarar över var sin 
teknikavdelning, sammanlagt är det cirka 200 medarbetare som bara inom deras del av pro-
duktutvecklingen skall samarbeta. Därtill inbegriper samarbetet med många andra avdelningar 
och organisationer, både internt som externt. Det innebär i det stora hela ett komplext samver-
kansnät.  
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Ledningens värderingar 
 
Ledningens värderingar innebär ett erkännande av att människor med hjälp av samverkan har 
förmåga till kompetens, genom att de inom organisationen är ömsesidigt beroende av var-
andra. Det är viktigt att ledningen stöttar dessa förutsättningar för att kunna nå en hållbar 
samverkan.  
 
Visionen uttrycker att alla individer inom organisationen är lika viktiga, samt att var och en 
fyller en funktion. Det skall bidra till en personlig tillfredställelse som också skall medföra att 
de lättare kan uppfylla de krav som ställs på dem.  
 
Samtliga chefer medger att de trivs med sin chefsroll och med sina medarbetare. De medger 
att de är ömsesidigt beroende av varandra och att de är medvetna om de spelregler som gäller 
då de löser ett uppdrag. På det sätt ger även gruppen uttryck för ett kompanjonskap som 
analysverktyget anser innebära att alla inom organisationen/gruppen skall känna sig viktiga 
och betydelsefulla för de dom är och det dom utför. Detta skall underlättas genom att 
medarbetarna känner sig som en del av en helhet för att nå det gemensamma målet.  
 
Ledningen skall vara medveten om medarbetarnas personliga individualitet. En förutsättning 
för att ledningen skall få med sig medarbetarna mot det gemensamma målet är uppmuntran 
och spridning av beslutsmakten, samt olika rättigheter och privilegier för dem. 
 
Visionen säger att företagsandan skall innebära att aktivt agera för företagets bästa genom 
delaktighet. För bästa möjliga resultat skall ledare uppmuntra sina medarbetare till 
kompetensutveckling. Det skall även ske kontinuerlig uppföljning och återkoppling av 
medarbetarna. Enligt Hall i Larsson ses kompetensutveckling som en resurs för att nå det 
gemensamma målet. Det skall finnas respekt och förtroende för både organisationens gemen-
samma, samt medarbetarnas individuella kompetens104. 
 
Det ligger på de operativa chefernas ansvar att se över den befintliga kompetensen och vad för 
kompetens som förutspås att behövas i framtiden. Områden där kompetensförhöjning krävs 
skall bland annat tillgodoses genom kompetensutveckling av personal samt nyanställning. De 
operativa cheferna ansvarar för regelbundna personliga utvecklingssamtal, där de individuellt 
med varje medarbetare ser över dennes kompetens och önskemål i syfte att förklara och 
förankra målen. Cheferna uppger att kompetens ses som det främsta konkurrensmedel de har.  
De skulle vilja ha mer tid för personalärenden, även mer samarbete med de andra operativa 
cheferna gällande personalfrågor uppges vara önskvärt. 
 
De operativa chefernas komplexa ansvar över medarbetarna är intressant att koppla till 
tidigare forskning och vad Oudhuis menar med att vara anställningsbar i dag. Idagens 
samhälle skall en medarbetare kunna ta egna beslut och initiativ, vara kreativa och oberoende, 
självgående och initiativrika, samt vara öppna för ett kontinuerligt och livslångt lärande. Man 
skall vara flexibel och multifunktionell samt behärska rotation mellan olika arbetsuppgifter på 
olika nivåer. Det ställs mycket krav på en person som vill vara anställningsbar och passa in i 
en organisation idag. Dessa krav på medarbetarna innebär konsekvenser både i organisering 
av arbete och i ledarskapsstil. För några decennier sedan karaktäriserades ledarskapet av 
kontroll, ansvar för beslutstagande och för kunskap. Enligt Hall i Larsson kännetecknas da-

                                                 
104 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid.64-67 
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gens ledarskap i högre grad av ett coachliknande beteende, vilket innebär att vara stöttande, 
kunna lyssna på och ge feedback till medarbetarna, samt ett spritt delegerat ansvarstagande 
och kontroll på medarbetarnivå. Huvudmeningen av ett ledarskap idag är att se till att varje 
individ utvecklas, motiveras och inspireras till en rätt attityd för organisationens bästa, samt 
uppmuntras till ett livslångt lärande.105

Stödstruktur 
 
I en stödstruktur som stödjer samverkan krävs av ledningen att det skapas möjligheter för 
samarbete, det innebär att de skall stödja samtliga medarbetare med kontinuerlig uppmuntran i 
strävan att nå organisationens mål.   
 
Visionen säger att ledningen skall uppmuntra till samarbete genom ett öppet och effektivt 
lagarbete, den förespråkar vidare att arbetet skall ske systematiskt, långsiktigt och konsekvent 
för att motverka kortsiktighet och energikrävande akutinsatser.  
 
Cheferna ser samarbete som en viktig del av arbetet och samtliga anser att det flyter på bra. 
De tycker att samarbetet fungerar extra bra då det gäller problemlösning under tidspress. De 
är ofta utsatta av tidspress, vilket även har en baksida som bidrar till förskjutningar i 
arbetsprocesserna, då högre prioriterade ärenden får premieras. Det bidrar till att projekten 
börjar gå i otakt. Trots detta tycks gruppen i helhet vara anpassningsbar och flexibel, men en 
viss stringens och tydlighet eftersöks i arbetsprocesserna. Det medför att visionen inte 
uppfylls då det gäller att arbeta för att motverka energikrävande akutinsatser. 
 
Det är viktigt att det finns väl anpassade och utbyggda system som underlättar för en 
tvåvägskommunikation. Tydlig information är något fundamentalt för att få medarbetarna att 
känna sig trygga så att de kan sända tillbaka relevant information så att inte arbetsprocesserna 
stoppas upp i något led. Hall i Larsson menar att arbetet underlättas genom att personal med 
liknande uppgifter är nära lokaliserade med varandra, det underlättar för kommunikationen 
och för att arbetsprocesserna skall kunna fortlöpa effektivt.106  
 
Visionen säger att dialogen mellan direkt berörda i arbetsprocesser skall vara så rak som 
möjligt. För att det skall vara möjligt krävs bland annat en effektiv tvåvägskommunikation, 
samt respekt för individen vilken innebär att kunna ge medarbetare rätt information och 
återkoppling.  
 
De intervjuade är överens att om att det krävs en god kommunikation för att arbetet skall 
kunna flyta på. Deras arbetstid består av många fasta och regelbundna möten. Uppgifterna 
som de utför är även funktionellt besläktade med varandra. Personal som är beroende av 
varandra är lokaliserade på det vis att de lätt kan träffa varandra, eller på andra sätt lätt kan 
kommunicera med varandra. Kommunikationen består till stor del av mailkontakt och 
såkallade ”korridorsmöten”. Trots detta uppger samtliga att det finns problem då det gäller 
informationsflödet. Särskilt vid projektstarter, vilket många gånger bidrar till att pågående 
projektprocesser börjar halta. Problem som uppstår i arbetsprocesserna kan tas upp och 
ventileras på ledningsgruppsmöten. Det här medför att det som visionen förespråkar om en 
rak dialog i arbetsprocesserna inte uppfyllts optimalt. 
 

                                                 
105 Ibid. Sid. 189-190 
106 Larsson, L, (1990) Kompetens i organisationen sid.68 
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De operativa cheferna uppger att det är viktigt med en bra kommunikation för att få arbetet att 
flyta på bra. I tidigare forskning tas det upp varför kommunikationsproblem kan uppstå i 
organisationer och då särskilt i matrisorganisationer, en sådan organisationsform de operativa 
cheferna ingår i. Forskningen tar upp att en matrisorganisation påverkar stödstrukturen både 
positivt och negativt då den ger möjlighet till både att bevara olikheterna mellan olika 
produktområden och utnyttja beroendeförhållandena. Enligt Bruzelius & Skärvard kräver en 
sådan här organisationsform en god kommunikation, gemensam problemlösning, samt ett 
gemensamt resultatansvar. De operativa cheferna ansvarar för att deras avdelningar som 
helhet fungerar tillfredställande, medan de funktionella teknikledarna ansvarar för respektive 
specialistfunktioner inom alla avdelningar.107 De menar vidare att ett sådant gemensamt 
ansvarstagande kräver resultatansvar i två led, vertikalt som horisontellt vilket ofta kan 
medföra inre konflikter och meningsmotsättningar,108 ett ansvar som förutsätter en bra 
kommunikation för att förmildra eventuella konflikter.  
 
 
Ledningens trovärdighet    
 
Ledningens trovärdighet är en viktig faktor som är avgörande för hela organisationens 
trovärdighet. Ledningen ger uttryck för trovärdighet genom att delegera olika beslutsfattande 
uppgifter till medarbetarna, något som skall stärka och utveckla hela organisationen och dess 
medlemmar. 
 
Missbruk av trovärdighet är svårt att reparera, därför är trovärdighet något som skall vårdas 
med omsorg. Att kunna lita på ledningens ord betyder bekräftelse på tidigare erfarenheter och 
brist på förtroende kan sätta tvärstopp för utvecklingen av samverkan. 
 
Ledare inom Volvokoncernen skall alltid kunna representera The Volvo Way och förväntas 
agera i likhet med visionens. Ledning och ledare måste kunna förtjäna medarbetarnas respekt 
genom en öppen beslutsprocess och sträva efter att skapa personligt engagemang för de 
eftersträvade målen, samt att fokusera på att verkställa beslutade åtgärder.  Organisationen 
skall arbeta i riktning mot en öppen beslutsprocess, vilket skall främja ett personligt 
engagemang för det gemensamma målet. 
 
De operativa cheferna har till uppgift att implementera ledningens krav på sina respektive 
medarbetare. De ansvarar för att mål som skickas ut centralt uppfylls inom deras verksamhet. 
Av intervjuerna framkom att vissa mål många gånger uppfattas som orealistiska och svåra att 
uppfylla, vilket inte heller för med sig någon påföljd. Det bidrar till att visionens mål inte 
uppfylls då det gäller att verkställa beslutande åtgärder. Olika effektivitetskrav är något som 
respondenterna välkomnar med blandade känslor. De anser att det är avgörande hur de säljs in 
till dem och många gånger eftersöks en fri och öppen dialog innan krav införs. Detta uppfyller 
inte visionens då den förespråkar en öppen beslutsprocess. 
 
Analysverktyget säger att ledningen skall ge medarbetarna feedback på deras arbetsinsatser 
och genom förslag konkretisera möjligheten till samverkan. Det skall även löna organisa-
tionen att premiera arbetserfarenhet och mångfald, vilket skall uppmuntra och stimulera hel-
hetstänkandet och på det vis gynna effektiviteten.  
 

                                                 
107 Bruzelius, L H & Skärvad, P-H (2000) Integrerad organisationslära sid. 162 
108 Ibid. Sid. 163 
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Visionen förespråkar att feedback skall ge upphov till ny energi för organisationen, samt att 
ge en vilja till att lära och agera. Organisationen skall aktivt ta tillvara på mångfald av kun-
skaper, erfarenheter och perspektiv samt att dra fördelar av varandras likheter och olikheter, 
då mångfald ger stryka.  
 
Cheferna har till uppgift att se över mångfald och arbetserfarenhet då de skall bilda arbets-
grupper av olika slag, vad som framgått av intervjuerna är att detta görs genom att de ser över 
kompetensen. Det görs bland annat genom regelbundna planerings/utvecklingssamtal med 
medarbetarna där de operativa cheferna har till uppgift att enskilt ge konstruktiv feedback och 
vägledning.  
 
Visionen förespråkar att det i ledaransvaret ingår att hantera konflikter om beslut, mål, upp-
gifter och ansvarsområden inom gruppen. De ska också odla goda relationer med andra  
avdelningar för att gemensamt uppnå bästa möjliga resultat.   
 
Konflikter som uppstår inom respektive arbetsgrupp och som kan medföra att arbetet påver-
kas skall ventileras med den operativa chefen, det kan även tas upp i ett så kallat referens-
gruppsmöte som har till syfte att reda ut konflikter. Konflikthantering tycker många av de 
intervjuade att de kan bli bättre på. Det är upp till varje chef och situation om konflikten skall 
följas upp. 
 
I avsnittet för tidigare forskning tog Omsén upp att chefer inom produktutveckling utsätts för 
många och ofta motstridiga krav, vilket bidrar till att produktutveckling är ett område som är 
svårt att styra och leda. En operativ chef behöver ha en helhetssyn både över den egna och 
medarbetarnas arbetssituation, dels för att finnas till för individerna samt för att få arbetet att 
gå ihop. Omsén tar upp en målande bild kring en operativchefs arbetssituation och redogör för 
att projektledare och chefer inom produktutveckling har svårigheter att hantera olika och 
ibland motstridiga krav och beskriver produktutvecklingsprocessen likt en ishockeymatch, 
med en aning fler spelare ute på plan, där pucken går fram och tillbaka mellan lagspelarna, 
där olika grupper avlöser varandra på planen allt efter behov. På detta sätt är samverkan en 
förutsättning för att ett sådant arbete kan genomföras.109 Han anser vidare att förväntningar 
som finns på produktutvecklingsprojekt och projektledning skiljer sig i från andra funktioner 
genom att det finns samtida krav på att kunna hantera skapande, verkställande och 
institutionaliserande uppgifter110   
 
 
Avslutningsord 
 
Då jag besvarat syfte och frågeställningar har intervjuer och dokumentanalys gjorts. Det har 
varit ett bra tillvägagångssätt för just denna undersökning. Intervjuerna gav utrymme till att 
ställa följdfrågor om det var något som var otydligt, vilket tex. en enkätundersökning inte ger 
utrymme till. Att intervjua de operativa cheferna var ett bra sätt för att få inblick i deras 
veklighet och för att få en bra överblick på deras arbetssituation samt för att tyda deras 
samverkansmönster så bra som möjligt. 
 
Då jag skulle analysera organisationens vision och undersöka hur väl den efterlevdes i 
verkligheten var just en dokumentanalys på The Volvo Way bra. I denna skrift står de 

                                                 
109 Omsén, A (1987) Industriell produktutveckling i fem svenska företag, sid 31  
110 Ibid Sid 30-32 
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operativa cheferna visioner nedskrivna på ett tydligt och strukturerat sätt. Skriften är väl 
genomförd och täcker det mest väsentliga som analysverktyget för denna undersökning står 
för. Jag uppfattar The Volvo Way som en vägledning och styrdokument där en övergripande 
syn på företagets vision förespråkas och som fungerar som ett rättesnöre för alla inom 
Volvokoncernen. Denna tydlighet underlättade analysen som är gjord i syfte för att se hur väl 
samverkan uppfylls utifrån Halls kompetensmodell.  
 
Cheferna som är intervjuade för uppsatsen visar att de är skolade i samma kultur och har 
företagets vision i ryggmärgen. De ser sig själva som smörjmedlet för att medarbetarnas 
operativa arbete skall kunna flyta på och vars främsta uppgift är att vara tillhands för dem. De 
tillämpar visionen i den mån det går och den komplexa verkligheten gör det möjligt. 
Situationer där resultatet visar att det är svårare att tillämpa det som visionen förespråkar 
utifrån kompetensmodellens perspektiv är då det gäller ledningens värderingar framkom att 
de i vissa situationer inte har tillräckligt med befogenheter för att ta vissa beslut av 
exempelvis byråkratiskkaraktär, samt mer tid för personalärenden eftersöktes. Då det gäller 
deras stödstruktur önskades bättre kommunikation, stringens, tydlighet och bättre förarbete i 
arbetsprocesserna, så att inte projekten kommer i otakt. Vad ledningens trovärdighet avser 
önskas bättre kommunikation och många gånger en öppen dialog innan vissa krav införs, samt 
att många skulle vilja bli bättre på konflikthantering.  
 
Ovan lyftes de brister fram som framkom i undersökningen. Dessa brister och problem är av 
mer eller mindre omfattning och bör ses i ett stort reellt sammanhang. Generellt sätt uppfattas 
arbetet flyta på bra med tanke på samverkansmönstrets realitet och komplexitet. Det går att 
dra en liknande slutsats av denna undersökning likt den Trägårdh visar i sin avhandling 
Samverkan och samexistens att det finns svårigheter för operativa chefer att samverka på ett 
sådant sätt att helheten på den operativa nivån överensstämmer med den strategiska nivåns 
helhet. 
 
Med min förförståelse som sa mig att operativa chefer som många andra i västvärlden är 
påverkade av det flexibla samhället och det höga tempo som råder, vill jag förtydliga den 
verklighet som råder bland den grupp jag undersökt med att knyta samman med Kvales 
resonemang om att sociala strukturer erbjuder olika möjligheter och begränsningar för 
agenters handlingar, de handlingar som sker inom en struktur och dess villkor är själva 
interaktionen, med det vill säga att strukturer villkorar handlingsverksamheten. Av detta drar 
jag slutsatsen att de operativa cheferna ingår i en komplex struktur som villkorar deras 
handlingsmöjligheter på olika sätt, både på gott och ont vilket resultatet också har visat.  
 
Vid de tillfällen jag gjorde intervjuerna fick jag uppfattningen om att det råder en positiv anda 
inom den grupp jag undersökt. I intervjuresultatet kunde urskiljas en medvetenhet om att 
cheferna är mycket medvetna om de fel och brister som finns samtidigt som de vet vad som 
bör göras för att ställa dem till rätta. Verklighetens komplexitet möjliggör inte en ”perfekt” 
arbetssituation enligt visionens eftersom arbetssituationen är fragmenterad och att det pågår 
många projekt som fortlöper samtidigt. De operativa cheferna har många delar i sin arbets-
situation som måste gå ihop för att arbetet skall kunna flyta på. Deras fragmenterade arbets-
situation innebär en prioritering av vad som behövs göras, vilket också resultatet påvisar i hög 
grad. Jag vill mena att denna positiva anda som råder samt att alla är inskolade i samma kultur 
vilken innebär att de operativa cheferna har visionen i ryggmärgen är det huvudsakliga driv-
medlet för att organisationen skall gå runt, i en veklighet som innebär komplexitet med många 
fortlöpande projekt som löper samtidigt. De är ett sammansvetsat gäng. 
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För att få en sammanfattning i denna uppsats vill jag påstå att The Volvo Way fungerar som ett 
rättesnöre som de anställda samverkar efter. Denna vision är väl genomtänkt och innefattar till 
stor del det som analysverktyget för denna uppsats förespråkar. 
 
De operativa cheferna genom deras organisation agerar i allra högsta grad som pjäser i sam-
hällsspelet som går ut på en marknadsekonomi som genomsyras av konkurrens, produktivitet 
och vinst. För att hålla sig kvar i detta ”spel” krävs att det samverkas utifrån organisationens 
vision. 
 
Vad som hade varit intressant att gå vidare med är att göra en jämförelse med en likvärdig 
organisation och avdelning för att se hur samverkan råder där och se om det finns gemen-
samma nämnare med den grupp jag har undersökt för denna undersökning.   
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Allmänt 
Funktionsbenämning: Avd nr: 
 
Drivlinekomponenter 86100 
Ram, beräkning och installation 86900 
Styrning, Hjulupphängning och Bromsar 86300 
Elsystem och Förarplats 86400 
 
Ansvar / Befogenheter 
I avdelningschefens arbetsuppgifter ingår följande ansvarsområden: 
 
- Ansvara för utveckling av underställd personal, där planeringssamtal ingår som ett viktigt verktyg. 
 
- Ansvara för att i samråd med process-, delprocessägare, inventera erforderliga resurser och tillse att 
behövliga resurser äskas och anskaffas för budgeterade uppdrag. 
 
- Ansvar att utveckla och upprätthålla avdelningens tekniska kompetens i linje med de behov som 
produktplanen ställer. 
 
- Attestera tidkort (i speciella fall) / resplaner / reseräkningar etc i enlighet med Ekonomi och 
Personalhandboken (E o P). 
 
- Ansvar att följa den tekniska utvecklingen inom sitt område och säkerställa och vid behov 
uppmärksamma PPL på denna utveckling. Tänkt utveckling skall visas med roadmap 
 
- Ansvara för att de utvecklade produkterna uppfyller gällande lagkrav, VBC:s funktionskrav samt våra 
kunders krav, behov och förväntningar. 
 
- Delegera arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter till underställd personal, så att deras arbete blir 
så effektivt som möjligt. 
 
- Ansvara för att avdelningen har en uppdaterad tidplan, inklusive rersursplan, för sin verksamhet och 
att uppdragen blir utförda enligt givna åtaganden. 
 
- Agera i enlighet med företagets personal-, och ledarpolicies samt efter gällande kvalitetssystem. 
 
- Ansvara för att produkterna är certifierade i god tid före produktionsstart.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                             

    

    

 



   
 

INTERVJU GUIDE 
-samverkan mellan operativa chefer 

 
Bakgrundsfrågor 
- Arbets- och ansvarsområde 
- Karriärgång 
 
 
Arbetsbeskrivning 
- På papperet 
- Reellt 
 
 
Strategisk agenda 
- Arbetsuppgifter 
- Initiativtagande 
- Hinder 
- Utvärdering 
 
 
Samarbetets karaktär 
- De viktigaste samverkanspersoner? 
- Ömsesidighet  
- Reell och ideal samverkan 
- Förändring av samverkan 
 
 
Relationer 
- Lätta/ svåra samarbeten 
- Lyckade/ mindre lyckade samarbeten 
- Konflikthantering 
- Hantering av effektivitetskrav 
 
 
Frågor om chefsarbetes karaktär 
- Tempo 
- Fragmenteringsgrad   
- Känner du att du är del av ett sammanhang? 
- Nätverksinriktning  
- Självstyrningsgrad, känner du att du är med och påverkar? 
- Kommunikationsformer  
- Arbete på kort resp lång sikt 
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