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Abstrakt  
 
När förändringar genomförs finns det lika många bakomliggande syften som det finns 

förändringar. När vi genom en kontakt med den administrativa chefen vid Schenker Privpak 

fick vetskap om det förändringsarbetet som företaget befann sig i väcktes ett intresse hos oss 

att ta del av detta i samband med vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen har varit att titta 

närmare på hur medarbetare och gruppledare vid ett distributionsföretag har upplevt det 

förändringsarbete som har genomförts vid företaget, i fråga om delaktighet och 

förväntningar på framtida effekter. Vi ville även undersöka vilka tankar kring 

förändringsarbetet den konsult har som medverkat i detta arbete. Utifrån detta syfte 

utarbetades sedan tre frågeställningar ”Hur har medarbetare respektive ledare upplevt 

förändringsarbetets olika delar?”, ”Hur ser medarbetare respektive ledare på effekterna av 

detta förändringsarbete?”, ”Hur upplever konsulten förändringsarbetet?”. Genom en 

kvalitativ metod har dessa frågeställningar sedan undersökts. Tidigare forskning kopplat till 

förändringsarbete och utvecklingssamtal finns i denna uppsats med som teoretisk 

utgångspunkt. För att beskriva förändringsarbete har Kurt Lewins förändringsteori varit i 

fokus. Det resultat som framkommit var att utvecklingssamtal vid Schenker Privpak numera 

ingår i ett större sammanhang och en del i ett strategiarbete. I och med att det nu blir en 

uppföljning av utvecklingssamtalen ses samtalen som mer givande. Vad det gäller framtiden 

utifrån denna process så finns det förhoppningar bland både medarbetare och ledare att detta 

arbete kommer att fortskrida samtidigt som konceptet bör anpassas än mer till företaget och 

dess situation. Utifrån konsultens roll kan vi se att denne främst har agerat som 

utbildningsledare under förändringsarbetets gång och att ansvaret sedan har varit företagets. 

I diskussionen kopplas sedan teori, tidigare forskning och resultat samman samt att den 

avslutas med en metoddiskussion.     
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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Margareta Carlén för handledning av vår uppsats och för de råd 

vi fått med oss under arbetets gång. Vi vill även tacka alla våra respondenter vid Schenker 

Privpak för att de tog sig tid och gav oss den möjligheten att skriva denna kandidatuppsats 

samt den konsult som deltagit i denna uppsats. Vi vill även framföra ett tack till Bengt 

Källqvist som varit vår kontaktperson vid Schenker Privpak som har visat ett stort intresse 

och varit engagerad i denna uppsats samt varit behjälplig med information under arbetets 

gång.
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1. Bakgrund  

I samband med att kandidatuppsatsens planering påbörjades under sensommaren 2009 

kontaktades den administrativa chefen vid distributionsföretaget Schenker Privpak AB. En 

dialog gällande eventuellt samarbete i denna kandidatuppsats startades och genom denna 

kontakt fick vi då vetskap om ett aktuellt förändringsarbete som företaget befann sig i. Syftet 

med företagets förändringsarbete var att skapa bra arbetsresultat genom att öka och bibehålla 

motivation, trivsel och arbetsglädje och för att nå detta mål användes utvecklingssamtal som 

ett verktyg. Genom att vi tillsammans med den administrativa chefen reflekterade och 

utvecklade detta ämne blev resultatet att vi på uppdrag av företaget skulle titta närmare på 

hur medarbetarna och gruppledare vid Schenker Privpak har upplevt hela det 

förändringsarbete som genomförts vid företaget. Därefter såg vi som författare det som 

intressant att även väva in andra aspekter och utifrån bland annat tidigare forskning och 

övrig litteratur framkom idéer om att undersöka hur delaktigheten sett ut i samband med 

detta förändringsarbete. Då det genom litteraturen lyfts fram att ett lyckat förändringsarbete 

kräver delaktighet från alla berörda i en organisation. Företaget kan ha en syn på hur de har 

lyckats hålla de anställda delaktiga, samtidigt som de anställda kan vara av en annan 

uppfattning. Vi kom även fram till att om vi tittade närmare på hur de medverkande såg på 

de framtida effekterna av detta arbete skulle vi kunna hitta eventuella områden som skulle 

kunna förändras i framtida förändringsarbeten. Att de anställda ser eller inte ser framtida 

förhoppningar med ett förändringsarbete tror vi speglas av hur det framtida arbetet fortlöper 

gällande aktuell förändring och vi såg därför ett intresse i att titta närmare på framtida 

effekter. Då en konsult varit aktiv i detta, det vill säga att en extern aktör varit delaktig och 

att dennes koncept varit grunden för förändringsarbetet såg vi ett intresse i att se hur denne 

sett på detta förändringsarbete. Samtidigt som konsulten kan ha ett annat tankesätt då denne 

inte är lika insatt i företaget som de anställda är.    

 

Det förändringsarbete som genomförts vid företaget under hösten har för medarbetarna och 

ledarna bland annat inneburit chefsutbildningar alternativt medarbetarutbildning, 

förberedande möte inför utvecklingssamtal, utvecklingssamtal samt ett återkopplingsmöte. 

Alla anställda vid företaget har genomgått alla delar av förändringsarbetet. Den enda 

skillnaden är utbildningen, där chefsutbildningen varit på en fördjupad nivå i förhållande till 

medarbetarnas utbildningen.    

1.1 Uppsatsens relevans 

Då förändringar är en företeelse som många företag genomgår och som ofta framställs som 

nödvändiga genom att de exempelvis motiveras genom teknisk utveckling och 

rationaliseringar anser vi det intressant att titta närmare på hur de anställda berörs och 

påverkas vid någon typ av förändring. Vi anser även att det utifrån vår utbildning och vår 

arbetsvetenskapliga inriktning är intressant då det berör både de anställda men även 

organisationen som helhet. Möjligheten att vi i framtiden kommer att komma i kontakt med 

olika typer av förändringsarbete inom företag, när vi befinner oss i arbetslivet gör att ett 

intresse från vår sida väcktes att titta närmare på detta. Vi ser denna kandidatuppsats som en 

möjlighet att studera ett förändringsarbete med externa ögon, då det nästa gång kan vara vi 

som är en aktiv del av förändringen. Dessutom anser vi att det kan vara en bra erfarenhet att 

i vår kommande yrkesroll ha kunskapen om hur denna typ av förändringsarbete kan komma 

att uppfattas av de anställda, då vi genom att intervjua de anställda har fått en insikt i vad de 

känner kring detta. Det finns därutöver intresse från företagets sida att genom denna 

kandidatuppsats få en uppfattning om hur detta förändringsarbete har mottagits av de 

anställda, att ta del av tankar och åsikter som inte framförts tidigare. Vi ser även att det kan 
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finnas ett allmängiltigt intresse i att titta på ett förändringsarbete utifrån delaktighetsaspekten 

samtidigt som de anställdas förväntningar på framtida effekter lyfts fram. Genom detta 

arbete hoppas vi även kunna ge en förståelse för möjligheterna att använda 

utvecklingssamtalen till en del av en förändring.   

 

Anledningen till att vi anser det intressant att studera vidare inom detta område är att många 

företag och organisationer i dag använder sig av utvecklingssamtal och i många fall handlar 

det om att stora resurser läggs ned både vad det gäller tid och pengar, för att kunna 

genomföra samtalen. Det är dessutom av yttersta vikt att denna typ av samtal genomförs på 

det lämpligaste sätt, för att kunna använda det underlag som framkommer till eventuellt 

framtida förändringar. Det företag till vilket denna kandidatuppsats är kopplad till har 

genomfört andra typer av förändringsarbete tidigare och det resultat som går att finna vad 

det gäller styrkor och svagheter för det aktuella förändringsarbetet, kan förhoppningsvis vara 

till hjälp vid framtida förändringar.  

 1.2 Syfte 

Vi vill titta närmare på hur medarbetare och gruppledare vid ett distributionsföretag har 

upplevt det förändringsarbete som har genomförts vid företaget, i fråga om delaktighet och 

förväntningar på framtida effekter. Vi vill även undersöka vilka tankar kring 

förändringsarbetet den konsult har som medverkat i detta arbete.   

1.3 Frågeställningar 

Hur har medarbetare respektive ledare upplevt förändringsarbetets olika delar?  

Hur ser medarbetare respektive ledare på effekterna av detta förändringsarbete? 

Hur upplever konsulten förändringsarbetet? 

1.4 Utvecklingssamtalsprocessen 

Under denna rubrik har vi valt att presentera en bakgrund till det förändringsarbete som 

under hösten 2009 genomförts vid Schenker Privpak. Efter bakgrunden förklaras sedan 

företagets effektivitetskon som genom detta förändringsarbete varit grunden till bland annat 

den frågemall som utvecklingssamtalen utgick från.  

1.4.1 Bakgrund till processen  

Bakgrunden till att Schenker Privpaks förändringsprocess påbörjades under hösten 2009 är 

en kombination av flera anledningar. Sedan ett antal år tillbaka genomförs vid företaget en 

årlig aktivitet där all personal deltar. Syftet med dessa aktiviteter är att lyfta fram synpunkter 

från medarbetarna, skapa delaktighet och engagemang. De aktiviteter som tidigare har 

genomförts kan inte ses likna denna process som startades under hösten 2009 när det gäller 

omfattningen av de tidigare aktiviteterna, dock har det genom detta återkommande inslag 

funnits en röd tråd som det nyligen genomförda arbetet skulle följa upp men även knyta 

samman.  

 

Under hösten 2008 deltog VD:n och den administrativa chefen för distributionsföretaget i en 

kommunikologikurs för den konsult som varit involverad i höstens arbete. Vid kursen 

diskuterades bland annat vart företaget då stod och hur de i framtiden ville utvecklas. För att 

då kunna knyta an till de tidigare aktiviteterna sågs förändringsarbete genom 

utvecklingssamtal som en naturlig fortsättning på de redan genomförda aktiviteterna. Den 

administrativa chefen poängterar att om företaget inte hade valt att genomföra 

utvecklingssamtalsprocessen hade de valt någon annan typ av aktivitet, förmodligen i 

samma riktning, denna gång föll valet på utvecklingssamtalsprocessen. När det sedan gäller 
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andra bakomliggande orsaker till denna förändringsprocess framkommer det även att de 

ekonomiska aspekterna fanns med. Den administrativa chefen menar att det ekonomiska 

resultatet blir positivt om personalen mår bra, finns det trivsel, engagemang och delaktighet i 

beslutsprocesserna från personalens sida ger det positiva effekter i hela organisationen.  

 

När det gäller utvecklingssamtal som verktyg var det ingen ny företeelse inom företaget när 

arbetet påbörjades. Nytt var däremot hela det tankesätt som följde med, en större process 

kring samtalen och en gemensam struktur som innebär att alla på hela företaget använder 

samma upplägg vid utvecklingssamtalen. Förhoppningarna från ledningens sida innan 

arbetet påbörjades var att få en bättre struktur i bland annat utvecklingssamtalen som då 

skulle kunna generera ett helhetslyft och inte enbart förbättra utvecklingssamtalen utan även 

påverka andra områden som inte annars berörs av utvecklingssamtalet och genom detta 

skapa effektivitet. Tron fanns att denna process skulle kunna bli en start för 

utvecklingsprocesser överhuvudtaget.  

 

De tre ledord som användes från ledningens sida vid detta förändringsarbete var motivation, 

trivsel och arbetsglädje. Dessa skulle då skapa bra arbetsresultat genom att de bibehölls eller 

ökade i styrka. Förändringsarbetets genomförande innebar att cheferna hade två tillfällen på 

två dagar vardera samt att alla medarbetarna närvarade på ett av de tre utbildningstillfällena 

som gavs. Därefter genomfördes förmöte till utvecklingssamtal, utvecklingssamtalet och ett 

eftermöte, där möjlighet till återkoppling till utvecklingssamtalet fanns. Sista steget i detta 

arbete var att ge alla anställda en återkoppling över vad förändringsarbetet hade genererat 

1.5 Schenker Privpaks effektivitetskon 

Företaget använde sig vid förändringsarbetet av en så kallad effektivitetskon, som innebar 

att på ett övergripande sätt påvisa företagets riktning och få en gemensam och samlad bild 

över företaget.  

 

 

 

 (Schenker Privpaks effektivitetskon 2009)   

 

Visionen beskrivs som företagets innersta kärna. Visionen ska tillsammans med företagets 

värderingar bidra till att tydliggöra företagets långsiktiga målsättningar och vilka 

värderingar som skall prioriteras. Mål som skall definieras i organisationen måste vara 

tydliga och mätbara. I företagets effektivitetskon finns det en del som nämns som metoder, 

detta innebär den formella utformningen av organisationen och de system som används för 

att praktiskt leda den. De roller och kompetenser som medarbetarna antar eller tilldelas beror 

på individens plats i organisationen. Klara ansvarsförhållanden och befogenheter samt 

medvetenhet om personlig kompetens ses som en förutsättning för motivation och 
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arbetsglädje. I företagets arbete har de anställda relationer till alla människor runtomkring, 

dels inom den egna avdelningen eller enheten eller i andra delar av organisationen. 

Relationer till chefer, kollegor och underställda beskrivs som att de påverkas av 

medarbetarens roll och även präglas av beroende och öppenhet. Ömsesidigt och öppenhet 

ses som en förutsättning för motivation och arbetsglädje. (Schenker Privpaks 

effektivitetskon 2009).   

1.6 Uppsatsens disposition  

I nästa kapitel av denna kandidatuppsats går det att läsa om den forskningen som tidigare 

genomförts dels om förändringar och även inom området utvecklingssamtal. Inom detta 

kapitel går det även att läsa om övrig litteratur som inte betecknas som forskning men ändå 

bör ses som relevant. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av den teori som denna 

kandidatuppsats haft sin utgångspunkt i. Kapitel tre tar bland annat upp det val av metod 

som gjordes, tillvägagångssättet genom denna uppsats samt en diskussion gällande de etiska 

aspekterna, kapitlet avslutas genom en förklaring av författarnas förförståelse. Kapitel fyra 

redovisar det resultat som framkommit genom intervjuerna, materialet redovisas kopplat till 

olika teman. I resultatet ingår även en mer utförlig förklaring av hela det förändringsarbetet 

som denna uppsats kretsar kring, kopplat till respondenternas tankar kring arbetet. Det 

avslutande femte kapitlet innehåller en diskussion som knyter samman arbetet, och denna 

avslutas genom en metoddiskussion.    

2. Tidigare forskning  

Anledningen till att vi har valt att ta med tidigare forskning gällande både förändringsarbete 

och utvecklingssamtal är att processen vid företaget både berör förändringsarbete och 

utvecklingssamtal, och på så vis anser vi att det är av stor vikt att både områdena berörs. Då 

områdena går in i varandra. 

2.1.1 Förändringar  

Winther (1989) har skrivit avhandlingen ”Anställdas deltagande i organisationsutveckling”. 

Winters syfte med avhandlingen var att studera ett organisationsutvecklingsprogram, där 

målet var att samtliga anställda skulle vara engagerade och delaktiga. Resultatet från 

avhandlingen visade på att det är av stor vikt att de anställda har ett personligt intresse av 

utvecklingsarbete, och att utvecklingsarbete som har stora och övergripande mål attraheras 

mest av ledningspersonal eller medarbetare som har haft en längre anställning. Majoriteten 

av organisationens anställda trodde inte på programmets möjligheter, ville inte delta eller 

visste inte hur de skulle delta för att förverkliga för dem meningsfulla mål (Winther 

1989:188). Vidare visar Winthers avhandling på att programmets ansvariga hade problem att 

implementera organisationsutvecklingsstrategin. Av vad som framgår låg den övergripande 

problematiken i att mottagarna, det vill säga de anställda, inte upplevde någon tillräcklig 

samstämmighet mellan programmets förutsättningar och den ordinarie verksamheten 

(Winther 1989:189).  

 

Anledningen till att medarbetarna såg detta som negativt tror Winter beror på att konsulterna 

som var aktiva i programmet inte hade tillräcklig kunskap om organisationen och dess helhet 

som Winther vidare skriver ”Programmets utveckling visar ganska tydligt att 

utvecklingsarbete inte kan reduceras till ett socialt experiment under ”handbokstillämpning” 

av en viss teknik” (Winther 1989:189). Medarbetares delaktighet i en 

organisationsutveckling sker inte alltid villkorslöst utan det är viktigt att se vad de upplever 

som meningsfullt och förena det i förändringsarbetet (Winther1989:200).  

 



  
 5 

Thomas Ericsson (1998) har skrivit en avhandling gällande strategiskt förändringsarbete där 

han hävdar att ett välplanerat förändringsarbete i företag handlar i mångt och mycket om att 

hantera relationen mellan nutid och framtid. Att diskutera och samtala om framtiden i form 

av visioner, planer, eventuella framtida problem och möjligheter skall ses som en väsentlig 

del av förändringsarbeten men att även en diskussion finns kring det arbete som sker i den 

nuvarande och aktuella verksamheten (Ericsson 1998:269–270).  I Ericssons avhandling 

visade det förändringsarbetet han belyste på att det alltså var viktigt att det arbetades kring 

en vision som alla medarbetare samlades kring. Dock visade det sig att alla medarbetare inte 

såg någon vision bakom förändringarna utan att det nästan bara var den högsta chefen som 

såg visionen bakom förändringarna, även om chefen ansåg att han hade kommunicerat 

visionen väl till medarbetarna (Ericsson 1998:223–224). Det Ericsson konstaterade i sin 

studie var att bristen på handling var påtaglig, oliktänkande kring olika frågor ledde till att 

det fanns svårigheter att skapa handling. Visioner och handling är en viktig företeelse för att 

en gemensam mening skall kunna åstadkommas i en organisation enligt Ericsson (Ericsson 

1998:273-274).  

 

Stickland (1995) har skrivit avhandlingen ”The nature and dynamics of change” där han 

nämner att av det som tidigare finns kring förändringar, har fokus då legat på hur 

förändringar bäst hanteras. Sticklands genomförde två fallstudier vid två organisationer. Vid 

den första studien som är relevant utifrån vår studie undersöktes kulturella och 

beteendemässiga förändringar och den visade på att feedback var vanligt förekommande vid 

förändringsarbete och att företagsledningen uppvisade en styrka i att använda sig av den 

kraft som fanns inom organisationen. Däremot kunde det ännu inte konstateras om 

förändringsarbetet ledde till ett öppnare arbetsklimat. Det skulle tiden få utvisa. Stickland 

hävdar utifrån sin forskning att det är av yttersta vikt att medarbetare kommunicerar med 

organisationens ledning för att företaget på så vis skall kunna förändras och vara bättre 

rustade för framtiden (Stickland 1995:189–209).    

 

Gioia och Chittipeddi (1991) skriver att den högsta ledningen i en organisation kan ses som 

arkitekter vid en förändring. De är de som oftast skapar visionen som företaget ska arbeta 

mot och det är det som är motivet till förändring. Då är det viktigt att de för fram en mening 

och känsla kring förändringen, alltså att skapa en god förståelse för förändringen. 

Författarna menar att vid förändringsprocesser är inledandet i förändringen av stor betydelse 

för att den ska leda till en effektiv förändring (Gioia & Chittipeddi 1991:446–447).   

 

När det gäller den tidigare forskningen kring förändringsarbete som är relevant för vår studie 

visar den på att det är väsentligt att anställda har ett personligt intresse av ett 

förändringsarbete, och betydelsen av att få med medarbetarna i en förändring för att den ska 

bli framgångsrik. Att det är av yttersta vikt att kommunikation sker uppifrån och ner i en 

organisation men även att en kommunikation sker nerifrån och upp för att en förändring 

skall kunna ske. Det betonades även i den tidigare forskningen att ledningen behövde arbeta 

på ett sådant sätt att förståelsen för förändringen skapades, alltså att början av en förändring 

är väsentlig för att den skall bli lyckosam. Den tidigare forskningen påpekade även att 

medarbetare hade haft en negativ inställning till förändringsarbete då de inte såg en 

gemensam syn kring den. Det betyder att även delaktigheten i ett förändringsarbete inte kan 

tas som självklar utifrån medarbetarnas synvinkel utan att de återigen måste se mål med den 

förändring som utförs och att man belyser framtiden i förändringen. Då vi vill belysa 

medarbetarnas syn kring förändringsarbete anser vi dessa tidigare forskningar vara 
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väsentliga för vår studie. Forskningen tog även upp konsulters roll i en förändring där 

dilemmat med att anlita en sådan extern aktör belystes.      

2.1.2 Utvecklingssamtal  

Maria Lindgren (2001) har skrivit avhandlingen ”Utvecklingssamtal mellan chefer och 

medarbetare”. Genom att undersöka fyra olika utvecklingssamtal från olika 

verksamhetsområden har Lindgren genom dessa utvecklingssamtal gett en samlad bild av 

hur utvecklingssamtal formas utifrån deltagarnas positioner och förväntningar. Lindgren 

kommer fram till att syftet för samtalen i hennes undersökning är att medarbetarna och 

cheferna ska öppna sig inför varandra. Chefen förklarar hur de ser på medarbetaren och 

medarbetaren ger sin syn på organisationen och sig själv. Ofta präglas utvecklingssamtalen, 

enligt Lindgren av att information ges mellan bägge parter på så vis att chefer för in 

informationen i frågorna och medarbetarna genom att besvara dem. Lindgren framhäver 

även att det finns en förväntad hierarki i samtalet, då samtalet genomförs mellan chef och 

medarbetare och att detta inte frångås fullt ut. Utvecklingssamtal bör vara ett jämställt 

samtal mellan parterna men auktoritetshierarkin mellan dem går inte att sudda ut. För 

cheferna finns det en rättighet att ge råd och ställa frågor samtidigt som medarbetaren har 

förpliktelse att svara på frågorna och ta till sig av råden (Lindgren 2001:219–222). Vidare 

nämner Lindgren att samtalen oftast domineras av chefen, att de alltså är styrda samtal. 

”Cheferna responderar nämligen inte på medarbetarnas initiativ i samma utsträckning som 

medarbetarna gör på chefernas. Det är medarbetarna som är mest samarbetsvilliga och bidrar 

till att samtalen strävar framåt på det lokala planet” (Lindgren 2001:242).  

 

Cheferna ansåg att parterna var jämställda under utvecklingssamtalen trots att Lindgrens 

resultat visade på att det var cheferna som hade övertaget. Cheferna hade svårigheter med att 

ta till sig av medarbetarnas förslag och invändningar. Ändå ansåg medarbetarna att samtalen 

var jämställda, även om de ansåg att chefen tog den största rollen. Medarbetarna hade en 

välvilligare inställning till utvecklingssamtalen när de väl var genomförda än de hade innan. 

De hade också en något välvilligare inställning till cheferna (Lindgren 2001:244). Samtalen 

är alltså hierarkiska enligt Lindgren, även om rådet var att de skulle vara jämställda. I de 

utvecklingssamtal som Lindgren undersökte så skedde ingen gemensam planering av mål 

eller att beslut togs. Istället använde cheferna utvecklingssamtalen till att få medarbetarna att 

öppna sig och att cheferna kunde ge sina uppfattningar om medarbetarna (Lindgren 

2001:253).  

 

Anders Engquist (1990) har skrivit avhandlingen ”Utvecklingssamtal som 

förändringsinstrument”, där hans syfte var att se vad som kännetecknar utvecklingssamtal 

med god respektive dålig kvalitet. Han genomförde sin studie med först en teoretisk och 

sedan en empirisk analys. För att få en hög nivå på utvecklingssamtalet krävs det enligt 

Engquist att individer metakommunicerar. Med det menas att samtalsparterna kommer 

underfund med var man har varandra, genom att tala om vad det skall talas om och vilka 

riktlinjer som skall finnas för kommunikationen och vid samtalstillfället. Fördelarna med 

detta enligt Engquist är att medarbetare på så vis kan känna sig mer trygga när de vet vad 

som gäller och på så vis upplever kontroll över situationen. Engquist empiriska analys 

bygger på utvecklingssamtal mellan läkare, och hans resultat från de empiriska resultaten 

visar på att i de utvecklingssamtalen med låg kvalitet metakommunicerars det till ytterst 

liten del (Engquist 1990:207-211). Några år efter att Utvecklingssamtal som 

förändringsinstrument publicerats, utkom Engquist med boken kommunikation på 

arbetsplatsen, där han tydliggör än mer vad han menar med metakommunikation. Där 

framkommer det att det handlar om att precisera relationen mellan samtalsparterna genom 



  
 7 

att de metakommunicerar. Detta görs genom att tala om kommunikationen, sina värderingar 

och relationen i övrigt, ex komma överens om vem som ska bestämma vad. Enligt Engquist 

är det därför viktigt att metakommunikation sker, annars finns det en risk att samtalet enbart 

innehåller diskussioner om sakfrågor istället för att samtalet handlar om verksamheten och 

dess framtid (Engquist 1994:48–50).        

 

Aslaug Mikkelsen (1998) är en norsk forskare som har studerat medarbetarsamtal inom 

företaget Statoil. Mikkelsen beskriver att införandet av medarbetarsamtal kan bli något som 

bara berör personalavdelningen och ledningen på företaget. När det gäller förändringar 

beskriver Mikkelsen att medarbetare har olika uppfattningar och att det inte alltid finns ett 

aktivt deltagande från vare sig chefer eller medarbetare, då det tar tid från deras ordinarie 

arbetsuppgifter att genomföra förändringar. Däremot i de organisationer som förändringar 

tas på yttersta allvar och följs upp kan man vänta sig att motståndet mot en förändring 

minskar, både gällande introducerande av medarbetarsamtal och andra typer av 

förändringar. Vid studien på Statoil sågs en viss benägenhet att desto högre tjänst 

medarbetaren hade desto sannolikare var det att medarbetaren kände att medarbetarsamtalen 

var meningsfulla. De som var mest skeptiska till medarbetarsamtalen var operatörerna vid 

Statoil. Anledningen till detta tror Mikkelsen är att medarbetarna med högre tjänst har större 

erfarenhet av att uttrycka sig och hantera problemlösningar än operatörerna som utför 

manuellt arbete (Mikkelsen 1998:158). Vid Statoil användes även gruppmål för att 

medarbetarsamtalen skulle förbättras för operatörerna. Mikkelsen anser att för att 

medarbetarsamtal ska bedömas som goda går det att dra en parallell till hur arbetssituation 

bedöms med tanke på:  

 

 

 Möjligheter att använda förmågor och kompetens i arbetet 

 Variation i arbetsuppgifter 

 Medbestämmande 

 Samarbete 

 Kommunikation 

 Tillit 

 Återkoppling från och till chef 

 Uppföljning och genomförande av utvecklingsåtgärder 

 Förberedelse (Mikkelsen 1998:161). 

 

Inom medarbetarsamtalsområde finns det enligt Mikkelsen lite forskning, men det som går 

att konstatera är att  

 

bra kommunikation och tillit leder till goda medarbetarsamtal, som i sin tur leder till ännu bättre 

kommunikation och större tillit. Omvänt kan man tänka sig att förhållandet mellan chef och medarbetare 

är dåligt, kan det förstärkas om medarbetarsamtalen inte tas på allvar (Mikkelsen 1998:163-164). 

 

Statoil började under slutet av 1980-talet och början 1990-talet utforma medarbetarsamtalen 

mer åt målstyrning och värdeskapande. Dessa måste enligt Mikkelsen sammanbindas väl i 

organisationen med rutiner, skriftliga riktlinjer och rutiner för stöd och uppföljning. Utifrån 

medarbetarens synvinkel är det viktigt att mål och arbetsuppgifter är tydligt definierade så 
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att medarbetaren har vetskap om vad som förväntas i fråga om resultat. För chefen i fråga är 

det viktigt att veta vad den kan vänta sig av medarbetaren. Medarbetarsamtal kan enligt 

Mikkelsen vara ett sätt för att klargöra förväntningar och ansvar (Mikkelsen1998:170).  

 

I tidigare forskning framhävs att utvecklingssamtalet bör vara jämställt. När det gäller 

utvecklingssamtal så skedde ingen gemensam planering av mål eller att beslut togs och 

utvecklingssamtalet handlar i stället om ett informationsutbyte i många fall. För att ett 

utvecklingssamtal ska vara av god kvalitet behöver parterna komma underfund med var man 

har varandra. Genom att klargöra vad det skall talas om och på så vis kan tolkningen göras 

att risken minimeras för att samtalet blir hierarkiskt och istället blir samtalen mer jämställda. 

Forskningen visar på att inställningen till utvecklingssamtal och dess meningsfullhet skiljer 

sig åt beroende på vilken nivå individen befinner sig i organisationen, och eftersom vi 

studerar både gruppledare och medarbetare kan även detta vara intressant att se utifrån vårt 

perspektiv. Att utvecklingssamtal av god kvalitet handlar om bra kommunikation men även 

tillit samtidigt som forskningen lyfter att i de organisationer som förändringar tas på allvar 

och följs upp kan man vänta sig att motståndet mot förändring minskar. 

2.2 Övrig litteratur  

Inom området kring utvecklingssamtal och förändringsarbete finns det en uppsjö litteratur av 

olika slag. Även om litteratur av denna typ inte räknas till tidigare forskning, så väljer vi att 

ta med en viss del av denna litteratur för att visa vad som finns inom områdena. I vissa fall 

hänvisar även litteraturen till den tidigare forskningen. Vi vill inte förringa betydelsen av 

den, samtidigt som det vid genomgång av denna typ av material har funnits ett kritiskt 

förhållningssätt från vår sida, på så vis att vad som framgår i böckerna framställs oftast på 

ett enkelt applicerbart och självklart vis. Skillnaden kring denna litteratur och den tidigare 

forskningen är framförallt att den sistnämnda problematiserar och har ett större kritiskt 

förhållningssätt än den övriga litteraturen samt att de har studerat utvecklingssamtal och 

förändringsarbete på ett mer systematiserat sätt. Vi anser dock att denna litteratur är skriven 

av personer med kunskaper inom områdena och därför tycker vi inte att dess betydelse kan 

underskattas.  

2.2.1 Förändringsarbete 

Angelöw (1991) skriver i ”Det goda förändringsarbetet” att förändringar är något som kan 

vara en behövlighet för människor, då han menar att ”det är genom förändringar och 

utmaningar som vi utvecklas, personligen och yrkesmässigt”(Angelöw 1991:19). Författaren 

skriver vidare att attityden till förändringar är beroende av hur individens situation påverkas 

av förändringen. Generellt sett brukar förändringsarbete som bygger på ”delaktighet, 

trygghet, riklig och direkt information, ömsesidig tillit mm. vara den typ av förändring som 

får positivt mottagande”(Angelöw 1991:19). Angelöw poängterar även att förändringstakten 

har betydelse. Om exempelvis ett företag genomför förändringar regelbundet kan de 

anställda drabbas av ”förändringströtthet” (Angelöw 1991:19).  

 

När det sedan gäller de anställdas delaktighet i förändringsarbete är det viktigt att stor del av 

företaget eller organisationen får vara aktiva och delaktiga i beslut gällande exempelvis 

förändringstakten eller förändringens berörningspunkt. Om de anställda lämnas utanför kan 

detta generera motsättningar och lågt engagemang gentemot förändringen (Angelöw 

1991:93). I boken tar författaren upp att det i stort sett finns tre olika strategier att använda 

vid förändringsprocesser; den toppstyrda, den representativa och den delaktiga (Angelöw 

1991:93). Detta skriver även Borgbrant (1990) om på liknande sätt men han benämner 

strategierna som expertstrategi, representativa strategin och linjedialog (Borgbrant 
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1990:102–114).  När det gäller den toppstyrda strategin beskrivs denna som att det finns ett 

fåtal personer som fortast möjligast försöker hitta en lösning till det aktuella problemet. 

”Förändringen initieras av organisationsledningen, som definierar problemet och sedan 

ombeds eventuellt en att konkretisera och forma en lösning” (Angelöw 1991:93).  Denna typ 

av strategi råkar ofta på motstånd enligt författaren, på grund av obefintlig möjlighet till 

delaktighet.  

 

Representativ förändringsstrategi innebär att ombud för inblandade parter exempelvis 

organisationsledning och personalorganisation bildar en grupp som är med i hela 

förändringsprocessen. Angelöw varnar för att denna typ av förändring kan bli resultatlöst då 

det inte genomförs någon förändring och att personalen egentligen inte blir direkt berörda av 

denna process. (Angelöw 1991: 94 – 95). Den sista förändringsstrategin är den delaktiga 

strategin som innebär att alla som är berörda av förändringen får vara med och planera, 

genomföra och följa upp förändringsarbetet (Angelöw 1991: 95). En annan viktig aspekt när 

det gäller det goda förändringsarbetet är att företagets ledning visar förtroende och goda 

förhoppningar gentemot de anställda och deras insats i förändringsarbetet. Detsamma gäller 

de anställdas tilltro till ledningen, Angelöw kopplar detta till Elton Mayos Hawthorne studie 

och uppmärksamhetens roll. Angelöw skriver att positiva förväntningar ger näring och 

stimulans för ett konstruktivt förändringsarbete (Angelöw 1991:106).  

 

 Vidare beskrivs hur ett bra informationsflöde kan ha stor betydelse för det goda 

förändringsarbetet. Om de anställda är välinformerade kan exempelvis ryktesspridning 

förhindras, detta är i sin tur viktigt då det gäller att förhindra negativa uppfattningar och 

inställningar gentemot förändringsarbete (Angelöw 1991: 109 – 112). I ett förändringsarbete 

är det viktigt att det finns kunskap och förståelse om just förändringsarbete, detta för att 

kunna genomföra arbetet på bästa sätt. Att alla som berörs av förändringen har en god 

grundsyn på företagets aktuella situation och förutsättningar är viktigt för att de anställda ska 

få en bra förståelse (Angelöw 1991:116).  

 

Granberg (1994) redogör för att om medarbetarna är motiverade eller någorlunda godtar 

förändringsarbete så ser de möjligheterna med det, och använder sina egna resurser för att 

hjälpa förändringen. De resurser Granberg beskriver är medarbetarnas kunskap, erfarenhet, 

problemlösningsförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga och dessa resurser använder 

sig medarbetarna av om de är motiverade. På motsatt sätt så använder inte medarbetare sig 

av dessa resurser om de inte är motiverade till förändringsarbetet. Medarbetare som inte är 

motiverade till förändringar arbetar i större mån för att motarbeta dessa, både medvetet och 

omedvetet (Granberg 1994:382). För att nå målet i en förändring är det av yttersta vikt att 

medverkan finns från medarbetarna för att det är de som berörs av förändringen. Det är även 

viktigt att medarbetarna har medbestämmande i förändringsarbetet och att det är förankrat 

väl bland både ledning och medarbetare. Granberg nämner att om ett företag tar hjälp av en 

konsult i ett förändringsarbete så är dennes roll att ge hjälp till självhjälp. Att den alltså i 

första hand ska hjälpa företagets medlemmar att använda sina resurser.  Konsulten bör inte 

vara dominerande under förändringsarbetet men dock så pass med i förändringsarbetet så att 

det framskrider. Granberg nämner även att det finns konsulter av olika kvalitet, det finns 

konsulter som använder sig av samma koncept för alla slags lösningar (Granberg 1994:392–

395). 

 

Både Angelöw och Granberg påpekar vikten av motiverade och delaktiga medarbetare för 

att ett förändringsarbete skall bli bra. Angelöw skildrar även att förändringar kan ske på 
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olika vis, dessa beskrivningar är bra för oss att ha då vi eventuellt skulle kunna se vilken typ 

av förändringsarbete vårt företag har genomfört. Säkerligen ser inte verklighetens 

förändringsarbete ut på exakt samma vis som författaren beskriver. Det kanske är på så vis 

att medarbetare uppfattar att ett förändringsarbete är toppstyrt medan ledningen uppfattar att 

det är av den delaktiga strategin förändringsarbetet är utfört. Vi anser att Granberg 

problematiserar deltagarna i förändringsarbetets på ett bra sätt, på så vis att han betonar 

vikten av medarbetarnas roll, men även att han beskriver hur en eventuell konsult ska 

förhålla sig.  

2.2.2  Samtal som utvecklingsverktyg 

Ronthy-Östberg och Rosendahl (1999) har skrivit boken ”Samtal som utvecklar” där de 

beskriver att utvecklingssamtal genomförs utifrån två anledningar. Dels genom att i 

utvecklingssamtalet samtala om organisationens visioner, mål och affärsidé och på så vis 

skapa en större förståelse och engagemang för företaget. Vidare att om konversationen under 

samtalen handlar om värderingar, samarbete, arbetsfördelning så kan medarbetarna få en 

större insikt för varandra och på så vis kan samarbetet bättras (Ronthy-Östberg & Rosendahl 

1999:92) Utvecklingssamtalets främsta syfte är att utveckla arbetsplatsen och hela 

organisationen. Enligt författarna kan detta endast göras i samverkan med medarbetarna, för 

när de enskilda individerna utvecklas både personligt och yrkesmässigt så utvecklas även 

organisationen. Utvecklingssamtal är likaså inte en process som kan se likadan ut på alla 

organisationer (Ronthy-Östberg & Rosendahl 1999:99–152).   

 

Enligt författarna kan man på ett verkningsfullt sätt använda sig av utvecklingssamtal som 

en del i en förändring, för att på så vis kan företaget bli bättre rustat för att behandla olika 

förändringar som företaget kan utsättas för. En sådan process skulle starta med att högsta 

ledningen informerar om syftet med utvecklingssamtal och varför behovet finns. Därefter 

bör cheferna i alla steg vid företaget delta i en utbildningsdag för att få en större förståelse 

till varför utvecklingssamtal bör hållas samt att en utbildning kring kommunikation ges. 

Efter det bör respektive chefer ha ett möte med sina medarbetare för att diskutera vad han 

eller hon har lärt sig vid utbildningsdagarna för att sprida detta till medarbetarna. Vid detta 

möte bör även en lista gås igenom, på vad som ska tas upp vid kommande 

utvecklingssamtal. Detta för att alla ska få samma grund att stå på. Därefter genomförs de 

individuella utvecklingssamtalen och efter att de är genomförda har hela gruppen ett 

uppföljningssamtal, för att resonera kring frågor som är aktuella för hela gruppen. På så vis 

kan ledningen få information om de idéer och kunskaper som finns i organisationen.  Nästa 

steg är att samla samtliga chefer igen för en utbildningsdag, för att resonera kring processen 

hittills och utbyta erfarenheter. Efter några månader har organisationen återigen individuella 

utvecklingssamtal och utvecklingssamtal i grupp och detta blir då en återkoppling till de 

samtal som genomfördes tidigare. Genom denna process kommer medarbetare att vara 

delaktiga och insatta i arbetet och uppmärksamma på om man utifrån företaget arbetar på 

rätt sätt eller behöver göra förändringar (Ronthy–Östberg & Rosendahl 1999:148–150).  

 

Galfvensjö (2006) tar i sin bok upp att om utvecklingssamtalet används på rätt sätt så kan 

det vara ett verktyg som kan bidra till att ett ökat engagemang och motiverade medarbetare 

och chefer. För att detta ska uppnås så bör enligt Galfvensjö utvecklingssamtalets centrum 

vara på verksamheten och inte på individen. Det är enligt författaren av stor vikt att det finns 

tydliga mål i en organisation, för att på så vis kan medarbetaren se att deras insats bidrar till 

att målen uppfylls. Att ledningen driver utvecklingssamtalen är av stor betydelse för att det 

skall kunna vara ett maktmedel. Det är också viktigt att medarbetare och chefer går igenom 

syftet med utvecklingssamtalen för att på så vis ges alla realistiska förhoppningar på vad 



  
 11 

utvecklingssamtalen kommer att innehålla och leda till. Dessutom är det av betydelse att 

cheferna får någon form av utbildning inför hur ett utvecklingssamtal skall hållas, så att de 

känner sig trygga i sin roll (Galfvensjö 2006:11-12). 

 

När det gäller den ovan nämnda litteraturen, framhäver båda dessa, att utvecklingssamtal är 

av stor betydelse för en organisation. Om det används på rätt sätt så kan det leda till att hela 

organisationen utvecklas. Däremot framhäver inte författarna några nackdelar med denna 

typ av samtal utan visar endast på fördelarna. De kunde exempelvis valt att problematisera 

maktförhållanden som kan finnas, även kluvenheten kring huruvida makten går uppifrån och 

ner eller nerifrån och upp. Vi anser dock att båda författarna visar på att om det genomförs 

utvecklingssamtal enligt deras rekommendationer så blir utfallet av samtalen goda. Men vi 

anser att det inte alltid är så enkelt att gå från ord till handling. Av tidigare forskning och 

övrig litteratur framkommer vikten av delaktighet vid förändringsarbete och 

utvecklingssamtal vilket ligger i linje med de intentionerna som fanns på Schenker Privpak. 

2.3 Teori 

Den teori som vi har valt i denna kandidatuppsats är Kurt Lewins förändringsteori som har 

legat till grund för många förändringar och präglat mångas sätt att tänka. Kurt Lewin 

formulerade sin förändringsteori på 40-talet. Den innebar att en förändring genomgår tre 

faser upptining, förändring och återfrysning (Lewin 1951:228).  

 

Balogun & Hope Hailey (1999) har utvecklat Lewins modell. Under upptiningsfasen handlar 

det om att göra alla inom organisationen beredda på förändring genom att de blir 

uppmärksamma. Dels genom att en förståelse fås men även att se behovet för en förändring. 

Under den andra fasen sker förändringen genom att använda sig av vissa valda verktyg. 

Slutligen innebär den sista fasen att säkerställer förändringen eller förändringarna i hela 

organisationen för att på så vis se till att medarbetarna inom organisationen inte återgår till 

gamla beteendemönster. Författarna beskriver att upptiningen i en organisation låter enkelt i 

teorin, men är betydligt svårare i praktiken eftersom det handlar om att göra medarbetare 

redo för förändring (Balogun & Hope Hailey1999:144–145). I Nedanstående figur tydliggör 

vi Lewins modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelöw (1991) relaterar också till Lewins teori då den har fått mycket uppmärksamhet och 

varit till grund för många organisationsutvecklingar. Han beskriver Lewins förändringsteori 

på liknande vis som Balogun & Hope Hailey men han framhäver också delar som de inte 

betonar. Angelöw skriver att upptiningsfasen startas genom att nuvarande 

förändringsmetoder ifrågasätts och utvärderas. Upptiningsfasens första framgång sker när 

Upptiningsfas     Förändringsfas Återfrysningsfas 
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ledningen inser att nuvarande förändringsmetoder inte ger önskvärt resultat i form av 

engagemang, effektivitet och arbetsmotivation. Att det råder en samstämmighet hos 

medarbetare och ledare om att behovet finns för att göra förändringar är av yttersta vikt. 

Därefter övergår upptiningsfasen till förändringsfasen där Angelöw betonar att det är viktigt 

att det finns mötesplatser för diskussionen kring förändringsarbetet, att medarbetarna får 

möjlighet att diskutera inom avdelningarna (Angelöw 1991:139–131). Återfrysningsfasen 

som är det slutliga stadiet är när stabilitet har nåtts och de nya förändringsmetoderna är 

cementerade och befästa i företaget och ingår som en del av den nuvarande verksamheten 

(Angelöw 1991:134). 

 

Granberg (1994) beskriver att Lewin visade på att det fanns bättre förutsättningar att få till 

en förändring i grupp än att endast arbetade enskilt med individerna. Lewins utgångspunkt 

enligt Granberg var att ”gruppens normer är starkare än den enskilde individens”. Om 

gruppens normer ändras, är individen öppen för att ändra sina, omvänt ”försök att ändra en 

enskild individs norm möts av motstånd som blir starkare ju mer normförskjutningen 

avviker från gruppnormen” (Granberg 1994:329). Lewin bidrog med att göra studier 

gällande att förändra attityder och värderingar, och fann då att feedback var ett sätt för att 

påverka detta på. För när deltagarna fick feedback väcktes det nyfikenhet och engagemang 

och detta i sin tur genererade till att skapa förutsättningar för självinsikt, inlärning och 

förändring (Granberg 1994:330). 

 

Alvesson och Sveningsson (2007) har även kritiserat Lewins teori då de nämner att den kan 

vara något mekanisk, då det handlar om slaviskt följa ett antal olika faser men att det i 

verkligheten inte är lika enkelt. Tron finns att kunna övervaka förändringen samtidigt som 

det antas att samma modell skall kunna tillämpas på vilken organisation som helst (Alvesson 

& Sveningsson 2007:248–253)   

 

Lewins föändringsteori är relevant att använda i denna kandidatuppsats då teorin är den ram 

denna kandidatuppsats har utgått från. Utifrån vårt syfte är Lewins teori lämplig då vi 

belyser förändringsprocessen utifrån de anställda från starten tills nuläget samtidigt som vi 

även tagit upp framtidsaspekten. Implicit kan kommunikation, delaktighet och motivation 

ses som delar av denna förändringsteori. När gäller kommunikation är detta en förutsättning 

för att kunna genomföra upptiningsfasen och på så sätt påbörja ett förändringsarbete. Med 

detta menas att kommunikation kan vara ett verktyg vid dessa förberedelser. Även 

delaktighet är en viktig aspekt som i alla faser kan påverka förändringens utgång, på så vis 

att de anställda ges förutsättningar till att vara delaktiga samtidigt som möjligheten att arbeta 

mot samma mål finns. Delaktighet liksom motivation påverkar och kan i vissa fall vara 

avgörande för förändringens vidareutveckling till nästa fas. Understöds inte dessa delar 

försvåras vidareutvecklingen av förändringen. En förändringsfas är inte en enskild del utan 

är i relation till kommunikation, delaktighet och motivation. De olika tolkningar som här 

presenterats gällande Lewins förändringsteori är alla relevanta i denna uppsats men den 

tolkning vi främst företräder är den som belyser delaktighet. För att komma vidare från en 

fas till en annan är delaktigheten väsentlig. På så sätt är Lewins förändringsteori applicerbar 

på det förändringsarbete som i denna kandidatuppsats är i fokus. 

3. Metod 

Då denna kandidatuppsats bygger på ett uppdrag är det viktigt att poängtera de 

förutsättningar som har funnits under arbetets gång. Tillsammans med den administrativa 

chefen vid företaget diskuterades det fram att vårt uppdrag var att se hur medarbetare har 
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sett på det förändringsarbete genom utvecklingssamtal som har skett vid företaget. Den 

administrativa chefen poängterade att vi skulle ha ett kritiskt förhållningssätt genom 

kandidatuppsatsen. Det vill säga att vi inte skulle försköna resultatet utan återge det som 

verkligen framkom. Vi skrev i början av kandidatuppsatsen på ett sekretessavtal som innebar 

att vi inte skulle föra vidare eventuell företagshemlig information eller annan information 

som skulle kunna skada företaget eller dess medarbetare. Vår uppfattning om att skriva på 

uppdrag från ett företag är att det finns både för- och nackdelar. Fördelarna har varit att 

uppdraget varit aktuellt och försiggår i dagens arbetsliv samt att det har upplevts 

betydelsefullt att skriva för någon som det i sin tur skall gynna. Företaget har varit 

intresserat av att denna uppsats genomfördes samtidigt som vår förhoppning är att denna 

kandidatuppsats kommer att vara meningsfull för företaget. Nackdelen som vi har upplevt 

med att skriva på uppdrag är att inte styra uppsatsen fullt ut själva, på så vis att vi har haft 

företaget och deras mål med kandidatuppsatsen att ta hänsyn till. Detta ska parallellt 

harmonisera med vårt mål med arbetet samtidigt som vi vill följa handledarens riktlinjer i 

största möjliga mån. Generellt tror vi att det i den akademiska världen finns ett annat 

kunskapsintresse gentemot vad det finns hos företag.   

 

Vi har upplevt en stor öppenhet från företagets sida. Vi har fått så gott som fria händer att 

genomföra vårt arbete på det sätt vi önskar, samtidigt som företaget avsatt resurser och tid. 

Då våra respondenter intervjuades under ordinarie arbetstid, medförde detta att ett av de 

väsentligaste målen från vår sida var att vår kandidatuppsats skulle vara av god kvalité.     

3.1 Val av metod 

Då syftet var att försöka förstå hur medarbetarna och gruppledarna vid distributionsföretaget 

ser på det genomförda förändringsarbetet var en hermeneutisk tolkning i fokus i denna 

kandidatuppsats. Grunden i den hermeneutiska tolkningen är att förstå människors gärningar 

och summan av människors handlingar (Thurén 2007:21).Viktigt att ha i åtanke när det 

gäller hermeneutiken att vår tolkning kan ha påverkats av våra värderingar, vår förförståelse 

och kontexten så därför var det av yttersta vikt att vi uppmärksammade vår förförståelse 

(Thurén 2007:103).  

3.2 Intervju 

I denna uppsats har en kvalitativ metod valts. Intervjuer är en form av denna metod och får 

ses som den mest passande metoden att använda då det är ett redskap för att förstår hur 

människor upplever sin sociala värld och hur de agerar inom denna (May 2001:174).Det 

som den kvalitativa intervjun avser är alltså att se hur människan uppfattar och tolkar sin 

verklighet utifrån dess tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman 1998:48). Den 

kvalitativa intervjun är en bra metod för att fånga intervjupersonernas vardagsvärld, och via 

intervjutillfället får de en möjlighet att tala fritt om sin situation (Kvale 1997:70). Det vill 

säga att genom denna metod går det att få fram information som inte skulle framkomma 

genom exempelvis en enkät, såsom respondentens känslor. Intervjuer anses från vår sida 

vara den mest lämpade metoden för denna kandidatuppsats, då det är en bra metod att förstå 

hur de anställda ser på det förändringsarbete som har genomförts och samtidigt se hur de har 

upplevt detta. Det som är den kvalitativa metodens fördelar är att det går att få fram mycket 

information om få och metoden går mer på djupet (Kvale 1997:67). 

 

Orsaken till att inte använda den kvantitativa metoden är att vi tror att de kvantitativa 

metoderna skulle ha inneburit svårigheter att besvara syftet. En enkät som i så fall skulle ha 

använts kunde ha medfört bekymmer när det gäller att få hög reliabilitet eftersom vi vill 

förstå hur de anställda ser på denna process och för att få en tydligare bild av 
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respondenternas syn. Den kvantitativa metoden ger lite information om många och tittar mer 

på bredden i det som undersöks (Kvale 1997:67). En annan aspekt som spelade in var att 

Schenker Privpak årligen genomför medarbetarundersökningar och en enkätundersökning 

vid företaget kunde nog ha upplevts som ännu en i mängden av undersökningar. Dessutom 

fanns det från företagets sida en önskan om att vi skulle göra intervjuer, för att på så vis 

komma mer på djupet gällande ämnet.    

 

För att besvara syftet i denna kandidatuppsats har vi valt att genomföra enskilda intervjuer 

med sju stycken anställda vid Schenker Privpak, där fem av respondenterna är medarbetare 

från tre olika avdelningar inom företaget. Dessutom har vi valt att intervjua två personer som 

är gruppledare inom företaget. Dessa två gruppledare arbetar på olika avdelningar inom 

företaget. Därutöver har vi även valt att intervjua den konsult som i detta förändringsarbete 

varit aktiv som utbildningsledare. Denna konsult har tidigare inte varit knuten till företaget 

utöver det förändringsarbete som genomförts under hösten 2009.  

 

När det gäller val av intervjuform föll valet på den semistrukturerade intervjuformen. Denna 

form innebär att frågorna är specificerade, men under intervjun finns det möjlighet för den 

som intervjuar att fördjupa de svar som framkommer. Detta hade inte varit möjligt vid en 

strukturerad intervju (May 2001:150 - 151).  

3.3 Urval 

När det gäller urvalsmetoder vid kvalitativa studier finns det olika typer av urval som kan 

användas. För intervjuerna som ligger till grund för denna kandidatuppsats har urvalet skett i 

två steg. I det första steget, urvalet av avdelningar användes ett icke-sannolikhetsurval 

genom urvalsmetoden strategiskt urval. Urvalsmetoden innebär att de som ska delta i 

undersökningen är utvalda utifrån kända egenskaper (May 2001:121).  Det andra steget i 

urvalsprocessen var att välja ut enskilda respondenter, detta gjordes utifrån en namnlista 

med anställda på de tre utvalda avdelningarna. Vid urvalet av de avdelningar vid Schenker 

Privpak som skulle medverka i denna kandidatuppsats gjordes en avgränsning i samråd med 

den administrativa chefen. Detta grundar sig på att chefen hade den kunskapen om 

avdelningarnas uppbyggnad, personalmängd med mera samtidigt som vi hade egna 

önskemål. De avdelningar som valdes ansågs vara intressanta att undersöka närmare på 

grund av olika egenskaper dessa har, så som arbetsområde, funktion inom organisationen, 

kontakten med övriga företaget och även att företaget ofta arbetar med dessa när de utför 

undersökningar av olika slag vid företaget.  

 

Under ett möte med chefen fick vi en namnlista med alla anställdas namn, befattningar och 

telefonnummer som arbetade vid de tre avdelningarna. Under detta möte kontaktades en av 

de gruppledare som deltagit som respondent i denna kandidatuppsats av den administrativa 

chefen för dels förfrågan om deltagande men även praktisk information gällande de 

kommande intervjuerna. Den administrativa chefen mejlade sedan ut information till de 

anställda om att de eventuellt skulle bli kontaktade av oss gällande förfrågan om medverkan 

i en intervju. Därefter påbörjade vi vårt urval, när detta gjordes utgick vi från den lista vi 

blivit tilldelade. Vi delade in alla anställda efter de avdelningar de arbetade på, sedan valdes 

två personer från varje avdelning slumpvis ut från namnlistan genom att vi bestämde olika 

siffror och sedan valde de respondenter som representerade detta nummer på respektive 

avdelning. Det fanns kriterier bestämda gällande sju av de åtta intervjupersoner. I fem av 

fallen handlar det om att de alla är medarbetare som har varit med vid det förändringsarbete 

som denna uppsats behandlar. När det sedan gäller de två gruppledarna var kriteriet att de 
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skulle ha varit ansvariga vid någon av de valda avdelningarna, därutöver har även en konsult 

intervjuats.  

 

Under urvalsprocessen var det tre anställda som valde att inte ställa upp på intervju, fyra 

stycken som inte svarade på något av de tre samtal vi ringde dem, vilket medförde att vi fick 

göra ytterligare ett urval och sedan kontakta dessa med en förfrågan gällande en intervju. 

Resultatet blev sju bokade intervjuer. Vi tror att det faktum att alla intervjuer med anställda 

vid Schenker Privpak genomfördes med godkännande på betald arbetstid till viss del haft en 

inverkan i valet att ställa upp. Även den konsult som deltagit i detta förändringsarbete var 

positiv till att delta i en intervju. Vi ansåg att sju anställda vid företaget samt konsulten 

skulle vara tillräckligt som underlag till denna uppsats. Trost (2005) skriver gällande den 

kvalitativa intervjun ”ett fåtal väl genomförda intervjuer är mycket mer värda än flertal 

mindre väl genomförda” (Trost 2005:123).  

  

När man som i vårt fall är beroende av nyckelpersoner eller ”gate – keeper” inom ett företag 

när det gäller urval av intervjupersoner finns det risker såsom att denne person försöker vara 

med att påverka allt för mycket, för att på så sätt exempelvis få med intressanta personer 

eller personer som har eller inte har en viss åsikt (Trost 2005:119). Detta har vi i vårt urval 

försökt att var väl medvetna om och det var enbart ett av urvalen som gjordes i samråd med 

den administrativa chefen.  

3.4 Material 

Det verktyg som vi har använt oss av för att samla in vår data är egen utformad  

intervjuguide. Valet gjordes att utföra tre intervjuguider. En för konsult, gruppledare och 

medarbetare. Bakgrunden till detta var att de haft olika roller i detta förändringsarbete och 

därför ansåg vi att behovet fanns att formulera frågor riktade till respektive respondentgrupp. 

Intervjuguiderna utgick från tre tematiseringar: förändringsarbete, utvecklingssamtals- 

processen och framtid. Tematiseringen förändringsarbete och utvecklingssamtal ansåg vi 

vara relevanta att utgå från då vår tidigare forskning utgår från dessa, samtidigt som 

förändringsarbetet vid Schenker Privpak är ett förändringsarbete genom utvecklingssamtal. 

Anledningen till att tematisering framtid valdes, var att ett förändringsarbete utifrån vårt 

synsätt genomförs för att det ska generera något i framtiden och därför ansåg vi att 

respondenternas syn kring detta skulle vara av intresse. Intervjuguiderna inleddes med ett 

antal bakgrundsfrågor till respondenterna, detta för att intervjutillfället skulle få en mjuk 

introduktion samtidigt som vi skulle kunna ta del av deras bakgrund och erfarenheter vid 

företaget. Den intervjuguide som var riktad mot gruppledare hade samma grund som den 

guide som var riktad till medarbetarna. Dock valde vi att till ledarna ställa frågor gällande 

hur de som ledare såg på detta arbete och hur de exempelvis hade upplevt att det genomförts 

på deras respektive avdelning. Intervjuguiden för konsulten innehöll samma tematiseringar, 

dock var de mer specificerade till för att ta reda på konsultens roll i detta förändringsarbete.          

3.4.1 Validitet  

Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta (May 

2001:118). Enligt Kvale är validitet detsamma som giltighet. Kvale skriver att validering ska 

genomsyra en hel kvalitativ rapport för att den ska ha god validitet, det handlar även om att 

det krävs en föreställning om vad som undersöks (Kvale 1997:214-220). När det gäller 

validiteten kring intervjufrågorna anses den från vår sida vara god då frågorna formulerades 

på så vis att de var avsedda för att besvara vårt syfte. Handledarträffarna under 

kandidatuppsatsens gång har också varit ett sätt för att få högre validitet, då vi har fått 

riktlinjer om vad som är bra och mindre bra i arbetet. För att få god validitet har det varit 
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viktigt att analysera det som framkommit under intervjuerna, för att på så vis kunna 

tematisera resultatet. Då arbetet utfördes efter en kvalitativ metod har citat använts för att 

läsaren skall kunna se vad som verkligen sades under intervjuerna och vad våra tolkningar 

utgår ifrån. Detta för att på så vis kunna visa på resultatets trovärdighet. Vi har i 

resultatdelen valt att numrera citaten utifrån den respondent som har gjort uttalandet, detta 

för att säkerställa att samtliga respondenter får komma till tals i resultatet.   

3.4.2 Reliabilitet  

”Om validitet är beroende på vad det är som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur det 

mäts” (Bjereld m.fl. 1999:105) En undersöknings reliabilitet kan på olika sätt prövas genom 

exempelvis att låta en annan forskare genomföra samma undersökning. Får den forskaren då 

samma resultat, så innebär det att undersökningen har god intersubjektivitet (Bjereld m.fl. 

1999:105). Men i vår kandidatuppsats då vi har genomfört intervjuer kan det vara 

svårigheter för en annan forskare att få samma resultat då intervjutillfällena är tillfälliga 

möten. Detta tar de ovan nämnda författarna upp ”intervjusituationen och inte minst vilken 

personkemi som utvecklas mellan intervjuaren och intervjuad kan i många fall ha stor 

betydelse för vilka svar den intervjuade ger” (Bjereld m.fl. 1999:105).  

 

Ett sätt att säkerställa reliabiliteten under intervjutillfället var att inte ställa ledande frågor, 

för detta kan enligt Kvale leda till att det oavsiktligt kan inverka på svaren (Kvale 

1997:213). Däremot ställde vi följdfrågor under intervjutillfällena för att säkra reliabiliteten i 

respondenternas svar något som även Kvale betonar är viktigt (Kvale 1997:134). När det 

gäller utskriften av intervjun skriver Kvale att det kan vara svårigheter för två 

intervjupersoner att nå fullständighet om vad som sagts vid intervjun, om transkriberingen 

sker enskilt av intervjuarna. Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att de hör fel 

under transkriberingen (Kvale 1997:150). Vi delade upp transkriberingarna emellan oss och 

var medvetna om att det kan vara ett dilemma när vi enskilt transkriberar. Därför har vi varit 

ytterst noga med att verkligen konstatera vad respondenterna uttrycker.   

3.5 Tillvägagångssätt 

Uppstarten av kandidatuppsatsen skedde genom att vi tog kontakt med Schenker Privpaks 

administrativa chef. Vi hade under våren 2009 varit i kontakt med chefen gällande eventuellt 

samarbete i tillämpningsarbetet och fick då ett positiv svar till att kontakta dem igen. En av 

oss träffade därefter den administrativa chefen vid ett CAV- seminarium (Centrum för 

Arbetsvetenskap) i september 2009. Då berättade chefen om det förändringsarbete som 

företaget då befann sig i. Ett intresse från vår sida väcktes, då vi ansåg att ämnet i hög grad 

var aktuellt i arbetslivet generellt samtidigt som det var relevant för vår utbildning. Därefter 

bokades ett möte med den administrativa chefen som innan vårt möte genomfördes fört 

diskussioner med andra representanter från företaget för att diskutera om en kandidatuppsats 

var möjlig att genomföra vid företaget. Vid vårt möte beskrev den administrativa chefen 

förändringsarbetet från ax till limpa, då även en rundvandring vid företaget gjordes. Dagen 

efter närvarade vi vid en av avdelningarnas förmöte, för att på så vis få en större inblick i 

processen. Några veckor efter våra besök vid företaget närvarade en av oss även på en av de 

sista dagarna av den avslutande chefsutbildningen, för att på så vis få en större inblick i 

arbetet och samtidigt tillfälle att möta konsulten.  

 

Sökning av litteratur till denna kandidatuppsats har gjorts utifrån; Libris, Eric och samsök. 

Vi sökte i första hand efter svensk litteratur för att få en större inblick av vad som fanns 

inom området. Därefter gjorde vi sökningar efter internationell litteratur. De begrepp som vi 

har valt att använda oss av vid våra sökningar har varit; utvecklingssamtal, 
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medarbetarsamtal, kommunikation, förändringar, förändringsarbete, delaktighet, 

participation, change, strategic change och change process. Vi har även genom att läsa 

igenom litteraturförteckningar fått idéer till vidare läsning inom ämnesområdena. Därefter 

följde ett första handledarmöte, detta för att diskutera om det aktuella upplägget på 

kandidatuppsatsen var rimligt. Efter detta bokades ytterligare ett möte med den 

administrativa chefen på företaget för att vi då skulle få möjlighet att ställa frågor som vi 

upplevde en ovisshet kring och som uppkommit i samband med handledningsmötet. Vid 

detta tillfälle gjorde vi tillsammans med chefen det urval av avdelningar som sedan 

respondenterna valdes utifrån. Vi fick då en lista med namn och telefonnummer till 

medarbetare på tre av företagets avdelningar för vidare kontakt. Därefter fortsatte vårt arbete 

med att en sammanställning av bakgrunden till processen och processens genomförande 

skrevs, dessa delar skickades sedan till den administrativa chefen för korrekturläsning. Valet 

att skicka till chefen för korrekturläsning grundar sig på att denne är insatt i det aktuella 

förändringsarbetet och på så sätt kunde chefen verifiera att vi dels hade förstått arbetet men 

även att den information som finns med i uppsatsen kring dessa delar är korrekt. Chefen 

skickade sedan tillbaka dessa delar med kommentarer som vi ändrade för att få en så pass 

bra och korrekt bild över förändringsarbetet.  

 

 Arbetet med uppsatsen fortsatte sedan genom att intervjuer med medarbetare och 

gruppledare bokades, samtidigt kontaktades den konsult som varit delaktig i detta 

förändringsarbete och en intervju bokades. Därefter påbörjades konstruktionen av de tre 

intervjuguiderna.  

 

Den första intervjun som genomfördes med konsulten skedde i ett enskilt rum på Högskolan 

i Borås. Denna intervju varade i cirka en timme och spelades in på diktafon. Under intervjun 

hade en av oss huvudansvaret att ställa frågorna medan den andra gjorde stödanteckningar 

och ställde följdfrågor. Detta var uppgifter som vi sedan kom att variera mellan oss under de 

kommande intervjuerna. Intervjuerna med medarbetarna och gruppledarna ägde rum under 

vecka 49 i enskilda konferensrum vid företaget, eftersom viljan fanns att ha en neutral plats 

och att platsen inte skulle vara av betydelse i själva intervjusituationen. Innan själva 

intervjuförfarandet gavs det en kortfattad information om denna kandidatuppsats, men 

tanken fanns att det inte fick vara för ingående för att minimera risken för att det skulle 

påverka respondenternas svar. Även under dessa intervjuer användes en diktafon för att 

spela in samtidigt som det fördes stödanteckningar. Motiveringen till att använda 

bandinspelning var att inte mista respondenternas svar samtidigt som respondenten skulle 

vara i fokus. Medvetenhet fanns från vår sida att det kan vara både till fördel men även 

nackdel att använda bandspelare, risken fanns att respondenten kände sig osäker inför att 

samtalet bandades samtidigt som en utförligare analys av materialet kan göras och det går 

även att säkra att citaten blir fullständigt korrekta (May 2001:168).  

 

Gruppledarnas intervjuer varade mellan fyrtio till femtiofem minuter, dessa intervjuer 

genomfördes under samma tidpunkt vilket medförde att vi under dessa intervjuer var 

ensamma intervjuare. Tidsåtgången för medarbetarnas intervjuer varade mellan trettiofem 

till femtiofem minuter. Uppgiften att transkribera alla genomförda intervjuer delades mellan 

oss, transkriberingen gjordes då mycket utförligt för att det inte skulle uppstå missförstånd 

eller uppkomma frågor vid producerandet av resultat- och analysdelen.           
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3.6 Bearbetning och analys av material 

Bearbetningen av materialet påbörjades i viss mån då intervjuerna var genomförda, detta 

genom att alla intervjuer skulle transkriberas, det vill säga överföras från tal till skrift. När 

detta ägde rum påbörjades för oss en enskild tankeprocess gällande koppling mellan syfte 

och resultat. När transkriberingarna var färdigställda inleddes arbetet med uppsatsens 

resultatdel. Detta var något som gjordes gemensamt eftersom det är den del av arbetet som 

får ses som en tolkning från vår sida av det material som framkommit under intervjuerna. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun enligt Kvale är att beskriva och tolka de 

teman som förekommer i intervjupersonernas livsvärld. Analysen utfördes främst utifrån 

Kvales meningstolkning som innebär att det görs ” djupare tolkning av meningen under 

inspiration från den hermeneutiska filosofin” (Kvale 1997: 182). Detta innebar konkret att vi 

tillsammans läste igenom materialet för att på så vi få ett intryck av vad som framkommit. 

Arbetet fortsatte sedan genom att gå tillbaka till delar av intervjuerna för att genomföra 

djupare tolkningar av specifika yttranden. På så vis förtydligades material då det relevanta 

underlaget sorterades ut.  

 

Därefter utformades de olika teman som resultatdelen sedan skrivits utifrån för att på så vis 

tydliggöra resultatet. Det är viktigt att komma ihåg att det material som framkommer vid 

intervju inte bara är delar av information, det kan också ses som en hjälp till forskaren där 

denne ska analysera exempelvis människors uppfattningar (May 2001:176).  

3.7 Etiska överväganden  

I samband med att forskning skall bedrivas finns det olika etiska perspektiv, krav och regler 

att ha i beaktning. Att forskning bedrivs är viktigt för samhället och dess invånare, de kan på 

så sätt få ny men även utvecklad och mer ingående kunskap, detta kallas för 

forskningskravet. Forskningskravet ses som ett krav med stor tyngd i då tanken med 

forskning är att förbättra för medborgarna, öka medvetenheten eller att förhindra olika 

scenarion (Forskningsetiska principer s.5) Individskyddskravet är ett krav som innebär att 

samhällets medborgare har en rättighet att skyddas mot olämplig insyn i exempelvis dennes 

”livsförhållande” samtidigt som de även ska värnas från att utsättas för ”psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning” (Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet s. 5). De 

forskningsprinciper som vetenskapsrådet har tagit fram har för avsikt att ge riktlinjer och 

hjälp för hur forskaren ska agera i förhållande till de individer som medverkar i forskningen 

(Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet s.6).  

 

Vad gäller de etiska överväganden i denna kandidatuppsats fördes i uppstarten en diskussion 

gällande att uppsatsen skrivs på uppdrag från ett företag vilket har inneburit att vi har varit 

beroende av dem, framförallt när det gäller information om uppsatsämnet. Den främsta 

kontakten med företaget har varit genom den administrativa chefen och det var även genom 

denna kontakt som stor del av den inledande informationen gällande det genomförda 

förändringsarbetet har framkommit. Detta har i sin tur inneburit att vi genom detta 

uppsatsskrivande har försökt att vara medvetna om att hålla en kritisk inställning kring det 

som diskuterats under mötena med den administrativa chefen, detta för att inte färgas av 

dennes synsätt och åsikter gällande förändringsarbetet.När intervjuguiden skulle konstrueras 

uppkom en diskussion gällande ämnets etiska aspekt kopplat till respondenterna. Slutsatsen 

utifrån den diskussionen var att vi inte såg något behov av att plocka bort några frågor som 

höll sig inom ramen för uppsatsens syfte, för att de ansågs etiskt känsliga.  
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Informationskravet är ett av huvudkraven som ingår i individskyddskravet, 

informationskravet innebär att uppgiftslämnaren skall av forskaren informeras om dennes 

roll i forskningen och om de förutsättningar som finns kring deltagandet. I denna 

information bör syftet för intervjun lämnas samt de aspekter som skulle kunna påverka 

informationslämnarens vilja att medverka i forskningen finnas med samt det faktum att 

informationen som framkommer enbart kommer att nyttjas för forskningens syfte 

(Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet s. 7).För att tillgodose detta krav i denna 

kandidatuppsats blev respondenterna till en början tillfrågade om sin medverkan genom ett 

telefonsamtal, de fick genom detta telefonsamtal information om uppsatsens övergripande 

syfte och det poängterades att det var helt frivilligt att delta som respondent, vilket 

resulterade i att det var tre stycken som valde att avstå att medverka. De respondenter som 

samtyckte till att medverka i uppsatsen fick sedan mer utförlig information om 

kandidatuppsatsen och dess syfte under själva intervjutillfället. Under intervjun fick även 

respondenterna lämna sitt samtycke till att vi spelade in intervjun, vilket alla godkände.  

Ett av de andra huvudkraven är nyttjandekravet som kan ses bestå av två delar, då den sista 

delen kan vara den som diskuterats i samband med denna uppsats genom att det i kravet 

beskrivs att det inte bör finna något beroende förhållande mellan forskaren och respondenten 

(Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet s. 10). När det gäller beroendeförhållandet som 

beskrivs i detta krav anser vi att detta är diskutabelt då det före uppsatsens start inte fanns 

några kopplingar mellan oss författare och intervjurespondenterna, dock kvarstår det faktum 

att kandidatuppsatsen existens var beroende av att de personer som empirin samlats in från 

faktiskt medverkade, med detta menar vi att det fanns ett beroendeförhållande från vår sida 

gentemot de personer som intervjuades.  

 

Det finns även ett antal regler som vetenskapsrådet rekommenderar att forskaren ska 

förhålla sig till, däribland hanteringen av personuppgifter och även hur dessa skall redovisas, 

det vill säga på ett sätt som inte gör det möjligt för utomstående att identifiera 

respondenterna eller komma åt uppgifterna. När det gäller hantering av material är det 

viktigt att komma ihåg att tillräckligt detaljerade uppgifter i rapporter eller arbeten ändå ger 

en del personer möjlighet att identifiera en respondent. I sådant fall bör det vidtas åtgärder 

som gör att detta försvåras (Forskningsetiska principer Vetenskapsrådet s. 12 - 13). Vi har 

genom arbetet med denna uppsats haft detta råd med oss och med hänsyn till detta råd och 

för att försäkra respondenterna om anonymitet tillfrågades alla respondenter hur de ställde 

sig till att företagets skulle namnges i uppsatsen. Det hade sedan tidigare givits klartecken 

från den högsta ledningen men genom att alla tillfrågades vid intervjutillfället anser vi från 

vår sida att alla fått möjlighet att påverka detta. I kandidatuppsatsen kommer det inte att 

nämnas vilken specifik befattning personerna har, då de som respondenter ska få 

konfidentialitet och på så vis kunna ge ärligare svar, samtidigt som företaget inte ska kunna 

identifiera respondenterna. Däremot kommer de som innehar någon typ av ledarroll att 

benämnas som ledare men dock inte över vilken enhet de är ansvariga, detta för att läsaren 

skall förstå att dessa har ett större ansvar och även en annan typ av ansvar och insyn när det 

gäller det förändringsarbete som genomförts vid företaget.   

 

Strävan har under arbetet med denna kandidatuppsats varit att säkra respondenternas 

anonymitet till den grad att de inte ska gå att identifiera. Den största nackdelen gällande 

anonymiteten är att valet av de tre avdelningarna som det strategiska urvalet bygger på, 

gjordes i samråd med den administrativa chefen på företaget. Detta har sin grund i den 

information och kunskap denne chef besitter gällande de olika avdelningarna på företaget. 

Detta har präglat det sätt på vilken resultat och diskussionsdelen sedan har skrivits. Det har 
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varit extra viktigt från vår sida att inte lyfta fram utpekande egenskaper hos respondenterna 

för att på så sätt minska risken att kunna identifiera dem.     

3.8 Förförståelse  

Vår förförståelse var den vi hade i början av kandidatuppsatsen gällande förändringsarbeten 

och utvecklingssamtal.   

 

Vad det gäller vår förförståelse kring förändringsarbete var den att denna typ av arbete är 

något som många företag engagerar sig i att göra, men att det inte alltid finns någon 

tillräckligt utarbetad tanke bakom orsaken till varför man genomför en förändringsprocess. 

Behoven och syftet är oftast inte tillräckligt definierade. Företagen genomför förändringar 

utan att de egentligen ser orsakerna och behoven till att genomföra dessa. När förändringen 

är genomförd fortsätter det påbörjade arbetet inte alltid som planerat. Många gånger tror vi 

att förändringsarbetet inte har implementerats i tillräcklig utsträckning hos medarbetare 

vilket medför att det fortsatta arbetet stoppas. När det sedan gäller vår förförståelse kring 

utvecklingssamtal var den att det är något som utförs på arbetsplatser men ses i det stora 

hela som ett nödvändigt ont, men dock ändå som något som man försöker att ha som ett 

återkommande inslag. Utifrån vår relativt korta arbetslivserfarenhet har vi uppfattningen att 

denna typ av samtal till större del aldrig leder till någon förändring, utan att det egentligen 

enbart är ett antal frågor som ska besvaras för att mötet skall ses som genomfört. Dessutom 

anser vi att det till största delen är chefen som har kommandot under denna typ av samtal 

och att svaren därför blir därefter.  

4. Resultat 

Resultatet inleds genom att förändringsarbetets olika delar presenteras, tillsammans med 

denna beskrivning kommer konsulten, gruppledarna och medarbetarnas svar att redovisas. 

Den andra delen av resultatet redovisas främst medarbetarnas och gruppledarnas syn på 

syftet, delaktighet, utvecklingssamtal och till sist även synen på framtiden utifrån det 

aktuella förändringsarbetet.   

4.1 Processens genomförande 

Chefsutbildningen del 1 

Utbildningssatsningen som startades upp i augusti med två dagars utbildning för chefer, 

planerades under våren 2009. Då informerades all personal genom ett möte om det 

kommande förändringsarbetet, för att på så vis få god tid att kunna planera in detta men även 

få möjlighet att mentalt förbereda sig. Redan under våren sattes tid av för kommande möten 

och utvecklingssamtal.  De två första utbildningsdagarna för cheferna fokuserades på 

förståelse för förändringsarbete, helhetssyn på verksamheten och ett antal ”nycklar” för att 

bland annat nå självkännedom. I detta förändringsarbete har en konsult varit involverad, 

främst i rollen som utbildningsledare. Dennes svar kan ses som den officiella beskrivningen 

av förändringsarbetet.  

 

När det gällde den första av chefsutbildningar menade konsulten att syftet med utbildningen 

var   

 
Syftet med steg ett är att de ska förstå så mycket vågar de göra en förändring […] då blir det ju ett visst 

innehåll med intentionen att de ska förstå och känna sig trygga i att testa och en del i det här fallet som 

ökar tryggheten radikalt för de här ledarna är ju att medarbetarna fick samma utbildning fast i en 

förkortad version anpassad till dom. Och den innehöll också utvecklingssamtal, vad som är före under 

och efter (1 – Konsult)   
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De båda ledarna vi intervjuade hade en snarlik syn på vad den första chefsutbildningen hade 

inneburit och en av ledarna uttryckte sig tydligt i sitt resonemang   

 
I och med utbildningen känner jag mig säker på hur jag skall gå till väga. Den gav mig att jag blev mer 

säkrare att hålla i utvecklingssamtal, alltså inte bara utvecklingssamtal utan mer sättet att bemöta 

människor mer, eller så tolkade jag hela utbildningen (2 – Ledare)  

 

Utifrån konsultens svar var syftet med steg ett att ledarna skulle få en bättre förståelse för 

hur de skulle leda de anställda och att fokus var att förstå förändringen. Denne betonade 

även betydelsen av att ledarna skulle våga göra förändringar. Av ledarnas svar framkom det 

såsom konsulten beskrev det att utbildningen varit en hjälp till hur de som ledare ska bemöta 

sina medarbetare, men de framhävde även att utbildningen hade varit ett stöd i att utföra 

utvecklingssamtal.   

Medarbetarutbildningen  

Efter chefsutbildningens första del var genomförd deltog de anställda i en 

medarbetarutbildning, en endags utbildning fördelat på tre olika tillfällen, tillsammans med 

konsulten. Respektive chef var med under en av medarbetarutbildningsdagarna och för att 

påvisa engagemanget i satsningen från ledningens sida fanns det vid varje tillfälle någon ur 

ledningsgruppen representerad. Huvudsyftet med medarbetarutbildningen var enligt 

företaget att den skulle bidra till att medarbetare och ledare fick en samsyn gällande 

varandras roller och ansvar under förändringsarbetet, för att på så vis nå bästa effekt av de 

kommande utvecklingssamtalen. Alltså att utveckla medarbetarnas förståelse för syftet med 

de kommande samtalen, medarbetarnas och ledarnas roller och betydelsen av motivation 

inför, under, och efter utvecklingssamtalet. 

 

Konsulten uttryckte sig på liknande sätt gällande syftet med medarbetarutbildningsdagen, att 

individen har ett stort eget ansvar i sitt arbete men denne betonade även att hela processen 

kring utvecklingssamtalen lyftes upp vid detta tillfälle 

 
Den dagen handlade om att få en samsyn om båda rollerna vad detta ska leda till och det blir en samsyn 

om vad vi ska göra och vad dom ska göra. Den dagen försöker jag få människor att förstå att du har 

väldigt mycket makt i ditt eget nervsystem, om du inte säger vad du tycker då kan du ju inte skylla på 

någon annan att det inte blir någon förbättring. Hur ska jag bete mig som medarbetare, i detta också 

utvecklingssamtalsprocessen. Det handlar mycket om allmänt beteende, för det handlar ju om hur 

människor beter sig i den här processen. Ledarna var också med vid medarbetardagarna för att de skulle 

då veta vad för information de får och när båda visste om det här då är det ganska lätt att göra 

förändringsarbete (1 – Konsult)   

 
De respondenter som intervjuades gav sin version gällande vad medarbetarutbildningsdagen 

hade inneburit. Det framkom bland annat vid en intervju att respondenten kände ledningens 

önskan om ett fungerande förändringsarbete 

 
Jag uppfattade att individen själv tar lite större ansvar och ehh så uppfattar jag nog det. Alltså jag kände 

att det var nog så att de ville att det skulle fungera. Att vi tar ett eget större ansvar helt enkelt (4 – 

Medarbetare)  

 

En annan av respondenterna uttryckte sig 
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Vi gick väl mycket igenom att man ska kommunicera och att man ska säga vad man tycker för annars 

kan det ju som sagt inte hända någonting heller liksom ehhh och mycket som man tycker inte jämt är 

dens fel det kanske är att jag själv skulle engagera mig bättre eller så däringa å försöka få fram det på ett 

bättre sätt så att den personen kanske förstår lite mer vad jag menar å sånt (7 – Medarbetare)   

 
Medan en annan respondent förklarade meningen med dagen 

 
Den lyfte fram att alla har ett ansvar på sin arbetsplats, sen vet jag inte om alla uppfattade den på samma 

sätt (8 – Medarbetare)  

 

Av citaten ovan framkommer det att medarbetarna hade en samstämmig syn gällande 

medarbetarutbildningsdagen, de framhävde att det var individen själv som skulle ta ett större 

ansvar i sitt arbete. Detta var något som även konsulten betonade samtidigt som denne även 

lyfte fram fördelen med att det fanns ledare och chefer representerade under denna dag. 

Detta för att alla skulle få möjlighet till samma information om vad som togs upp, samtidigt 

som vi tolkar det som att det även kan ses som en slags kontroll uppifrån gällande det som 

skedde under denna dag. 

Förmöte 

Nästa steg i processen var att cheferna hade så kallade förmöte med sina respektive 

avdelningsgrupper innan utvecklingssamtalen drog igång. Avdelningsgrupperna hade bland 

annat en genomgång av den frågemall som skulle komma att vara i fokus vid de individuella 

utvecklingssamtalen. Frågor från den egna gruppen togs upp. Vid detta förmöte bokades 

även tid och en neutral plats för det kommande utvecklingssamtalet. Vid dessa förmöten var 

inte konsulten involverad och därför berördes detta inte nämnvärt under intervjun. En av 

ledarna uttryckte sin synpunkt gällande förmötet i positiva termer 

 

Jag tycker väl att det var bra att vi gick igenom frågorna så att man var förbered när man hade 

utvecklingssamtalet, liksom om det var något speciellt man ville ta upp eller hur man såg på olika sätt 

istället för att bara få frågorna i ett mejl att det här kommer att komma upp på utvecklingssamtalet ta 

med dig det här liksom. Nu fick vi i alla fall chansen att alla var med å gick igenom frågorna om det var 

något speciellt, avdelningen kunde kanske trycka på liksom det här tycker vi att det här är viktigast eller 

det här kan vi ta bort liksom då för oss då så att vi fick va med i den processen å tycka till (3 – Ledare)  

 
Den andra ledaren såg även positivt på att ha förmöte innan utvecklingssamtalen men tog 

även upp andra aspekter 

 

Det kan vara ganska lämpligt att ha det för att bestämma agendan. Så att man inte tar en halvtimme från 

själva utvecklingssamtalets tiden till att de här frågorna inte är så bra, då har man ju ändå haft chansen 

att påverka (2 – Ledare)  

 

De flesta av medarbetarna hade en relativt positiv syn på förmötena men en av medarbetarna 

uttryckte att upplevelsen av förmötet inte var helt positivt 

 

(Förmötet gav) inte så jättemycket kanske, men du hade ju i alla fall tillfälle om det var någonting direkt 

i frågorna […] men tyvärr så blir det ju också så att för att det var många från oss som kände att öhh vad 

är detta för frågor men tyvärr när man sitter där så blir man ju hallå jag fattar inte den här frågan jag 

fattar inte riktigt å då blir det ju tyvärr inte heller så att ”jag fattar inte dom här frågorna” heller när man 

sitter i stor grupp då (7 – Medarbetare)  
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Detta skulle kunna förstås som att medarbetarna och ledarna vid förmötet fick en större 

inblick och förståelse om vad de skulle samtala om i det kommande utvecklingssamtalet 

samtidigt som en slags förberedelse i och med detta möte inleddes. En av ledarna menade att 

medarbetarna genom detta möte fick en möjlighet att påverka innehållet. Ledarna såg 

förmötet som mer positivt än medarbetaren. Då vi utifrån medarbetarens svar ser det som att 

det kan vara svårigheter som enskild individ i en stor grupp att ifrågasätta frågorna. Genom 

detta kan istället då frågorna legitimeras av gruppens eventuella tystnad.   

Utvecklingssamtal  

Därefter genomförde cheferna utvecklingssamtalen med sina respektive anställda. De utgick 

då från företagets effektivitetskon, vilken på ett övergripande sätt beskriver företagets 

riktning och komponenter, som vision, värderingar, mål, metoder, roller/kompetens, 

relationer och arbetsklimat. Vid genomförandet av utvecklingssamtalen var målet att 

cheferna skulle ta en så liten roll som möjligt, riktlinjerna gällande fördelningen av 

samtalstiden var 90 % till medarbetarna och ledaren 10 %. Under det individuella 

utvecklingssamtalet utformades även en sammanställning av samtalet och en preliminär 

individuell utvecklingsplan formades utifrån det som hade diskuterats. Konsulten resonerade 

under intervjun kring utvecklingssamtal 

 

Utvecklingssamtal är inte ett samtal för mig, det är så mycket mer, före och efter. Det viktiga är att veta 

vem som ska prata och vem som inte ska prata. Hur vi gör före och efter är det viktiga […] Det är ju det 

som har betydelse för inspelet i en utvecklingssamtalsprocess. Och om inspelet påverkar 

samtalsprocessen och om vi då kommer fram till saker där och inte har något återkopplingsmöte då dör 

ju processen där. Men då påverkar det ju motivationen till nästa gång och rätt som det är så är inte 

människor motiverade för dessa samtal då. Det är nog ingen som har de intentionerna men effekterna 

blir de (1 – Konsult)   

 

Medarbetarna gav sin syn på det nyligen genomförda samtalet  

 

Dom är alltid bra, jag har alltid gillat utvecklingssamtal, jag kommer till tals, man får bolla, man har tid 

att sitta ner och bolla […] så att utvecklingssamtalet är jättebra för man har verkligen tid (5- 

Medarbetare)   

 

En av de andra medarbetarna såg samtalet som positivt och berättade att samtalet till viss del 

hade fått kompensera förmötet  

  

Väldigt bra å där hade vi ju gott om tid så att det var bra å där istället då så fick ju den jag satt med då 

sitta å förklara frågorna istället och formulera om dom lite då ehh så att man fattade (7 – Medarbetare)  

 

Ytterligare en av medarbetarna framförde positivt omdöme gällande utvecklingssamtalen 

 
Det var nog bra, man fick verkligen den tiden på sig för det första. Man hade verkligen avsatt tillräckligt 

med tid, vi fick vara ostörda, man var bra förberedd, i och med det här förmötet man hade nu fått 

frågorna till sig långt innan för att kunna tänka igenom de frågorna som skulle diskuteras. Det kändes 

bra, jag fick ju komma till tals. Riktlinjerna låg på 10-90 och det låg någonstans däromkring. Det är ju 

det som är syftet (4 – Medarbetare)  

 

 

En av gruppledarna betonade betydelsen av att ha en mall för samtalen och uttryckte sig för 

övrigt bara positivt utifrån det genomförda utvecklingssamtalet 
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Ja det har varit jättebra och att ha en mall att utgå ifrån (3 – Ledare) 

    
Utifrån konsultens svar skulle detta kunna förstås som att det inte är det specifika 

utvecklingssamtalet som är det mest väsentliga utan att det är det som sker före och efter 

samtalet, det vill säga att genomföra ett förberedande möte och även ha ett eftermöte. 

Utifrån medarbetarnas svar kan det ses som att medarbetarna till övervägande del tyckte att 

utvecklingssamtalet i sig var bra, då de betonade att de fick komma till tals och att 

tillräckligt med tid var avsatt för utvecklingssamtalet. Även gruppledaren visade en 

samstämmig syn kring utvecklingssamtalet.  

Eftermöte 

När alla utvecklingssamtalen för medarbetarna var genomförda hade respektive 

avdelningsgrupp ett eftermöte. Här återgavs det som framkommit under samtalen, samlat för 

hela avdelningen, det vill säga på de olika på nivåerna inom företaget såsom individ, 

avdelnings- och organisationsnivå. Bakgrunden till detta vara att få en samlad bild för vad 

som var det viktigaste för verksamhetens bästa. Preliminärt handlade det under dessa 

eftermöten om att komma fram till gruppens utvecklingsplan men även de individuella 

utvecklingsplanerna, det som framkommit under utvecklingssamtalen och att ge feedback. 

Vid detta möte ställdes det krav på uppriktighet från chefernas sida genom att de tog upp det 

som hade framkommit vid samtalen. På så sätt kunde detta eftermöte ses som en slags 

garanti för medarbetarna, då den enskilde medarbetaren fick möjlighet att kommentera 

innehållet om denne inte ansåg att väsentliga delar som diskuterats under 

utvecklingssamtalet hade lyfts upp. På liknande vis kunde även chefen framhäva vissa saker 

som hade framkommit vid samtalen och även påtala om det fanns behov av att finna 

gemensamma lösningar inom gruppen, på eventuella problem. Vid eventuella problem fanns 

det möjlighet att lösa dessa vid eftermötet, de frågor som ansågs oklara lyftes däremot uppåt 

inom företaget. Det avdelningarna kom fram till sammanställdes av respektive 

avdelningschef och lämnades sedan vidare till den närmaste högre chef. Det sammanställda 

dokumentet har i förändringsarbetet kallats ”A4” av företaget, detta då det inte ska bli ett 

alltför utsvävande dokument och på så vis ohanterligt. När gruppledarna sedan hade sina 

utvecklingssamtal med respektive chef, låg bland annat ”A4” till grund för samtalet, då det 

beskrev avdelningens situation, och därmed ledarens.  

     

 En av medarbetarna uttryckte sig att 

 
Saker från utvecklingssamtalen lyftes upp, dels hade man bakat ihop kan man säga då de olika frågorna 

vart de pekade på för gruppen och även för individen. Det var bra för att det var avsatt tid för detta 

eftermöte, det gicks igenom ordentligt (4 – Medarbetare)  

 
I en av de andra intervjuerna lyfte medarbetaren positiva inslag från mötet 

 
Att det var ganska intressant å se att de flesta hade samma tankar och funderingar eller upplevelser 

framförallt på det här vad vi vill ha för vidareutbildning och även att det tyckte jag var väldigt bra med 

det att det kom fram hur vi vill höja vår kompetens å hur sånt där och att vi i en diskussion kom på att 

man faktiskt kan utnyttja personalen inom företaget för att få fram den, det behöver inte alltid kosta så 

mycket (6 – Medarbetare)  

 
Medan två av medarbetarna uttryckte brist på tid som en mindre positiv del av eftermötet. 

En av dessa utvecklade sitt resonemang:  
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det var ju in hastat på 20 minuter så det var ju inte bra. För att ha lagt så här mycket pengar och tid på 

sådant här och så ska allt läggas ut på 20 minuter vad som ska gå vidare […] efter jobbet alla sitter och 

gäspar och är trötta och orkar knappt lyssna å frågor om det, det hanns liksom inte med för det var precis 

att man hann gå igenom det här pappret på 20 minuter (7 – Medarbetare)  

 
En av gruppledarna lyfte fram sådant som skulle kunna beskrivas som barnsjukdomar  

 
Vi fick möjlighet att ta upp det som hade kommit upp men där har vi möjlighet att förbättra. När vi satt 

och diskuterade så var det att detta var första gången så detta kan bara bli bättre till nästa gång (2 –

Ledare)   

 

Det skulle kunna förstås som att eftermötet för två av medarbetarna varit positiva 

erfarenheter genom att saker från utvecklingssamtalen lyftes både gällande gruppen men 

även individen. De två övriga medarbetarna ansåg att mötet var bra men betonade tidsbristen 

som en negativ faktor vid eftermötet. I ledarens svar menar denna att då detta 

förändringsarbete är nytt, kan eftermötet förbättras för kommande år. För att koppla det till 

det konsulten diskuterade gällande utvecklingssamtal menar denne att det är de delar som 

sker före och efter som är de viktiga och lyfter i och med detta fram vikten av att ha bra 

eftermöten.  

Chefsutbildningen del 2 

Därefter deltog cheferna i ytterligare en utbildning med konsulten under två dagar, detta har 

benämnts som steg två. Under dessa utbildningsdagar berördes bland annat hur 

förändringsprocessen uppfattats av medarbetarna och hur cheferna själva sett på processen. 

En typ av erfarenhetsutbyte från genomförda samtal samt att under dessa dagar fördjupades 

även kunskaperna om företagets styrdokument. Konsulten menade att denna utbildning 

innebar: 

 

Handlar det mycket om erfarenhetsutbyte, att tala om vad som har kommit fram och så. Då lägger jag på 

några ämnen till, problemlösningssamtal, styrdokument då ser vi dem i dagens ljus och då ser vi vilka 

styrdokument vi har och vi vet kanske inte ens vad som står och än mindre beter sig enligt dom, sorterad 

feedback för det är den stora potentialen i många system. Det innebär vad som är på min sida och vad 

som är på din sida (1 – Konsult)  

 

En av gruppledarna som hade genomgått denna del av utbildningen uttrycker: 

 

Det jag fick lära mig var att få medarbetarna att öppna sig. Det är det som är mest användbart. Det är bra 

med de här nycklarna att man ska förstå och så och få en tillit till personalen och att det är ömsesidigt. 

Och för min del så känner jag att det är dom där små nycklarna som behövs för att öppna upp en person. 

Nycklarna som jag kommer ihåg är jag i förhållande till du och att det är respekt där emellan det är den 

största nyckeln som jag kommer ihåg mest. För tycker jag inte om mig själv kan jag inte leda någon 

annan alltså och respekterar jag inte vad någon annan säger kan jag inte förvänta mig att någon ska 

respektera mig heller (2 – Ledare)  

 

Den andra gruppledaren såg chefsutbildningen del två som en uppföljning där det fanns 

möjlighet att gå igenom på nytt vad som ska göras 

 

Det har vart bra att ha efterutbildningen också eftersom då kan man komma tillbaka om osäkerheten vad 

är det vi skulle göra nu, så att alla gör på samma sätt (3 – Ledare)  
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Utifrån konsultens svar hade denna utbildning utvecklas ett steg längre än del ett av 

chefsutbildningen. Detta genom bland annat att cheferna fick diskutera sina erfarenheter 

utifrån de genomförda delarna av förändringsarbetet samtidigt som sorterad feedback 

betonas. Detta är utifrån vår tolkning ett sätt att ge konstruktiv kritik, positiv som negativ 

sinsemellan två individer, exempelvis mellan två medarbetare eller en chef och medarbetare. 

Vår tolkning utifrån ledarnas ovanstående svar är att den första genom utbildningen fått en 

större insikt i hur denne ska förhålla sig gentemot medarbetare, samtidigt som denne lyfter 

fram att respekt måste finnas från båda håll. Den andra ledaren såg denna del som en 

möjlighet att följa upp arbetet. Vi urskiljer att svaren skiljs något åt mellan konsulten och 

gruppledarna, på så vis att konsulten betonar mer vad utbildningen innehöll och 

gruppledarna vad utbildningen gett dem personligen.   

Återkoppling  

När utbildningen var genomförd hade även cheferna själva sina utvecklingssamtal med sina 

respektive chefer. Återigen sammanställdes vad som framkommit under samtalen. Dels en 

preliminär utvecklingsplan, dels en sammanfattande ”A4”som beskrev kortfattat vad som 

framkommit från föregående nivå. Därefter hade cheferna ett eftermöte. Där skedde 

sammanställningar utifrån individuell, avdelnings- och organisationsnivå vilket resulterade i 

en preliminär prioritering. Från varje nivå lämnades sedan en ”A4” vidare till nästa chef och 

nivå. Slutligen sammanställdes en ”A4”, vilket redogör för situationen på en övergripande 

nivå. Denna innehåller prioriteringar, beslut och utvecklingsplaner, vilket innebär vad 

företaget ska arbeta med nästa år. Under detta tillfälle framkom det att vissa av frågorna var 

något som företaget avsåg att arbeta med. Vid en eventuell prioritering av en fråga som det 

ansågs sakna finansiella förutsättningar för, gjordes en budget för att på så sätt kunna 

genomföra denna senare. Slutligen genomfördes en återkoppling till samtliga anställda, där 

information delgavs gällande vad processen resulterat i. När det gäller återkopplingen var 

den inte fullständigt genomförd när vi befann oss vid företaget i december månad. En mer 

omfattande återkoppling och handlingsplan skulle läggas fram under januari månad. Syftet 

med återkoppling enligt konsulten var att 

 

Sedan blir det en återkoppling från VD:n till hela företaget. Alla vet då vad blev det och hur går vi 

vidare (1 – Konsult)  

 

 En av medarbetarna framförde positiva synpunkter på den återkoppling som varit hittills    

 

Återkoppling har vi fått, det har presenterats här på ett måndagsmöte då det var övergripande för hela 

företaget. Det var bra, då var de där stolparna med där. De punkterna som det hade varit fokus på de var 

med där, de var med på det sammandraget så det var bra. Jag är nöjd med den återkopplingen jag har fått 

än så länge (4 – Medarbetare)  

 

En annan medarbetare förklarade hur återkopplingen upplevdes 

 

Ja, det fick vi i måndags, men så återigen så var det styrelsen som hade typ sammanordnat det här så de 

kunde ha skrivit på ett annat (enklare) språk […]Dom hade fått med det mesta tyckte jag (6 – 

Medarbetare)  

  

Utifrån konsultens svar framgår det att genom en återkoppling knyts detta arbete samman 

och personalen får veta hur arbetet kommer att fortskrida. Av medarbetarnas svar 

framkommer det att en återkoppling har genomförts vid företaget, men att det vid denna 

kunde användas ett mindre formellt språk för att på så vis göra det mer lättförståeligt för 
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samtliga anställda. Av intervjuerna med gruppledarna framkom det att återkoppling skett 

inom företaget men detta var inget som de lyfte fram ytterligare.  

 

Vår tolkning av förändringsarbetets genomförande är att medarbetare och ledare har sett 

fördelar och nackdelar med de olika delar som har ingått. Då det är första gången som detta 

arbete genomförts vid företaget och det på så vis är nytt för de anställda kan det göras 

förbättringar till nästa gång processen skall genomföras. Några stora skillnader mellan 

gruppledare och medarbetares upplevelse av förändringsarbetets olika delar framkommer 

inte. Det som vi har sett skillnader i är gällande förmötet, då en av ledarna menade att 

medarbetaren då har möjlighet att påverka exempelvis frågemallen till utvecklingssamtalet 

medan medarbetaren upplevde att det inte var fullt möjligt. Vad som skiljer konsulten från 

de övriga är att han ger en officiell version av detta förändringsarbete.   

4.2 Konsulten om sin roll  

Under intervjun med konsulten ställdes frågan kring det koncept som används vid Schenker 

Privpak, om detta är ett koncept som konsulten generellt använder sig av eller om han 

anpassar arbetet efter den organisation han har uppdrag hos 

 

Ja, det kan jag nog säga. Jag jobbar med många olika företag, det som är gemensamt med dem är att det 

finns människor i dom företagen, så det har ingen större betydelse tänker jag […] och det är väldigt bra 

om de människorna kommunicerar med varandra och det är väldigt bra om dom människorna förstår 

varför dom är där (1 – Konsult)  

 

Därefter fick konsulten tydliggöra sin roll för uppdraget vid Schenker Privpak 

 

Där är jag anlitad för att hjälpa dom att förstå bättre hur dom ska leda sina människor och hur 

medarbetarna ska bete sig för att bidra till verksamheten på bästa sätt och det gemensamma uppdraget i 

detta är just utvecklingssamtal […] för jag tror väldigt mycket på att ska vi jobba med 

förändringseffekter så ska vi inkludera både ledare och medarbetare. Det är ingen större vits att ledaren 

ökar sin kompetens och förståelse för någonstans i den kritiska massan i ett företag, är det ofta fler 

medarbetare så det är det som avgör om vi når effekter (1 – Konsult)    

 

Av dessa citat framgår det att konsulten i sina uppdrag utgår från samma koncept. Detta 

motiverades genom att den gemensamma nämnaren är att det vid företagen finns anställda. 

Vad det gällde konsultens roll i förändringsarbetet vid Schenker Privpak var detta 

framförallt att alla anställda skulle inkluderas för att förändringar skulle kunna ske. Vi tolkar 

utifrån konsultens svar att medarbetare bör ha ett beteende som passar och gynnar företaget.     

4.3 Förändringsarbete 

4.3.1 Synen på syftet 

När det gäller frågan kring samtliga respondenters syn på syftet med det genomförda 

förändringsarbetet vid företaget förklarade konsulten sin övergripande syn   

 
Beroende på hur länge de håller i och vad dom gör efter en sådan här utbildning för det är ju det som är 

den kritiska punkten. Det är ju inte det att göra det en gång, det är ju att de beter sig enligt det här och 

fortsätter att ha delaktighet och vad det nu handlar om. Om dom gör det så tror jag att de kommer tjäna 

så mycket mer pengar än vad de annars hade tjänat, dom kommer ha så mycket bättre kommunikation i 

företaget och kommer ha många fler som känner trivsel och arbetsglädje (1 – Konsult)  
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En av medarbetarna trodde att syftet var att alla anställda skulle trivas bättre och att 

förändringsarbetet skulle skapa bättre förutsättningar för de anställda. En annan medarbetare 

menade att 

 
Desto mer engagerad personal du har desto mer resultat får du, ju bättre resultat desto mer personalen 

känner sig engagerad å kan påverka å sånt och man känner att dom tar personalen mer på allvar […] 

sedan tror jag också att syftet är att vi kommer bli mindre stressade när man kan prata mer å få feedback 

fram å tillbaka så kan man ju få helt annan arbetsfördelning å förståelse för varandra å så (6 – 

Medarbetare)  

 
Med resultat i detta fall avsåg medarbetaren både ekonomiskt resultat och även effektivare 

personal. Detta kan kopplas till en av ledarnas syn på syftet 

 
att alla ska dra åt samma håll liksom att det är ju målet egentligen för företaget att vi ska jobba för att vi 

ska jobba på samma sätt å ge ett bra resultat naturligtvis i slutändan, så det är väl slutsyftet om man 

säger så […] det kan va resultat på personalen också, kan bli om personalen får va med å må bra, så blir 

det ju ett plus på sista raden ändå tror jag (3 – Ledare)  

 

Det framkom från en annan intervju att denna medarbetare inte kände att syftet var helt 

klarlagt 

 
Syftet med detta förändringsarbete är jag osäkrare på för jag tycker inte att det har varit lika positivt som 

det förra, jag tycker att man på något sätt har tagit ett steg tillbaka istället, för att ta ett exempel går detta 

förändringsarbete bland annat ut på att man ska om det finns problem eller någon form av konflikt så 

ska man själv ta itu med det, och det är inte alltid som det är det bästa kan jag tycka (5 – Medarbetare)  

 
Utifrån konsultens svar menar denne att detta förändringsarbete skulle kunna innebära 

förbättringar för personalen på företaget samtidigt som de ekonomiska resultaten på så vis 

skulle kunna förbättras. Konsulten ser att det finns ett samband mellan arbetsglädje och 

ekonomiska resultat. Av citaten från medarbetarna och ledarna framkommer att det finns 

flera olika tankar kring syftet, de två första medarbetarna ansåg att syftet var att förbättra för 

personalen medan den tredje tyckte att syftet varit oklart och det framkom även att 

medarbetaren hade mindre positiv syn på den helhet som detta arbete lyfter fram. Ledaren 

såg syftet som att hela företaget skulle arbeta på samma sätt och att detta skulle kunna leda 

till bättre ekonomiska resultat. Ledarens och konsultens syn på syftet kan till viss del 

sammanliknas då de lyfter de ekonomiska resultaten vilket även den andra medarbetaren 

diskuterade.   

4.3.2 Medarbetarna om delaktighet  

Vad gäller respondenterna vid företagets syn på delaktighet lyftes det under intervjuerna 

fram olika uppfattningar. Delaktighet sågs bland annat som möjlighet att få vara med och 

påverka i olika sammanhang både vad gäller företaget och de olika avdelningarna. 

Delaktighet innebar också att sträva åt samma håll för att på så sätt nå målet snabbare 

samtidigt som en respondent såg det som att sköta sina arbetsuppgifter och självmant söka 

upp och ta del av information. En av medarbetarna förklarar sin syn på delaktighet som 

 
Att man tar sitt ansvar, att det innebär att man faktiskt är delaktig både i det som är bra och det som är 

mindre bra, delaktighet innebär att du delar med dig av din kunskap, att du tar ansvar (5 – Medarbetare)  
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När det sedan gäller medarbetarnas syn på den egna delaktigheten i detta förändringsarbete 

ses detta på olika sätt bland respondenterna. En av ledarna diskuterar delaktighet kopplat till 

höstens förändringsarbete 

 
Jag har känt mig delaktig i det här förändringsarbetet, inte just det här att vi ska ha den här utbildningen 

och sånt […] det blev riktigt bra, jag har inte fått en förfrågan om jag vill gå den här utbildningen utan 

du ska gå den här utbildningen. Vissa beslut är toppstyrda och då är det bara att ställa sig i ledet (2 – 

Ledare)  

 
En av medarbetarna diskuterar synen på sin egen delaktighet innan förändringsarbetet 

påbörjades respektive efter  

 
Jag har känt mig delaktig, ledningen är bra på att lyssna, vi har nära till ledningen här, det har aldrig 

varit några problem. Jag känner ingen större förändring, det var en öppenhet tidigare och det har nog 

varken eller blivit mer öppet […] jag är mer delaktig i frågor som rör den egna verksamheten (4 – 

Medarbetare)  

 

Detta skulle kunna förstås som att medarbetarna har känt sig delaktiga i det genomförda 

förändringsarbetet, däremot framhöll den första medarbetaren att ansvarstagande i både 

medgångar som motgångar är en typ av delaktighet. Även ledaren betonade att denne känt 

sig delaktig men att valet att medverka i förändringsarbetet inte varit valbart. 

4.3.3 Tankar gällande förändringsarbetet 

När det gäller medarbetarnas och gruppledarnas syn och inställning till förändringsarbete så 

framkom det att en viss skeptisk syn inför detta förändringsarbete fanns. En av ledarna 

uttryckte sig 

 
Det är väl som alla andra, att först så blir man varför och sedan tänker man ett steg längre att detta kan 

bli bra, och sedan går man utbildningen, och får de där aha upplevelserna (2 – Ledare)  

 
En av medarbetarna menade på att 

 

Först blev det liksom vaddå utbildning i utvecklingssamtal hallå vad ska man göra, så då var man 

väldigt ”okej” men det blev väldigt bra […] men man blev väldigt skeptisk i början så men det är nog 

kanske mycket för att man har fått lite information och så eller så vi visste bara att vi skulle ha en kurs i 

utvecklingssamtal. Det låter lite konstigt å då var man lite skeptisk i början av vad detta skulle bli (7 - 

Medarbetare)   

 
 En annan medarbetare var av en annan uppfattning 

 
Jag är positiv till förändringar och gillar förändringar, det måste hända någonting annars går man inte 

framåt man kan inte stampa och göra samma saker, då händer ingenting. Då finns man inte kvar så 

länge. Förändringar måste till (5 – Medarbetare)  

 

Vi kan utifrån resultatet se att det hos både ledare och medarbetare funnits en viss skeptisk 

inställning och ett visst motstånd till det förändringsarbete som har skett vid Schenker 

Privpak. Vi tolkar det som att den skeptiska synen fanns i början av arbetet men att den 

avtog under förändringsarbetets gång, dock förelåg inte denna skeptiska inställning hos alla 

medarbetare då den sistnämnda framhävde fördelar med förändringar.   
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4.4 Utvecklingssamtalsprocessen 

4.4.1 Tankar gällande utvecklingssamtal 

Medarbetarna och gruppledarna fick under intervjuerna diskutera sin syn kring tidigare 

erfarenheter av utvecklingssamtal för att på så vis kunna se om de utvecklingssamtal som 

genomfördes detta året hade lett till någon förändring. En av medarbetarna berättar om 

dennes tidigare erfarenheter  

 
Ja då har det ju vart att man har haft det och sen har det inte hänt något mer utav det knappt alltså du har 

inte hört någonting om det eller så där så det har känts lite sådär spela roll ska sitta där men det händer 

ingenting ändå eller så har man väl känt lite innan men, det är en grej som ska göras bara, tror jag (7 – 

Medarbetare)  

 
En annan av medarbetarna uttryckte sig liknande  

 
Det kändes mer som en sådan grej som ja vi ska ha utvecklingssamtal det las inte så himla mycket fokus 

på det eller vikt på det (8 – Medarbetare)   

 

En av ledarna uttryckte sig på liknande vis 

 
Det ska göras bara. Då får man en tempgivare att en person säger si eller så. Men sen har det ju inte 

blivit något mer av det (2 – Ledare)  

 
Den medarbetare som hade positiva erfarenheter uttryckte sig 

 
Jag har haft väldigt bra erfarenheter av utvecklingssamtal […]för det är verkligen en chans att framföra 

vad man brinner för, vad jag vill det handlar ju om min utveckling (5 – Medarbetare)  

 
Av citaten framkommer det att flertalet av våra respondenter hade relativt negativa 

erfarenheter av utvecklingssamtal, då de tidigare inte har följts upp och resulterat i något. 

Den sista medarbetaren hade även tidigare sett utvecklingssamtal som positivt.  

 

När respondenterna istället fick redogöra för hur de har sett på utvecklingssamtalen som har 

skett denna gång, framkom en mer positiv inställning 

En av ledarna uttryckte sig att 

 
Nu blir det en cirkel hela tiden, du måste jobba med det, för annars blir det fel där igen. Med det här 

känns det som att vi måste jobba med det kontinuerligt […] annars får vi tillbaka det till nästa omgång 

av utvecklingssamtal. Att det inte har hänt ett skit här, varför har ni inte det? Man måste nu ta i tag med 

frågor även obekväma sådana. Det behövde man inte göra innan detta förändringsarbete (2 – Ledare)    

 
En av medarbetarna resonerade kring det genomförda utvecklingssamtalet 

 
Ja det tror jag, man märker att det var mer fokus, det togs på ett mycket större allvar. Och då blir det att 

som medarbetare bidrar det till det är viktigare än det har varit än tidigare och man lyfter upp det här 

någon nivå eller flera nivåer till och med. Det här är något som ska bli bra liksom. Det har varit högre 

förväntningar på samtalet den här gången eftersom det var så mycket fokus och mycket diskussioner 

innan på mötena, och cheferna var på utbildning och så och då blir det till att man ser det till något stort 

att shit nu kommer det hända någonting nu och då blir det att förväntningarna byggs upp men det var 

ungefär samma känsla ändå vid utvecklingssamtalet. Samtalet kändes ungefär som tidigare, bara att man 
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har byggt upp en förväntning. Men man upplever att det var mer fokus på det, men det var inte 

revolutionerade på något sätt i stora drag ungefär som tidigare (4 – Medarbetare)  

 
En annan av medarbetarna var mer positiv 

 
Jättebra det bästa utvecklingssamtal jag någonsin haft, dels för att i och med att man fått dom här 

frågorna innan kunde man förbereda sig även om man inte gick å antecknade ner så man var ute och 

gick så gick ju hjärnan lite så att man var mer förbered så att man fick ut mer, av man kände att chefen 

var intresserad av att höra mina svar var intresserad av att veta vad jag tyckte å tänkte det var liksom 

inte, kändes inte som att man fråga bara för att plikten sa det utan dom var intresserade av att veta (6 – 

Medarbetare) 

 
Vi tolkar detta som att det har funnits en tillit och ett medbestämmande i dessa 

utvecklingssamtal som har skett vid Schenker Privpak under hösten. Ledarens och 

medarbetarnas syn kring de genomförda samtalen skiljer sig något åt då ledaren betonar 

vikten av att som ledare ta ett större ansvar för att arbetet skall fullföljas, medan den första 

medarbetaren kände att förändringsarbetet hade förstorats liksom förväntningarna på det 

kommande utvecklingssamtalet vilket i sista ändan inte infriades. Däremot var den sista 

medarbetaren enbart positiv till samtalet. Ytterligare tolkar vi det som att både ledarens och 

den andra medarbetarens förhoppningar gällande vad utvecklingssamtalen ska medföra, 

förpliktigar att arbetet fortskrider.  

4.4.2 Medarbetarnas och avdelningarnas behållning 

När respondenterna fick frågan om de kände att utbildningen och utvecklingssamtalen hade 

tillfört dem något personligen framkom det varierande svar. En av medarbetarna kände inte 

att det hade tillfört något som denne inte var medveten om innan, däremot kände en av 

ledarna att detta hade varit positivt 

 
Ja det känns ju som att jag har fått lite mer styrka i mig själv om man säger så eftersom jag vet att 

utgångsläget är detsamma på hela företaget då, så det tycker jag att jag har fått (3 – Ledare)  

 
 När samma respondent sedan fick frågan om utvecklingssamtalet hade tillfört något till 

dennes avdelning var även det positivt, ledaren berättade då att det hade tillförts goda idéer 

och synpunkter. Den andra ledaren kände inte på samma sätt att utbildningen eller 

utvecklingssamtalet hade tillfört något däremot fanns det saker som ledaren ansåg hade 

förbättrats på avdelningen 

 
Att individen tar sitt eget ansvar, förut var det vi ledare som fick ta problemen som inte egentligen är 

våra problem som de egentligen skulle kunna klara själva (2 – Ledare)  

 
En av medarbetarna känner efter utbildningen och utvecklingssamtalen en ökad delaktighet 

som har medfört positiva effekter 

 
Man har ju blivit mer självmedveten […] jag trivs faktiskt bättre på jobbet sen dess […] man känner att 

man är en del av det, det är liksom mer att man känner att man kan påverka även om det inte händer 

idag […] man känner att man har vuxit ändå (6 – Medarbetare)  

 
En av de andra medarbetarna var inte fullt lika positiv till dessa delar 
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Inte vad jag kan känna i så fall något omedvetet […] Mitt jobb är som det är, jag gör inget annorlunda 

än tidigare, relationen till mina kollegor har inte heller förändrats, relationen till min chef är som tidigare 

vi jobbar inte annorlunda […] alla som jag jobbar med har varit engagerade tidigare och jag tror inte 

någon är mer engagerad än tidigare. Däremot har det nog väckt en hel del funderingar i så fall, att 

konsulten nämnde att om man har en värdering så, och företagets värdering så, är det företagets 

värdering som gäller och passar inte galoscherna så kan man se sig om efter ett annat jobb. Det kan varit 

så att man missförstått och så och då kan det istället leda till ett minskat engagemang […] måste ju ändå 

vara så att man inom företaget får tala fritt både positivt och negativt (4 – Medarbetare)  

 
Detta skulle kunna förstås som att det utifrån gruppledarnas och medarbetarnas svar finns 

olika uppfattningar gällande vad utbildningen och utvecklingssamtalen har tillfört 

medarbetaren eller avdelningen. Den första ledaren kände efter dessa delar sig stärkt i sin 

ledarroll genom att nu veta att alla ledare på företaget hade samma förutsättningar när de 

skulle utföra sina utvecklingssamtal. Den andra ledaren uppfattade inte att dessa delar hade 

tillfört något personligen till denne men dock till avdelningen, vilket vi har tolkat som att 

medarbetarna numera får lösa de problem som de själva kan hantera istället för att det 

hamnar på ledarens ansvar. Den andra medarbetaren kände ökad trivsel på sin arbetsplats 

som en effekt av utbildningen och utvecklingssamtalen, detta tolkar vi som att det grundar 

sig på att medarbetaren nu upplevde ökad delaktighet och att detta då bidrar till den ökade 

trivseln. Utifrån den sista medarbetarens svar visar detta att denne inte upplevt någon 

skillnad efter utbildningen och utvecklingssamtalet jämfört med tidigare, däremot har 

funderingar väckts genom konsultens uttalanden vid medarbetarutbildningsdagen, vi tolkar 

det som att medarbetaren uttrycker att det skulle kunna leda till ett sämre klimat på företaget 

och en begränsad delaktighet.  

4.5 Framtid  

4.5.1 Förväntade effekter  

När samtliga respondenter diskuterade frågan gällande vad de förväntade sig för effekter av 

detta förändringsarbete framkom det flera olika synpunkter. Konsulten framhävde vad denne 

trodde att förändringsarbetet skulle kunna leda till i framtiden 

 
Jag tror att det kommer bidra till mycket mer tydlighet över vad som görs, och att det kommer utveckla 

deras förmåga att samarbete i företaget inom grupper och mellan grupper alltså olika förmågor och i de 

kommer de tjäna mer pengar än vad de tidigare hade gjort. Folk kommer att trivas bättre (1 – Konsult)  

  

En av medarbetarna påpekade att eftersom företaget utvecklas snabbt är det svårt att tala om 

de långsiktiga effekterna, men en av medarbetarna hoppades att de anställda skulle få vara 

med och påverka mer på sina avdelningar gällande frågor som rör effektivitet 

 
Oftast är det faktiskt personalen som vet hur man kan få en avdelning å bli effektivare å inte chefen, jag 

säger inte att det är så hos alla men […] många av oss sitter med helt andra utbildningar än vad vi jobbar 

med som kanske går att utnyttja (6 – Medarbetare)  

 

 En av ledarna var dock något mer nedtonad i sina förväntningar 

 
På grund av dom andra tillfällena då vi har haft, när personalen har varit med så har det runnit ut i 

sanden. Så har jag inte satt mina förväntningar så jättehögt (2 – Ledare)  

 
Under intervjun med ledaren framkom det även att sättet att använda effekterna från 

förändringsarbetet på ledarens avdelning var att öka användningen av styrdokument. Även 
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klargöra gränser och regelbunden återkoppling till personalen, för att detta på så vis ska öka 

förståelsen för arbetet.  

 

Vi ser utifrån medarbetarens och gruppledarens svar att det finns skillnader i tron om vad 

detta ska leda till. Medarbetaren tror att detta förändringsarbete kommer att medföra positiva 

effekter samtidigt som denne hoppades att alla medarbetare skulle få större möjlighet att 

vara med och påverka på sina respektive avdelningar. Vidare visar medarbetarens svar att 

denne har en tro på att företaget nu fått en större insikt i vilka kompetenser som de 

medarbetarna besitter och att företaget förhoppningsvis kommer att kunna använda dessa. 

Utifrån ledarens svar framkommer det att denne inte haft några förhoppningar inför detta 

arbete, på grund av att tidigare förändringar inte resulterat i något. För att knyta till 

konsultens svar kan vi inte se en koppling mellan respondenterna vid företaget och 

konsulten då denne framförallt betonade ökad trivsel, utvecklad samarbetsförmåga vilket 

sedan skulle leda till bättre ekonomiska resultat.  

4.5.2 Det fortsatta arbetet 

Respondenterna vid företaget fick resonera under intervjun hur de tror att denna 

utvecklingssamtalsprocess kommer att fullföljas i framtiden. En av medarbetarna uttryckte 

sig: 

 

Jag tror på idén men jag tror inte att den kommer revolutionera på något sätt, några små förändringar 

kommer det att ge, och då hoppas och tror jag att det är åt det positiva hållet med bättre kompetens med 

mer öppenhet att man som medarbetare känner att det här läggs ju mycket tid och energi åt (4 – 

Medarbetare)  

 
 Medan en annan medarbetare lyfter fram sin framtidsförhoppning under intervjun 

 
Jag hoppas det för jag tror på idén, jag tror på att det är väldigt bra att ha det så, i alla fall att man har 

eftermöte och återkoppling å sånt, det tycker jag verkligen att dom ska hålla fast vid för annars rullar 

man in i det igen, att man själv ser inget resultat utav det man satt å prata om […] det tror jag man tjänar 

på i längden för annars känns det som att det kan kvitta för du ser inget resultat det, så jag hoppas och 

tror att dom kommer hålla fast vid det (7 – Medarbetare)   

 
En av ledarna poängterade däremot att företaget måste forma en egen version av detta arbete 

 

Om man tänker i ett större perspektiv så har konsulten 30 företag om året som han gör det här och har 

man 30 företag som tänker exakt likadant så måste man hitta sitt eget, konsulten har ett eget koncept att 

så här är det men det gäller att hitta sin egen nisch, det kommer vara tungrott innan vi hitta vår egen mall 

(2 – Ledare)  

 

Av medarbetarnas svar framkom det att de tror och hoppas att detta är en typ av process som 

kommer att fullföljas, av den första medarbetarens svar går det att se att denne ser positivt på 

förändringsarbetet men ser samtidigt inte att det kommer att ske allt för stora förändringar. 

När det sedan gäller den andra medarbetaren kan vi se att denne främst ser att det är 

eftermötet och återkopplingen som behålls i samband med utvecklingssamtal, då vi tolkar 

det som att respondenten vill se att samtalet genererar i något konkret. Ledarens svar tolkar 

vi som att denne tror att detta är ett bra koncept men att ett framgångsrikt koncept inte kan 

kopieras rätt av, det vill säga att företaget själva måste hitta sitt sätt att arbeta med detta.  
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5. Diskussion  

Vårt diskussionskapitel är upplagt på sådant sätt att efter att första frågeställningen är 

presenterad följer rubrikerna skeptisk inställning, delaktighet, den förändring som har skett 

och Schenker Privpak. Kapitlet fortsätter sedan med andra och tredje frågeställningen och 

kapitlet avslutas sedan med en metoddiskussion och idéer på vidare forskning. Vårt syfte var 

att titta närmare på hur medarbetare och gruppledare vid ett distributionsföretag har upplevt 

det förändringsarbete som har genomförts vid företaget, i fråga om delaktighet och 

förväntningar på framtida effekter. Vi ville även undersöka vilka tankar kring 

förändringsarbetet den konsult har som medverkat i detta arbete.   

Ovanstående syftet genererade tre frågeställningar som denna kandidatuppsats har utgått 

ifrån: 

 Hur har medarbetare respektive ledare upplevt förändringsarbetets olika delar?  

 Hur ser medarbetare respektive ledare på effekterna av detta förändringsarbete? 

 Hur upplever konsulten förändringsarbetet? 

 

Genom en kvalitativ metod har dessa problemformuleringar undersökts. Resultatet som har 

framkommit i denna kandidatuppsats har besvarat våra problemformuleringar, men vi anser 

inte att detta resultat är revolutionerande för Schenker Privpak utan det som framkommit är 

mer en belysning utifrån hur medarbetare, gruppledare respektive konsult har sett på den 

process som har ägt rum vid företaget. Upplägget för detta förändringsarbete anser vi har 

varit präglat av Lewins teori och därför har vi valt att presentera första frågeställningen 

”Hur har medarbetarna respektive ledarna upplevt förändringsarbetets olika delar” utifrån 

dessa faser.  

5.1 Upptiningsfasen  

Första chefsutbildningen och medarbetarutbildningen kan enligt oss ses som det Lewin 

kallar upptiningsfas. Vid dessa tillfällen fick hela företaget möjlighet att förbereda sig på en 

förändring genom att de blev uppmärksammade och fick en större förståelse. Balogun 

(1999) anser även att denna del bidrar till att se behovet för en förändring. Vi kunde tyda att 

chefernas första utbildning till viss del gav dem en trygghet när det gällde att utföra 

utvecklingssamtal och även i hur de i sin ledarroll skall bemöta medarbetare. Galfvensjö 

(2006) diskuterar att det är viktigt att cheferna får någon form av utbildning gällande hur ett 

utvecklingssamtal skall hållas så att de känner sig trygga i sin roll. Detta är något som vi kan 

se i vårt resultat, att gruppledare i och med utbildningen upplevde att de fick en större insikt 

i hur de skulle hålla i utvecklingssamtalen. Gioia och Chittipeddi (1991) tar upp, att 

inledningen av en förändring är av stor betydelse för att den ska leda till effektiv förändring. 

Att denna process inleddes med utbildningsdagar för cheferna var fördelaktigt, så som vi ser 

det utifrån vårt resultat. Den tidigare forskningen och övriga litteraturen lyfte betydelsen av 

starten i en sådan här process och vikten av utbildning för chefer.  

 

Utifrån resultatet går det att se att huvudsyftet för medarbetarutbildningen var att den skulle 

bidra till att medarbetare och ledare fick en samstämmig syn gällande förändringsarbetet, för 

att på så vis nå bästa effekt av de kommande utvecklingssamtalen. Granberg (1994) visar att 

det är av stor vikt att det finns en medverkan från medarbetarna för att en förändring skall 

kunna genomföras samtidigt som det är viktigt att förändringsarbetet är väl förankrat hos så 

väl ledare som medarbetare. Medarbetarna framhävde att denna del syftade till att de själva 

skulle ta ett större ansvar i själva arbetet. Då det gäller att individen ska ta ett ökat ansvar 
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menar vi att det samtidigt handlar om att individen ges möjlighet till detta. Vi tror det är 

viktigt att individen upplever att det finns utrymme för eget ansvar.  

5.2 Förändringsfasen 

Lewins andra fas innebar att använda vissa verktyg för att kunna genomföra förändringen. 

Angelöw (1991) menade med detta att det i förändringsfasen är viktigt att det finns 

mötesplatser för diskussionen kring förändringsarbetet, att medarbetarna får möjlighet att 

diskutera inom avdelningarna. Utifrån företagets förändringsarbete skulle denna fas kunna 

ses som förmöte, utvecklingssamtalen, eftermötena samt återkopplingen. Då 

utvecklingssamtal tidigare har utförts vid företaget, var det ändå en del av denna förändring. 

Som vi ser det är inte den största förändringen utvecklingssamtalet i sig, utan att 

utvecklingssamtalet nu sätts i ett sammanhang till skillnad från tidigare då det endast vara en 

enskild del.  

Förmöte 

I det resultat som är kopplat till förmötet framkom det att medarbetarna och ledarna gavs en 

större inblick och förståelse för vad det skulle samtalas om i det kommande 

utvecklingssamtalet, att en slags förberedelse i och med detta möte påbörjades. I resultatet 

kunde vi även se att medarbetarna fick en möjlighet att påverka innehållet till viss del i 

utvecklingssamtalen. Det framkom dock att frågorna inte upplevdes som att de var riktade 

till alla avdelningar på företaget. Detta resultat kan kopplas till det Engquist (1990) 

framhävde, att det är viktigt att metakommunicera, det vill säga att komma underfund med 

var man står i förhållande till varandra genom att tala om vilka riktlinjer som skall finnas för 

kommunikationen i samtalstillfället. Fördelarna med detta är enligt Engquist att 

medarbetarna på så vis kan känna sig tryggare när de vet vad som gäller och på så vis 

upplever kontroll över situationen. Engquist menar att det därför är viktigt att 

metakommunicera. Det finns annars en risk att samtalet enbart innehåller diskussioner om 

sakfrågor istället för att samtala om verksamheten och dess framtid. Vi anser att förmötet 

bidrog till att medarbetarna och gruppledare fick en insikt och samsyn om vad de kommande 

utvecklingssamtalen skulle kretsa kring och vad samtalet skulle handla om. På så vis 

metakommunicerade grupperna under förmötet. I resultatet kunde vi se att förmötet 

upplevdes mer positivt av ledarna än av medarbetarna. Som ovan nämndes framkom i vårt 

resultat att frågemallen som under förmöte gicks igenom, inte upplevdes vara relevant för 

alla medarbetare. Detta kan då ha medfört att medarbetarna inte upplevt någon 

metakommunikation vid förmötet och att det resulterade i, att som Engquist beskriver att 

utvecklingssamtalet blev till en sakdiskussion istället för en diskussion kring verksamhetens 

framtid.   

 

Medarbetarsamtal kan enligt Mikkelsen (1998) vara ett sätt att klargöra förväntningar och 

ansvar fördelat mellan ledare och medarbetare. I och med detta förmöte fick även cheferna 

och medarbetarna samma bild av vad nästkommande utvecklingssamtal skulle innehålla.  

Dock anser vi att vid ett sådant här förmöte krävs att alla individer har modet att verkligen ta 

möjligheten att uttrycka sig, detta kan annars medföra att frågorna legitimeras genom 

gruppens tystnad. Från resultatet gällande utvecklingssamtalet som genomfördes under 

hösten, framkom en samstämmig syn mellan gruppledare och medarbetare. Medarbetarna 

var tillfredsställda och upplevde att de själva fick komma till tals och att tillräckligt med tid 

var avsatt för samtalen. Mikkelsen (1998) hävdade i sin studie vid Statoil att det fanns en 

viss benägenhet att ju högre tjänst medarbetarna hade ju sannolikare var det att 

medarbetarna kände medarbetarsamtalen som meningsfulla. De som var mest skeptiska till 

medarbetarsamtalen i Mikkelsens studie var företagets operatörer. Vi kunde i vårt resultat 
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inte se någon skillnad mellan befattning och uppfattning av det genomförda 

utvecklingssamtalet.  

Eftermöte 

Det resultat som framkom gällande eftermötet visade att det fanns positiva erfarenheter av 

mötet då saker som framkommit från utvecklingssamtalen lyftes både gällande gruppen som 

helhet men även de enskilda individerna. Denna form av eftermöte nämner Ronty-Östberg & 

Rosendahl (1999) är fördelaktig att genomföra då gruppen kan resonera kring frågor som är 

aktuella för dem och att detta samtal kan ses som en uppföljning av det individuella 

utvecklingssamtalet. Detta eftermöte kan även kopplas till vad Ericson (1998) konstaterade i 

hans studie, att visionen och handling är en viktig företeelse för att en gemensam mening 

skall kunna åstadkommas i en organisation. I och med att Schenker Privpak hade detta 

eftermöte, kunde de lyfta fram saker som behövdes bearbetas kommande tid.   

 

Lindgren (2001) nämnde i sin avhandling att vid de utvecklingssamtal som ingick i hennes 

studie skedde ingen gemensam planering, inga gemensamma mål sattes och beslut togs 

heller inte. Vad det gäller vårt resultat framkom det att om behov fanns kunde saker lyftas 

inom organisationen samtidigt som gruppen gavs möjlighet att lösa problem och liknande, i 

och med eftermötet skedde då en uppföljning av de enskilda utvecklingssamtalen. Det 

framkom även i resultatet att tidsbrist i samband med eftermötena var något som ansågs som 

negativt bland medarbetarna. Detta är något som vi anser måste uppmärksammas till nästa 

gång ett eftermöte eller liknande skall hållas, att tillräcklig tid då är avsatt annars tror vi att 

det kan finnas en risk att detta möte inte lever upp till sitt syfte. Som en av ledarna 

framhävde var detta första gången ett sådant här möte hölls. Det kan i fortsättningen göras 

förbättringar och företaget kan nu ta lärdom av de genomförda eftermötena till nästa gång de 

genomförs. 

Chefsutbildning del två  

Efter att chefsutbildningen del två var genomförd framkom det i resultatet att en av ledarna 

upplevde att denne fått en större insikt gällande sitt förhållningssätt gentemot medarbetare. 

Det framkom även att denne ansåg att det krävs respekt i båda riktningarna för att lyckas. 

Ronthy- Östberg & Rosendahl (1999) menade att förlägga utbildningsdagar som 

nästkommande moment i en sådan här process kan ge cheferna möjlighet att resonera kring 

processen hittills och även utbyta erfarenheter.      

 

Av resultatet kan vi utläsa att en viss återkoppling hade skett när vi genomförde intervjuerna 

vid företaget, men att mer skulle komma. Men av den återkoppling som var genomförd så 

visade resultatet att den kunde ha gjorts mer begriplig för de anställda och även mer inriktad 

mot dem. Genom att detta var första tillfället som just detta arbete har skett vid företaget 

finns det förbättringar som kan åstadkommas till nästa tillfälle. Ronthy-Östberg & 

Rosendahl (1999) berättar att om det efter några månader återigen genomförs individuella 

utvecklingssamtal och utvecklingssamtal i grupp kan detta då bli en återkoppling till de 

första samtalen. Genom en sådan process kommer medarbetarna ständigt att vara delaktiga 

och insatta i arbetet och även uppmärksamma på hur företaget arbetar på rätt sätt eller om 

det behövs göras förändringar. Väljer Schenker Privpak att arbeta på ett sådant här vis att ha 

förmöten, utvecklingssamtal, eftermöten och återkoppling så tror vi att detta 

förhoppningsvis skall kunna leda till att anställda är mer delaktiga och engagerade i sitt 

arbete.  
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5.3 Återfrysningsfasen 

Lewins återfrysningsfasen är den del i teorin som vi fullt ut ännu inte kan tyda gällande 

företagets arbete eftersom processen inte var fullt avslutad. Dock är vi medvetna om att 

teorin i sig kan vara svår att applicera på Schenker Privpaks förändringsarbete, detta anser vi 

bero på att det är svårt att konstatera när varje fas påbörjas. Alvesson & Sveningsson (2007) 

kritiserade teorin då de hävdade att teorin kunde upplevas mekanisk och författarna ställde 

sig skeptiska till att modellen skulle kunna tillämpas på vilken organisation som helst. Vi 

anser att de olika faserna kan påbörjas i olika takt beroende på avdelning och individ, alltså 

att teorin beskriver en förändring som ett statiskt förlopp. Snarare kanske det är så att en 

förändrings olika faser vävs in i varandra och att stadierna inte kan urskiljas på det sätt som 

Lewins teori hävdar. En fördel i detta valda sätt att arbeta vid Schenker Privpak är så som 

Granberg (1994) tolkar Lewins teori, att det finns bättre förutsättningar att få till en 

förändring i grupp till skillnad från om det endast arbetas enskilt med individer.             

5.4 Skeptisk inställning 

Vi kunde utifrån resultatet se att det i början av förändringsarbetet rådde en viss skeptisk 

inställning och ett visst motstånd till förändringsarbetet som skulle ske vid Schenker 

Privpak. Att en sådan inställning fanns hos både medarbetare och ledare anser inte vi vara 

uppseendeväckande i sig då Lewin i sin förändringsteori beskriver att första fasen handlar 

om att medarbetarna får medvetenhet och förståelse av behovet för förändringen. Dock 

framkom det under en av intervjuerna att en av medarbetarna ansåg att förändringar bara är 

positivt och kan vara välbehövligt. Detta menade även Angelöw (1991), förändringar är 

behövligt för människor då det är genom förändringar som individer utvecklas. Vårt resultat 

visade på att både ledare och medarbetares skeptiska inställning minskade och vände 

riktning under arbetets gång. Detta kan även kopplas till det som lyftes fram av Granberg 

(1999), att om medarbetarna inte är motiverade till förändringar så motarbetas dessa istället, 

i detta fall vid Schenker Privpak omskapades den skeptiska inställningen hos våra 

respondenter. Detta är en väsentligt enligt Granberg, om medarbetare är motiverade eller 

någorlunda godtar förändringsarbetet så ser de möjligheterna med det och använder sina 

egna resurser för att delta i förändringsarbetet. När det gäller denna typ av förändringsarbete 

anser vi att det är av stor vikt att de anställda ges en möjlighet att till en början vara skeptisk, 

för att individen i sin egen takt skall få möjlighet att omvärdera sin egen inställning mot 

förändringen och på så sätt känna sin egen delaktighet i detta. En tanke som väckts hos oss 

är att den skeptiska inställningen inte alltid förändras och att skeptikern faktiskt kan ha rätt. 

För vi anser att förändringar ibland lyfts fram som synonymt med positivt utan att resultatet 

blir sådant, att det många gånger kan vara nyttigt för en förändring att möta på motstånd då 

vi tror att detta kan ge en förbättrad förändring.   

5.5 Delaktighet 

I resultatet framkom det att medarbetare hade känt sig delaktiga i förändringsarbetet, en 

skillnad som resultatet dock påvisar i förhållande till en av ledarna är att denne känt sig 

delaktig samtidigt som den framhöll att deltagandet i förändringsarbetet inte var frivilligt. 

Generellt kan vi utifrån vår tidigare forskning och övrig litteratur se att delaktighet i denna 

typ av arbete krävs för att en förändring skall vara genomförbar. Winther (1989) lyfter fram 

att medarbetares delaktighet i en förändring inte alltid sker villkorslöst utan att det är viktigt 

att se vad de upplever som meningsfullt och sedan sammanföra det. Det vi kan se är att 

företaget har lyckats med att få de anställda delaktiga i detta arbete, detta anser vi vara 

positivt då det är grunden för att kunna genomföra en förändring. Detta är något som även 

Angelöw (1991) tar upp, den delaktiga förändringsstrategin som visar vikten av att alla som 

berörs av en förändring får vara med i exempelvis planering, genomförande och uppföljning 

och på så sätt kan det mynna ut i en delaktighetsprocess. Vad som även framkommer från 
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företaget är att de ser en koppling mellan delaktighet och effektivitet, något som vi kan se i 

deras effektivitetskon. Där mjuka värden sammanförs med effektivitet. Av tidigare 

forskning och övrig litteratur framkommer vikten av delaktighet vid förändringsarbete och 

utvecklingssamtal vilket ligger i linje med de intentionerna som finns på Schenker Privpak.   

5.6 Den förändring som har skett 

Lindgren (2001) tar i sin avhandling upp att det inte skedde någon gemensam planering, att 

inga mål sattes upp eller beslut togs vid de utvecklingssamtal som hon undersökte. Detta är 

något som vi kan koppla till respondenternas tidigare erfarenheter av utförda 

utvecklingssamtal vid Schenker Privpak, då vi utifrån resultatet kan se att de upplevdes som 

relativt negativt då det inte getts någon uppföljning till de anställda. Både Galfvensjö (2006) 

och Ronthy-Östberg & Rosendahl (1999) framhävde att om utvecklingssamtalen används på 

rätt sätt så kan det leda till att organisationen utvecklas men eftersom både gruppledare och 

medarbetare inte medgav att det blev någon uppföljning av de tidigare utvecklingssamtalen 

som hade gjorts vid företaget så kan det ha funnits svårigheter för organisationen att genom 

utvecklingssamtalen utvecklas. I de utvecklingssamtal som under hösten genomfördes vid 

Schenker Privpak framkom det en ökad positiv inställning gentemot utvecklingssamtalen. 

Utifrån resultatet kunde vi även se att medarbetarna ansåg att det hade funnits tillit, 

medbestämmande, bra kommunikation och förberedelser till detta utvecklingssamtal. Något 

som kan kopplas till Mikkelsen (1998), för att utvecklingssamtal skulle anses som goda var 

det viktigt att de ovan nämnda inslagen fanns vid samtalet. Slutsatsen vi kunde göra utifrån 

resultatet är att de tidigare utvecklingssamtal som utfördes på Schenker Privpak inte följts 

upp, detta var något som framkom från både gruppledare och medarbetare. Utifrån de båda 

respondentgrupperna framkommer det att den förändring som detta arbete har inneburit är 

att det numera finns ett för- respektive eftermöte kopplat till utvecklingssamtalet.  

5.7 Schenker Privpak 

Då Schenker Privpak som vi tidigare har nämnt är ett företag som arbetar aktivt med olika 

typer av årliga aktiviteter för de anställda, så tror vi att det resultat som har framkommit inte 

kan ses som uppseendeväckande och att detta kan bero på att företaget har haft en medveten 

personalpolitik sedan tidigare och att resultatet hade varit annorlunda om kandidatuppsatsen 

skrivits vid ett annat företag som inte haft en likvärdigt och medveten personalpolitik.  

 

När det gäller Schenker Privpaks syfte med förändringsarbetet framkom det i resultatet att 

det fanns skilda tankar kring vad det innebar. Medarbetarna menade att syftet dels var att 

förbättra för personalen medan ledaren såg syftet som att hela företaget skulle arbeta på 

samma sätt och detta skulle leda till bättre ekonomiska resultat. Vid eventuella framtida 

förändringar vid företaget skulle ledningen med fördel än mer kunna tydliggöra syftet med 

förändringen till de anställda, för att på så vis ge dem en större förståelse till varför 

förändringen genomförs. Då det gäller de eventuella ekonomiska vinster kopplade till 

arbetsglädje är detta något som till en början kan vara svårt att utläsa, vi tror att det är på 

längre sikt som detta samband i så fall skulle kunna påvisas.   

 

Det som generellt har väckt funderingar hos oss under arbetets gång är om det egentligen 

behövs ett sådant här omfattande förändringsarbete för att kunna genomföra en uppföljning 

av genomförda utvecklingssamtal. Vi anser att det ibland kan finnas mindre omfattande 

lösningar som kan ge snarlik effekt i jämförelse med stora förändringsarbeten men att det är 

upp till varje enskilt företag att noga överväga detta. Winthers (1989) resultat visade på att 

större omfattande förändringsarbete till största del attraheras av ledningspersonal eller 

medarbetare med lång anställning, något som utifrån vårt resultat dock inte gick att utläsa. 
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Vi anser att Schenker Privpak på ett föredömligt sätt arbetar med sin personalpolitik, på så 

vis att de driver denna typ av frågor på ett aktivt sätt. Att ha en medveten personalpolitik kan 

bidra till att företaget förblir en attraktiv arbetsgivare.  

 

När det sedan gäller den andra frågeställningen ”Hur ser medarbetarna respektive ledarna 

på effekterna av detta förändringsarbete” kan vi från resultatet utläsa att förändringsarbetet 

som har genomförts vid företaget inte har lett till några sensationella förändringar för 

gruppledare respektive medarbetare. Av resultatet från gruppledarens intervju framstod 

dennes förväntningar som lägre jämfört med medarbetaren. Detta grundade sig i sämre 

erfarenheter sedan tidigare av liknade arbeten då denne inte upplevt att det resulterat i något.    

Det framkom att den andra ledaren känt sig stärkt i sin ledarroll genom att numera ha 

vetskapen om att alla ledare ges samma förutsättningar vid genomförande av 

utvecklingssamtal. Resultatet visade även att den första ledaren hade sett skillnader på sin 

avdelning genom att bland annat medarbetarna numera skall försöka hantera problem 

självmant. Bland medarbetarna framkom det effekter som exempelvis ökad trivsel. Det 

framkom även i resultatet att en av medarbetarna hade funderingar kring budskapet från 

medarbetarutbildningsdagen då denna upplevde att ”passar inte galoscherna så kan man se 

sig om efter ett annat jobb” och detta tror vi i framtiden skulle kunna leda till ett sämre 

arbetsklimat eller ett begränsat sådant, då möjligheten till en öppen kommunikation kan 

begränsas.     

 

Utifrån vårt resultat går de också att se att de effekter som en av medarbetarna hoppades 

skulle infrias i framtiden nämligen en större möjlighet för alla att vara med och påverka på 

sina respektive avdelningar, samtidigt som företaget eventuellt fått en större vetskap om de 

kompetenser som deras anställda besitter. Resultatet visar även att en av ledarna inte haft 

några förhoppningar då tidigare förändringar inte medfört så stora effekter. Vi anser att i och 

med att det finns förhoppningar från respondenterna om att detta förändringsarbete skall 

generera positiva effekter ser vi det som att detta förändringsarbete nu förpliktigar en 

fortsättning och en uppföljning. Då alla anställda vid företaget har varit inblandade i detta 

arbete och på så vis eventuellt byggt upp förväntningar medför detta att arbetet bör 

fullföljas, för som ledaren menade har tidigare förändringar inte medfört några större 

förändringar. Detta kan kopplas till Angelöws (1991) resonemang gällande 

förändringströtthet, att om ett företag genomför förändring efter förändring utan uppföljning 

kan de anställda till slut hamna i en förändringströtthet.  

 

Resultatet pekar på att både ledare och medarbetare har en förhoppning om att detta är en 

process som företaget kommer att arbete med i framtiden, främst är det de delar som föregår 

och följer upp utvecklingssamtalet som lyfts fram. Som Ericsson (1998) utifrån sin 

forskning visar att välplanerade förändringsarbeten handlar om att sköta kopplingen mellan 

nutid och framtid.  Resultatet lyfter även fram att det fanns tankar från en gruppledares sida 

kring att detta koncept bör omarbetas till företagets egen process, detta beroende på att 

konceptet från början är konsultens som sedan i sin tur har applicerats på företaget. Vårt 

resultat påvisar dock inte i lika stor utsträckning det kritiska förhållningssätt bland 

medarbetare och gruppledare gentemot konsulten såsom Winthers (1989) resultat lyfter 

fram. Winther trodde att den negativa inställningen gentemot den specifika utvecklingen 

berodde på den externa konsult och dennes brist på helhetssyn över företaget. För att koppla 

till Lewins teori handlar den tredje fasen i ett förändringsarbete om att säkerställa 

förändringen, så att återfall i gamla mönster minimeras. Detta är en del som inte varit fullt 
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möjlig att undersöka i denna kandidatuppsats då endast en liten del av återkopplingen var 

genomförd vid företaget då våra intervjuer genomfördes.   

 

När det gäller den tredje frågeställningen ”Hur upplever konsulten förändringsarbetet” 

visade konsultens intervju att den roll denne haft i förändringsarbetet vid Schenker Privpak 

till största del var att agera som utbildningsledare vid de olika utbildningarna. Därefter var 

det upp till företaget att fullfölja arbetet. Enligt Granberg (1994) bör en konsults roll vara att 

ge hjälp till självhjälp för organisationer och inte vara den dominerande parten. Detta ser vi 

som fördelaktigt på så vis att det krävs att företaget engagerar sig i arbetet för att det ska 

kunna fortskrida. Som vi ser det kan det dock finnas en risk att arbetet avstannar då 

konsulten försvinner från arbetet. Detta ser vi som en kritisk punkt, då ansvaret läggs över 

på företaget och dess anställda till att fullfölja arbetet som de själva inte har påbörjat.    

 
Konsultens intervju visade att dennes syfte med första chefsutbildningen skulle vara att 

ledarna fick en större förståelse för hur de skulle leda sina anställda. Vi ser även från 

intervjun med ledaren att detta var något som upplevdes vara syftet. Skillnaden som 

framkom mellan konsulten och ledaren var att ledaren betonade utbildningen som ett stöd 

till att utföra utvecklingssamtal medan konsulten menade att det även handlade om att få en 

helhet och förstå förändringen.  

Vi kan utifrån resultatet kopplat till medarbetarutbildningen se att budskapet som lyftes fram 

under denna dag från konsultens sida var att individen skulle ta ett större ansvar, detta 

budskap såg vi att medarbetarna hade tagit till sig, men vi kan samtidigt inte säga att det 

sedan har använts i det dagliga arbetet på företaget, i större utsträckning än tidigare. När det 

gäller budskap som framkommer under sådana här tillfällen, tolkas dessa av varje enskild 

deltagare och det är då av stor vikt att syftet verkligen tydliggörs så att missuppfattningar 

inte sker. För det har även framkommit tidigare i diskussionen, att medarbetare delvis var 

skeptiska till budskapet som förmedlades under denna dag.   

 

Konsulten berättade under intervjun att det under medarbetarutbildningsdagarna fanns 

representanter från ledningen och även gruppledare närvarande. Utifrån resultatet kan detta 

ses som ett sätt att påvisa engagemanget från företagets sida medan det även kan ses som en 

slags kontroll. Vi tror att detta kan ha påverkat de anställdas vilja att diskutera öppet till 

skillnad mot om det inte funnits någon representant från en högre nivå närvarande.  Utifrån 

vad som framkom i resultatet menade konsulten att utvecklingssamtalet inte var det 

väsentliga utan denne betonade det som sker innan och efter samtalet. Att 

utvecklingssamtalet istället ingår i ett sammanhang. Ronthy-Östberg & Rosendahl (1999) 

framhävde potentialen i att använda denna typ av upplägg för att på så vis få den anställde 

att engageras mer i arbetet och att delaktighet på så vis kan skapas. Om en helhet av den typ 

konsulten menade skapas, går denna del att se som den förändringsfas som Lewin tar upp i 

sin teori. Då för- och eftermöte samt utvecklingssamtal möjliggör en förändring som i detta 

fall, är det detta som kan ses som förändringen. Medarbetare, gruppledare samt konsulten 

framhäver alla att det är för- och eftermötet som ses som den tydligaste förändringen då de 

nu bildar en helhet med utvecklingssamtalen. 

  

I resultatet visades det att konsulten menade att del två i chefsutbildningen handlade om att 

vidareutveckla det som lyfts fram i första delen samt att nya saker lades fram såsom 

exempelvis sorterad feedback. Även Stickland (1995) tar upp att feedback är vanligt 

förekommande vid förändringsarbete. Detta är något som vi anser vara av stor vikt, att 

ömsesidig feedback ges mellan ledaren och medarbetare. Då detta är ett nytt sätt att arbeta 
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på vid företaget tror vi att det är viktigt att alla anställda uppmärksammar detta. Däremot 

framkom det att ledarna och konsultens uppfattningar gällande meningen med del två i 

chefsutbildningen inte helt överensstämde. Vi tror att detta kan bero på att de har olika 

infallsvinklar gentemot förändringsarbetet. Då detta är konsultens koncept har denne sin 

vision med utbildningen medan ledarna har sina referensramar samtidigt som det inte är ett 

självvalt deltagande från ledarnas sida. 

 

Ett samband mellan arbetsglädje och ekonomiska resultat var även något som vi kunde tyda 

från konsultens resultat gällande dennes syn på syftet. Detta resonemang kan vi även se i 

den effektivitetskon som varit aktuell i detta förändringsarbete, det vill säga att det arbetet 

motiveras genom huvudsakligen mjuka värden, samtidigt som detta genom konen benämns 

som effektivitet. Detta ser vi som att det vittnar om en tilltro till att detta harmoniserar med 

varandra. 

5.8 Sammanfattning 

Det resultat som har framkommit i denna kandidatuppsats kan inte ses som generaliserbart 

då underlaget inte kan uppfattas som representativt utöver det aktuella företaget. Varje 

företags sätt att arbeta med personalfrågor är unikt och därför ser vi uppsatsens resultat 

främst kopplat till det aktuella företaget. De slutsatser vi bland annat kan dra är att den 

största förändringen som har skett vid företaget är att utvecklingssamtalet numera ingår i ett 

större sammanhang med bland annat för- och eftermöte och detta då kan ses som en del i ett 

större strategiarbete. Detta var en enhetlig syn som framkom från medarbetare, ledare och 

konsult. Vi kunde även dra en slutsats att det i början fanns en skeptisk inställning till 

förändringsarbetet hos både medarbetare och gruppledare men att den under arbetets gång 

förändrades. Det framkom även att syftet hade upplevts olika av medarbetare och 

gruppledare. Ytterligare kan vi se att båda respondentgrupperna har känt sig delaktiga i detta 

förändringsarbete. Andra slutsatser vi kan dra är att tidigare utvecklingssamtal till viss del 

upplevts mindre positivt bland respondenterna men att det nu har skett en förändring 

gällande detta. Vad det gäller framtiden utifrån denna process är att det finns förhoppningar 

bland både medarbetare och ledare att detta arbete kommer att fortskrida samtidigt som 

konceptet bör anpassas till företaget och dess situation. Utifrån konsultens roll kan vi se att 

denne främst agerat som utbildningsledare under förändringsarbetets gång och att ansvaret 

sedan har legat hos företaget. Konsulten framhävde att företaget i och med detta 

förändringsarbete skulle skapa bättre ekonomiska resultat om företaget bibehåller detta sätt 

att arbeta på. Denna syn framkom även hos ledare och till viss del medarbetare. Genom detta 

kan vi se att tilltron finns att mjuka värdena påverkar ekonomiska resultat. Som framgår av 

Lewins teori handlar det vid en förändring om att förbereda personalen i största möjliga 

mån, att genomföra förändringen och slutligen behålla den för att inte återfalla i tidigare 

mönster.  

 

Vår förförståelse har under kandidatuppsatsen gång delvis förändrats, vad det gäller 

förändringsarbete och förmågan att definiera syftet är denna förståelse liknande den vi hade 

då arbetet med denna kandidatuppsats påbörjades, att syftet oftast inte är tillräckligt 

definierat.  Det framkom att syftet varit något oklart bland medarbetarna. Det som gett oss 

en förändrad syn gällande förändringsarbeten är betydelsen av att fullfölja påbörjade 

förändringar, då de anställda genom sitt deltagande sätter förväntningar på att arbetet ska 

leda till en förändring och förhoppningsvis en förbättring. När det sedan gäller vår 

förförståelse kring utvecklingssamtal har även den till viss del förändrats på så vis att vi 

genom detta arbete har sett att utvecklingssamtal är användbart på arbetsplatser om de utförs 

på ett bra sätt. Vi har även sett att om det finns för- och eftermöten tillhörande 



  
 42 

utvecklingssamtalen kan denna process användas på ett annat sätt, då alla får möjlighet att 

dels förbereda sig samtidigt som en uppföljning till det som framkommit under samtalen 

ges. Vi har under arbetets gång förstått att då en förändring ska bibehållas krävs det att 

arbetet kontinuerligt fortskrider.   

5.10 Metoddiskussion  

I denna del av diskussion har vi valt att föra en kritisk metoddiskussion gentemot oss själva 

och arbetets utformning. För vår del handlar det om att vi ska vara kritiska för att på så sätt 

stärka tillförlitligheten i denna kandidatuppsats. Enligt oss finns det alltid förbättringar att 

göra, till att börja med har vi genom arbetets gång upplevt att ämnesvalet kanske varit något 

brett. Då det förändringsarbete som denna uppsats berör, innehållit många olika delar och 

dessa har varit väsentliga att lyfta fram för att få en helhet. Vi har uppfattat att en 

avgränsning hade underlättat för att få ett mer enhetligt arbete, bland annat vad det gäller 

tidigare forskning, övrig litteratur samt teorin. Då vårt valda ämne berör både 

förändringsarbete och utvecklingssamtal kände vi att det var relevant att knyta an till tidigare 

forskning inom båda dessa områden samtidigt som vi är medvetna om att uppsatsen på så 

sätt kan uppfattas som spretig. När det sedan gäller den övriga litteraturen är också här båda 

områdena berörda, det finns ett stort utbud bland dessa, dock har vi haft avsikten att i denna 

uppsats enbart använda den litteratur som vi har ansett vara relevant. Den förändringsteori 

som varit ramen för denna uppsats anser vi vara lämplig, då den visar på hur förändringar 

kan te sig. Vi är medvetna om att teorin kan uppfattas som föråldrad och att vi istället skulle 

ha valt en teori som utvecklats senare än Lewins teori. En teori som eventuellt då hade 

kunnat sammanlänkas bättre med moderna organisationer och det klimat som nu råder.      

 

Valet att arbeta utifrån en kvalitativ metod känner vi fortfarande varit den mest lämpade, då 

den ger möjlighet att få en större förståelse för respondenterna och deras upplevelser. Hade 

vi istället valt en kvantitativ metod hade ett större urval vid företaget gjorts och på sätt hade 

fler respondenter fått delta i undersökningen. Generella slutsatser hade då kunnat göras 

utifrån det som framkommit gällande förändringsarbetet. Dock tror vi att genom en 

kvantitativ studie hade det inneburit svårigheter med att komma närmare och förstå 

respondenterna svar.   

 

Då det gäller urvalet av respondenter i denna uppsats anser vi att det kunde ha utförts 

annorlunda och till det bättre genom att enbart välja medarbetare eller gruppledare. För att få 

en bredare syn valdes medarbetare, gruppledare och även konsulten, detta då 

förändringsarbetet berör hela företaget och dess personal. Men vi tror att uppsatsens resultat 

hade kunnat påvisa andra sidor av detta förändringsarbete, om vi istället hade valt att 

fokusera på exempelvis enbart en befattningsnivå. Då denna uppsats skrivits vid ett företag 

har vi i största möjliga mån försökt att inte äventyra anonymiteten. Vi har i vårt resultat haft 

som avsikt att inte lämna för utförliga beskrivningar av respondenten för att detta då skulle 

kunna visa vem den anställde är.   

 

Den intervju som genomfördes med konsulten känner vi nu i efterhand gav oss mer 

bakgrundsinformation till förändringsarbetet än vad den gav svar på frågeställningarna. I 

efterhand kan vi nu känna att vi med fördel skulle ha förlagt intervjun med konsulten efter 

att de övriga respondenternas intervjuer för att på så vis ha en större insikt i vilka områden 

som skulle beröras. Vad det gäller intervjuguiderna utformade vi dessa utifrån 

kandidatuppsatsens syfte, dock kunde vi ha gjort bättre avgränsningar. Något som vi även 

tar med oss från intervjusituationerna är hur oerhört viktigt det är som intervjuare att vara 
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uppmärksam och följa upp det som sägs under detta tillfälle. Detta var något som vi 

uppmärksammades när resultatet skulle påbörjas.  

 

Då det ämne som vi i denna kandidatuppsats har berört inte är ett renodlat ämnesområde 

anser vi att mer forskning skulle kunna göras på området. Till att börja ser vi att det i 

framtiden skulle vara intressant att återigen göra en uppföljning av det genomförda 

förändringsarbetet vid Schenker Privpak, för att på så vis se i det stora hela vad detta arbete 

har genererat till företaget och dess anställda. Samtidigt som det skulle vara intressant att se 

hur företaget arbetar med denna process utan konsultens inblandning.  

 

Då det gäller forskningen på detta område skulle vi gärna se att konsulters roller vid företag 

i samband med förändringsarbeten skulle undersökas för att på så sätt se vad deras roll 

egentligen betyder för företagen. Att på så vis se om en konsults deltagande kan innebära 

förändringar och förbättringar eller om det enbart leder till extra kostnader. På den svenska 

arbetsmarknaden finns det idag en uppsjö av konsulter inom olika områden, de marknadsför 

sig med att de kan tillföra stora förändringar för företagen. Mer forskning gällande vad dessa 

konsulter egentligen bidrar till skulle vara av intresse. En viktig infallsvinkel att fundera 

kring är att konsulter också är företagare som ska tjäna pengar och inte alltid avsätter den tid 

deras uppdragsgivare förväntar sig. Vi tror att de anställda vid ett företag har stor kunskap 

om sin arbetsplats och det i vissa fall kan medföra mindre effekter att anlita en extern aktör 

utan större inblick i det dagliga arbetet, än att låta de anställda vara med och påverka. Det tar 

lång tid för nyanställda att lära sig förstå och få en insyn i hur organisationen fungerar, vilket 

innebär att det borde finnas liknande svårigheter för en konsult att lära sig den specifika 

organisationen under en kortare period.  
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Bilaga 1 
 
Vi studerar vid OPUS programmet vid Högskolan i Borås där vi nu skriver vår 

kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att se hur medarbetare, gruppledare och konsult 

upplever det förändringsarbete genom utvecklingssamtal som under hösten 2009 genomförts 

vid Schenker Privpak. Denna intervju kommer sedan att redovisas anonymt, i uppsatsen. 

 
Till en början vill vi fråga om du godkänner att vi spelar in denna intervju? 

Hur ställer du dig till att vi använder företagets namn i kandidatuppsatsen? 

 

Intervjufrågor till konsult 

 

1 Hur länge har du arbetat som konsult? 

(Vi vill veta hur lång erfarenhet konsulten har)    

 

2 Hur kommer du i kontakt med dina kundföretag? 

(Vem har störst intresse i att kontakt upprättas) 

 

3 Arbetar du på liknande sätt med alla företag?  

(Vi vill se om konceptet anpassas efter varje specifikt företag eller om det är ett 

generellt koncept) 

 

4 Hur ser din roll som konsult ut i samarbete med Schenker Privpak?  

(Vi vill veta hans roll i detta samarbete) 

 

Tematisering: Schenker Privpak 

 

5 Hur kom du i kontakt med Schenker Privpak? 

(Vi vill veta hur kontakten etablerades) 

 

6 Hur fick du kännedom om Schenker Privpaks behov?  

(Fanns det intresse från konsultens sida att få reda på behoven) 

 

7 Hur såg deras behov ut?  

(Vilka var de bakomliggande orsakerna att ett samarbete mellan konsulten och företaget 

startades) 

 

8 I vilken utsträckning har du varit med och styrt utformningen av 

förändringsarbetet? 

Hur har företagets krav sett ut när det gäller utformningen?  

(Har konsulten enbart haft fria händer att styra utformningen eller har företaget haft krav 

på utformningen ) 
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Tematisering: Förändringsarbete 

 

9 Hur ser du på initiativtagandet till detta förändringsarbete?  

Vem? Varför? 

Hur gick det tillväga? 

(Ses detta som ett initiativ från ledningen? Vem tog initiativet? Varför togs initiativet? Hur 

har de beslutstagande gått tillväga?) 

 

10 Hur har du upplevt delaktigheten från medarbetarna på Schenker Privpak?  

(Vi vill veta om konsulten som extern part av detta arbete har uppfattat att medarbetarna 

vill vara delaktiga i detta arbete) 

 

11 Har du sett tendenser till motstånd gentemot detta förändringsarbete från chefernas 

sida? – Från medarbetarnas sida? 

(Har konsulten uppfattat något eventuellt motstånd mot detta arbete)   

 

12 Vad tror du att detta förändringsarbete har tillfört Schenker Privpak i stort?  

För företagsledningen? 

För cheferna? 

För medarbetarna? 

(Vi vill veta vad de olika nivåerna kommer att få ut av detta arbete) 

 

13 Vad tror du att detta förändringsarbete kommer att tillföra företaget i framtiden? 

(Vad kommer företaget att få ut av detta, kommer det att leda till något i framtiden) 

 

Tematisering: Utvecklingssamtal 

 

14 Vad var syftet från din sida med att använda ett förändringsarbete genom 

utvecklingssamtal vid Schenker Privpak? 

(Varför utvecklingssamtal ,hur motiverades det?).  

 

15 Beskriv den utvecklingssamtalsprocess som har genomförts vid Schenker Privpak? 

Från chefernas första utbildning till det sista momentet! 

(Hur beskriver och ser konsulten på detta arbete) 

 

16 Vilka delar i förändringsarbetet genom utvecklingssamtal anser du vara viktigast?  

(Vilka delar anser konsulten vara de viktigaste) 

 

17 Vad tror du att utvecklingssamtalen kan bidra med till Schenker Privpak, 

Som företag? 

För medarbetarna? (Kommer användningen av samtalen att få den effekt som 

eftersträvas) 
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Tematisering: Framtid 

 

18 Är du fortfarande aktiv i ditt samarbete med Schenker privpak? 

(Har konsulten avslutat samarbetet och när gjordes detta i så fall) 

 

19 Har du fått någon feedback från Schenker Privpaks medarbetare och chefer 

angående processen?  

Vad har reaktionerna varit? 

(Vet konsulten hur arbetet har utvecklat sig) 
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Bilaga 2 
 

Vi studerar vid OPUS programmet vid Högskolan i Borås där vi nu skriver vår 

kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att se hur medarbetare, gruppledare och 

konsult upplever det förändringsarbete genom utvecklingssamtal som under hösten 

2009 genomförts vid Schenker Privpak. Denna intervju kommer sedan att redovisas 

anonymt, i uppsatsen. 

 
Till en början vill vi fråga om du godkänner att vi spelar in denna intervju? 

Hur ställer du dig till att vi använder företagets namn i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor medarbetare 

 
Tematisering: Schenker Privpak 

1 Hur länge har du varit anställd vid Schenker Privpak?  

 

2 Vad är din befattning på företaget?  

(Personens position på företaget) 

 

Tematisering: Förändringsarbete 

 

3 Hur skulle du beskriva syftet med detta förändringsarbete som nu under hösten 

har genomförts? (Vill vi se om ledningen har implementerat syftet hos 

medarbetarna) 

 

4 Hur såg du på förändringsarbete innan detta arbete påbörjades. 

(Vi vill veta hur medarbetaren har sett på förändringsarbeten innan den aktuella 

påbörjades) 

 

5 Har du varit med vid alla delar av förändringsarbete?  

(Informationsmöte, Medarbetarutbildning, Förmöte, Utvecklingssamtal, Eftermöte & 

tagit del av någon typ av Återkoppling).  

 

6 Var ni medarbetare på något sätt involverade i arbetet innan informationsmötet 

genomfördes? 

(För att få veta om medarbetaren har varit med i alla delar av arbetet och på så sätt 

vet vad de innebär) 

 

7 Hur har du upplevt de olika delarna som har ingått i detta förändringsarbete?              

(Informationsmöte, Medarbetarutbildning, Förmöte, Utvecklingssamtal, Eftermöte & 

Återkoppling)  

(Medarbetarens upplevelse av de olika delarna av förändringsarbetet) 
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8 Vad innebär delaktighet för dig?  

(Vi vill veta vad delaktighet faktiskt innebär för medarbetaren) 

 

9 Hur har du sett på din delaktighet gällande olika typer av frågor vid företaget, 

innan detta förändringsarbete påbörjades?  

Var kom initiativet till detta i så fall? 

Hur gick det till när du var delaktig?  

I vilka frågor? 

(Vi vill veta hur medarbetaren har känt delaktighet vid olika typer av beslut, innan) 

 

10 Har din syn på din egen delaktighet förändrats i och med detta förändringsarbete? 

(Har det skett någon förändring i synen på sin egen delaktighet) 

 

11 Har du känt dig delaktig genom detta förändringsarbete? 

Hur gick det till?  

I vilka frågor? 

(Har det funnits utrymme för medarbetarna att vara med och bestämma eller är det 

enbart ledningen som har styrt) 

 

12 Hur ser du på din delaktighet i samband med förändringar, efter detta 

förändringsarbete? 

Hur ser denna delaktighet ut?  

Var kommer initiativet ifrån?  

(Vi vill veta om medarbetaren tycker att denne fått vara mer delaktig eller om den 

tror att den kommer att få vara mer delaktig i framtiden) 

 

Tematisering: Utvecklingssamtalsprocessen 

 

13 Vad har du för tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal? 

(Har personen i fråga någon erfarenhet av utvecklingssamtal) 

 

14 Hur skulle du beskriva utformningen av det nyligen genomförda 

utvecklingssamtalet?  

(Upplevde medarbetarna någon förbättring och följdes den mall som fanns kring samtalet, 

fördelning av samtalstid, innehåll mm).  

 

15 Har utbildningen och utvecklingssamtalen tillfört dig något personligen? 

(Känner medarbetaren att denna har kunnat ta till sig något av de moment som har 

genomförts) 
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16 Har din inställning till utvecklingssamtal på något sätt varit annorlunda denna 

gång än vid tidigare samtal?  

(Vi vill veta om medarbetarna haft ex större förväntningar på detta utvecklingssamtal än på 

tidigare i och med alla de delar som genomfört innan själva samtalet)  

 

Tematisering: Framtid 

 

17 Vad tror du att detta förändringsarbete har och kommer att tillföra  

Företaget?  

Medarbetarna? 

(Vad ser medarbetaren att allt genomfört arbete kan leda till i framtiden) 

 

18 Hur ser dina förväntningar ut vad det gäller effekterna av detta 

förändringsarbete? 

Dels hos företaget men även för er medarbetare? 

(Har medarbetaren några förväntningar och vad innebär dessa i så fall) 

 

19 Hur tror du att detta kommer att fullföljas i framtiden?  

Förmöte, Utvecklingssamtal, Eftermöte, Återkoppling? 

(Tror medarbetaren att detta kommer bli en ”tradition” att arbeta på detta sätt, kommer 

man att fortsätt vara aktiva med detta arbetssätt eller kommer det att fallera) 
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Bilaga 3 
 

Vi studerar vid OPUS programmet vid Högskolan i Borås där vi nu skriver vår 

kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att se hur medarbetare, gruppledare och 

konsult upplever det förändringsarbete genom utvecklingssamtal som under hösten 

2009 genomförts vid Schenker Privpak. Denna intervju kommer sedan att redovisas 

anonymt, i uppsatsen. 

 

Till en början vill vi fråga om du godkänner att vi spelar in denna intervju? 

Hur ställer du dig till att vi använder företagets namn i uppsatsen? 

 

Intervjufrågor gruppledare 

 

Tematisering: Schenker Privpak 

 

1 Hur länge har du varit anställd vid Schenker Privpak?  

 

2 Vad är din befattning på företaget?  

(Personens position på företaget) 

 

Tematisering: Förändringsarbete 

 

3 Hur såg du på förändringsarbete innan detta arbete påbörjades. 

(Vi vill veta hur ledaren såg på förändringsarbeten innan den aktuella påbörjades) 

 

4 Har du varit med vid alla delar av förändringsarbete?  

(Informationsmöte, Chefsutbildningar, Medarbetarutbildning, Förmöte, 

Utvecklingssamtal, Eftermöte & tagit del av någon typ av Återkoppling).  

 

5 Har du varit delaktig i detta arbete innan informationsmötet genomfördes? 

(För att få veta om ledaren har varit med i alla delar av arbetet och på så sätt vet 

vad de innebär) 

 

6 Hur har du upplevt de olika delarna som har ingått i detta förändringsarbete?             

(Informationsmöte, Chefsutbildning, Medarbetarutbildning, Förmöte, 

Utvecklingssamtal, Eftermöte & Återkoppling) 

(Ledarens upplevelse av de olika delarna av förändringsarbetet) 

 

7 Finns det någon del i processen som har förändrat din syn och inställning 

gentemot förändringar? – På vilket sätt 

(Vi vill veta om det finns någon del som har varit extra betydelsefull för ledaren ev. 

ändrade uppfattning) 
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8 Beskriv de utbildningar ni chefer har genomgått?  

Innehållet? (För att få en övergripande syn på innehållet) 

 

9 Hur skulle du beskriva syftet med detta förändringsarbete som nu under hösten 

har genomförts? ( Vill vi se om ledningen har implementerat syftet hos ledarna) 

Hur formades detta syftet? 

(För att se hur medarbetarna har uppfattat att syftet tagits fram) 

 

10 Har detta förändringsarbete tillfört något till din avdelning? 

 

11 Hur har du sett på din delaktighet gällande olika typer av frågor vid företaget, 

innan detta förändringsarbete påbörjades?  

(Vi vill veta hur ledaren har känt delaktighet vid olika typer av beslut, innan) 

 

12 Har din syn på din egen delaktighet förändrats i och med detta förändringsarbete? 

(Har det skett någon förändring i synen på sin egen delaktighet) 

 

13 Har du känt dig delaktig genom detta förändringsarbete? 

(Har det funnits utrymme för ledarna att vara med och bestämma eller är det enbart 

ledningen som har styrt) 

 

Tematisering: Utvecklingssamtalsprocessen 

 

14 Vad har du för tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal? 

(Vi vill veta om medarbetarna haft ex större förväntningar på detta 

utvecklingssamtal än på tidigare i och med alla de delar som genomfört innan själva 

samtalet)  

 

15 Vad har du för tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal som samtalsledarare? 

(Har personen genomfört samtal tidigare eller är det en ny erfarenhet) 

 

16 Har din syn gällande utvecklingssamtal förändrats?  

På vilket sätt?  

(Har synen förändrats i och med detta arbete) 

 

17 Hur många utvecklingssamtal har du genom denna process genomfört? 

(För att se hur många samtal som ledaren har genomfört)   

 

18 Hur skulle du beskriva utformningen av det nyligen genomförda 

utvecklingssamtalet? 

(Upplevde ledaren någon förbättring och följdes den mall som fanns kring samtalet, 

fördelning av samtalstid, innehåll mm.)  
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19 Har utbildningen och utvecklingssamtalen tillfört dig något personligen? 

(Känner ledaren att denna har kunnat ta till sig något av de moment som har 

genomförts) 

 

20 Har detta förändringsarbete genom utvecklingssamtal tillfört något till din 

avdelning?  

 

21 Har du någon uppfattning om hur medarbetarna har upplevt detta arbete med 

förmöte, utvecklingssamtal och eftermöte? 

(Har avdelningen kunnat utvecklas i och med detta arbete) 

 

 

Tematisering: Framtid 

 

22 Hur ser dina förväntningar ut vad det gäller effekterna av detta 

förändringsarbete? 

(Har medarbetaren några förväntningar och vad innebär dessa i så fall) 

 

23 Hur kommer effekterna av detta förändringsarbete att användas på din 

avdelning? 

(Går det att använda sig av effekterna för att förändra på avdelningen) 

 

24 Hur tror du att detta kommer att fullföljas i framtiden?  

Förmöte, Utvecklingssamtal, Eftermöte, Återkoppling? 

(Tror medarbetaren att detta kommer bli en ”tradition” att arbeta på detta sätt, 

kommer man att fortsätt vara aktiva med detta arbetssätt eller kommer det att 

fallera) 

 

 

 

 

 

 


