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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till Nobina AB som tagit emot oss med stor öppenhet. 

Vi vill också rikta ett särskilt tack till Annika Kolmert och Anna Klebe som varit till stor 

hjälp under hela studiens gång. Vi vill tacka de respondenter som deltagit i vår undersökning 

och gjort studien mycket intressant för oss att genomföra. Slutligen vill vi tacka er som hjälp 

oss i skrivandeprocessen, era kommentarer och tips har varit oerhört värdefulla för oss. Tack!  

 

Stockholm den 8 januari 2014 

Karin Janson & Malin Klebe



Sammanfattning 

Fokus för ledarskapsforskningen har under det senaste århundradet genomgått en rad 

förändringar. Sedan början av 1900-talet har man intresserat sig för olika aspekter i 

ledarskapets utformning. Idag fokuserar forskningen på det situationsanpassade ledarskapet, 

det vill säga att det inte finns ett bästa sätt att leda, utan att det är omständigheterna som avgör 

hur ledarskapet skall utformas. Organisationer befinner sig enligt Alvesson (2009) i ständig 

förändring. För att en organisation ska vara effektiv är det av avgörande vikt att ledningen är 

villig att implementera förändringar och planera för dem. En medarbetares reaktion på 

förändringarna är också avgörande för dess utfall. Syftet med föreliggande uppsats är att 

beskriva och förklara hur en organisationsförändring, inom bussbolaget Nobina AB, påverkar 

de anställda. Det med avseende på hur ledare motiverar, engagerar och inspirerar de anställda. 

Frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är hur en ledare bör agera för att 

framgångsrikt implementera en förändring i en organisation. Hur gör ledaren för att motivera, 

engagera och inspirera de anställda att genomföra och acceptera en förändring? För att 

besvara syftet och frågeställningarna utfördes en fallstudie på Nobinas bussdepå i södra 

Stockholm. Empiri samlades in genom personliga intervjuer, mailintervjuer, en gruppintervju 

samt observationer. Empirin utgörs huvudsakligen av de anställdas uppfattning om det 

förbättringsarbete som tillämpats i syfte att ge medarbetarna större möjlighet att påverka sitt 

arbete. Teorier som har legat till grund för studien och analysen har bland annat varit Lewins 

förändringsmodell ”The Model of Change”, ”The Eight-stage Change Process” av Kotter 

(2012), Kotter och Schlesingers (2008) strategier för att bemöta motstånd samt Kouzes och 

Posners (1997) teorier om motivation, belöning och erkänning. Studiens slutsats är att en 

ledare bör skapa möjligheter och förutsättningar för den anställde att själv ta initiativ i sitt 

arbete. Det är också då den anställde verkligen försöker påverka utfallet av en förändring. Det 

handlar om inställningen hos den anställde och om de förutsättningar en ledare skapar, när 

man skall implementera förändringar på ett framgångsrikt sätt. En ledares förmåga att 

kommunicera ut ett budskap och att vara synlig och tillgänglig för de anställda är parametrar 

som även de påverkar initiativförmågan hos de anställda. De som fått möjlighet att delta i 

organisationsförändringen är positivt inställda till sina chefer och sitt arbete medan de som 

lämnas utanför upplever ett allt större missnöje. Det beror troligen på att de saknar 

information och insyn i förbättringsarbetet. Problematiken är således att cheferna och 

förbättringsgrupperna, då de inte lyckas kommunicera ut förbättringsarbetets budskap till de 

anställda, riskerar det ursprungliga målet med hela organisationsförändringen.   

 

Nyckelord: Organisationsförändring, ledarskap, effektivitet, organisationskultur, 

empowerment. 
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1      Inledning 
 
1.1        Bakgrund  

Ledarskap har sedan länge varit ett område som intresserat många forskare. I början av 1900-

talet fram till 1950-talet låg forskningens fokus på individen. Personliga egenskaper hos en 

ledare var avgörande för om ledarskapet var framgångsrikt eller inte. Under 50- och 70-talen 

fokuserades ledarskapsforskningen på ledarens beteende, det vill säga att det i större 

utsträckning studerades vad ledare gjorde snarare än dess egenskaper. Ledarskapet har sedan 

80-talet blivit lösgjort från ett kunskapsområde, det vill säga att ledaren inte längre behöver 

en spetskompetens inom den bransch den verkar i för att kunna leda organisationen. 

Exempelvis behöver en VD för ett läkemedelsföretag inte vara utbildad läkare för att kunna 

driva organisationen. Idag fokuserar forskningen på det situationsanpassade ledarskapet, det 

vill säga att det inte finns ett bästa sätt att leda utan att det är omständigheterna som avgör hur 

ledarskapet ska utformas. Situationer inom en organisation är ständigt föränderliga, således 

bör även ledarskapet vara föränderligt (Nahavandi, 2012; Townley, 2001). 

 

Nahavandi (2012) och Alvesson (2009) menar att ledarskap är ett ämnesområde som ständigt 

förändras. Detta medför också att det skapats ett stort antal definitioner av begreppet, dock 

ingen entydig definition. Ett grundläggande synsätt är att ledarskap kopplas till en viss typ av 

människa eller grupp som, med sig själva som redskap, kan påverka andra i sin omgivning. 

Det erbjuder många typer av perspektiv men det gemensamma i de olika perspektiven är att 

ledarskap omfattar ett förhållande till andra människor. Bruzelius och Skärvad (2004) anser 

att ledarskap är en social process mellan ledare och medarbetare. Vidare menar de att när ett 

ledarskap fungerar och är framgångsrikt, växer medarbetarnas respekt och förtroende för 

ledaren. På samma sätt avtar tilliten och medarbetares motivation att prestera när ledarskapet 

inte fungerar. En målsättning med ledarskap är således att få andra människor att frivilligt 

engagera sig för att nå uppsatta mål. 

 

Alvesson (2009) menar att organisationskultur är en viktig del av ledarskapet. Det är något 

som både kan vara begränsande och främjande för ett företag, då det är i kulturen som den 

sociala kontexten formas och efterlevs. Det är därför betydelsefullt att influera kulturen, det 

betonar vad som är viktigt och påverkar ramarna för hur organisationens värld ska tolkas. 

Nahavandi (2012) betonar att kultur och struktur kan vara en källa till motstånd. Är kulturen 

starkt implementerad i en organisation kan det vara svårt att leda de anställda i en riktning 

som strider för mycket mot kulturen.  
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En mycket viktig uppgift för en ledare är att skapa förutsättningar för förändringar i en 

organisation. Kotter och Schlesinger (2008) menar att förändringar är den motor som håller 

en organisation effektiv. Förändringar kan dock också stjälpa en organisation om de inte 

implementeras på rätt sätt. Alvesson (2009) menar att det är viktigt att ta hänsyn till det 

sociala samspelet inom organisationen, där alla typer av förändringar inom en organisation 

kräver att det sociala samspelet också varierar. Det sociala samspelet kan, likt kulturen, ge 

upphov till motstånd mot förändringen. I vissa fall upplevs förändrade arbetsrutiner eller ny 

ordning som skrämmande vilket ofta leder till motstånd. Samtidigt kan en medarbetares 

reaktion på dessa förändringar spela en avgörande roll för förändringens utfall. Information 

som kommuniceras ut, tolkas av medarbetarna på ett sätt som stödjer deras attityder kring 

förändringen. Därför menar Alvesson (2009) att det sociala samspelet är en viktig faktor vid 

organisationsförändringar. 

 

Kotter (2012) menar att en organisation först måste bryta invanda vanor eller mönster för att 

kunna implementera nya idéer. De förslag som föreslås måste säljas in till de anställda, därför 

är det viktigt att planera för hur ett budkap ska kommuniceras ut till de anställda. Genom 

kommunikation underlättar ledaren för de anställda att förstå vad som behövs göras och 

varför det implementeras. 

 

En teori för förändringsprocesser är att genomföra en förändring genom “empowerment” och 

självbestämmande, det vill säga att motivera medarbetarna att prestera genom att låta dem få 

utrymme att bestämma över sina egna arbetsuppgifter. Spreitzer (2008) menar att bland annat 

självförtroende, värderingar och möjlighet till självbestämmelse är viktiga aspekter för 

empowerment. Människor som tidigare aldrig upplevt att de besuttit egen makt ges, med 

empowerment, en möjlighet att utöva den. Vid ett ökat eget beslutsfattande skapas personlig 

effektivitet (Sayed, 2010). 

 

Då de flesta förändringar skapar ett visst motstånd är det viktigt att identifiera dess orsaker. 

Stress och ängslan för nya rutiner är vanligt förekommande. Även positiva förändringar, som 

exempelvis att få en bonus eller att gifta sig, kan skapa ängslan. Därför menar Kotter och 

Schlesinger (2008) att förändringsprocesser blir trögrörliga. Storskaliga förändringar är en 

lång process som kräver mycket tid och support.  

 

1.2 Problemformulering 

Att leda en organisation genom en förändring är komplicerat. Det finns många teorier med 

råd och tips om hur en ledare eller ledningsgrupp bör agera för att nå önskade resultat på 
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bästa sätt. Det tycks råda konsensus bland dagens ledarskapsforskare vad gäller ledarens 

uppgift att kunna genomföra en förändring. Sammantaget tycks det vara tre aspekter en ledare 

bör lägga vikt vid: att motivera, engagera och inspirera medarbetare. Mot denna bakgrund blir 

det intressant att studera hur företag implementerar dessa tekniker och översätter dem till 

praktik. Hur ska en ledare agera för att framgångsrikt implementera en förändring i en 

organisation? Hur gör ledaren för att motivera de anställda att genomföra och acceptera den 

kommande förändringen? Hur kan en ledare engagera de anställda i förändringen? Hur kan en 

ledare inspirera de anställda till att anamma förändringen? 

 

1.3        Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva och förklara hur en organisationsförändring, 

inom bussbolaget Nobina AB, påverkar de anställda. Detta med avseende på hur ledare 

motiverar, engagerar och inspirerar de anställda i förändringsarbetet. 

 

1.4        Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till ett förbättringsarbete på Nobina AB bussdepå i Tyresö, vilket har 

pågått sedan 2012. Anledningen till att vi valde att studera förbättringsarbetet på Nobina var 

att vi genom kontakter fick en unik chans att få insyn i verksamheten. Vidare blev vi 

rekommenderade av Nobinas ledning att utföra studien på depån i Tyresö, då denna 

verksamhet visat på goda resultat i förbättringsarbetet och är situerade i Stockholmsområdet 

där vi är bosatta och verkar. Vi anser att bussbranschen är intressant vad gäller 

organisationskultur då det är en bransch som i dagsläget präglas av organisatoriska 

förändringar och ständiga upphandlingar. 

 

Nobina AB är ett helägt dotterbolag till Nobina Europe Holding AB och är ett av Sveriges 

ledande bussbolag med fokus på kollektivtrafik. Nobina har i dagsläget cirka 6000 anställda, 

varav 80 % är män. Bolaget utövar linjetrafik på entreprenad åt ett femtontal uppdragsgivare 

runtom i Sverige, som exempelvis Storstockholms Lokaltrafik, SL, och Skånetrafiken. 

Bolaget finns även etablerat i Norge, Danmark och Finland (Nobina AB, 2013). 

 

Nobinas organisation i Sverige är indelad i geografiska trafikområden som administreras av 

en trafikchef och en lokal ledningsgrupp. De anställda är indelade i grupper och leds av en 

driftchef eller gruppchef. Tyresödepån består av 325 anställda varav en ledningsgrupp med 

fyra gruppchefer och en trafikchef.  
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Förbättringsgrupper på Nobina började år 2008. Syftet med dessa är att utveckla och skapa ett 

modernare arbetssätt för att förbättra kundrelationer samt att stärka engagemanget bland de 

anställda. Detta syftar till att skapa ett bättre resultat samt vinna framtida anbud och genom 

detta skapa fler arbetstillfällen. Förbättringsarbetet implementerades på depån i Tyresö 2012.  

 

Förbättringsarbetet implementeras på en depå under ledning av en huvudcoach, som kan vara 

antingen en trafikchef eller en person från huvudkontoret, som har gått en fördjupad 

utbildning i detta arbetssätt. Huvudcoachen går igenom arbetssättet, stöttar och hjälper 

ledningsgruppen att förstå hur arbetet fungerar. Ledning och huvudcoachen träffas ett antal 

gånger för att arbeta tillsammans med att strukturera upp förbättringsarbetet och ta fram ett 

koncept med övergripande mål och strategier. När det är fastställt, sammanställs förbättrings-

grupper om sex till åtta personer, varav en gruppchef med rollen att leda och stötta gruppen. 

Sammanställningen av grupperna kan ske på olika sätt, en del förare handplockas av 

ledningen och en del anmäler själva sitt intresse att medverka i gruppen. De riktlinjer 

verksamhetens ledning har i sammanställningen av grupperna är att bygga upp en dynamik 

och en balans mellan positivt och negativt inställda medlemmar.  

 

Innan grupperna aktivt börjar arbeta hålls en kickoff för samtliga medverkande då den 

ansvarige för förbättringsarbetet samt Nobinas operativa chef är med och inspirerar och 

motiverar förarna inför förbättringsarbetet. Grupperna sammanträder därefter var fjortonde 

dag på ett så kallat drivmöte. Dessa möten har sin givna form då gruppen utgår från en 

handlingsplan som de gemensamt har sammanställt. Varje grupp bestämmer själva vilka 

åtgärder de vill arbeta med och vilka mål de skall sträva efter att uppnå. En viktig aspekt är att 

samtliga mål är mätbara och konkreta så att grupperna kan se resultatet av deras arbete. Var 

sjätte månad hålls en halvårsuppföljning där samtliga grupper i förbättringsarbetet samlas för 

att både delge och ta del av andra gruppers åstadkommanden. Vid detta tillfälle sätts också 

nya mål för det kommande halvåret. På Tyresö arbetar förbättringsgrupperna idag för att 

vinna upphandlingen om SL:s busstrafik på Tyresö som avgörs hösten 2014. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel två behandlas den metod som ligger till grund för studien. Därefter beskrivs 

datainsamling, det urval som gjorts och studiens validitet. I kapitel tre presenteras uppsatsens 

teoretiska ram som behandlar förändringsteorier, teorier om motstånd samt motivation. I 

kapitel fyra redovisas det material som samlats in, som sedan analyseras i kapitel fem med 

hjälp av uppsatsens teoretiska ansats. Slutligen förs en diskussion kring det insamlade 

materialet, vilket följs av studiens slutsats. 
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2        Metod 
 
2.1 Studiedesign 

Vi har valt att göra en fallstudie, som innebär att vi har samlat in en mängd information om 

ett avgränsat område. Fallstudier fokuserar på ett eller flera särskilda fenomen med syfte att 

beskriva sociala relationer och processer. Tillvägagångssättet karaktäriseras av att forskaren 

endast inriktar sig på ett fåtal enheter i populationen vilket möjliggör en djupare förståelse om 

ämnet. Nackdelen med metoden är att resultatet ofta är svårt att generalisera. Fördelen är dock 

att en fallstudie tillåter oss att göra en djupare undersökning av vårt studieobjekt och på så sätt 

erhålla en mer detaljerad och nyanserad förståelse (Bryman & Bell, 2001).  

 

2.2 Datainsamling 
 
2.2.1 Primärdata 

Vi har valt att samla in empiri genom personliga intervjuer, mailintervjuer och en 

gruppintervju. Detta har också kompletterats med observationer. Insamlingen av primärdatan 

ägde rum på Nobinas depå i Tyresö mellan perioden 2013-10-24 - 2013-12-10. Två 

personliga intervjuer har genomförts, varav med en förare och en trafikchef. Dessa inleddes 

med en kort presentation om studiens syfte. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär 

att intervjuaren går efter en lista med ämnen och frågor som informanterna får möjlighet att 

tala fritt kring. Svaren på frågorna bli ofta mer öppna och detaljerade i jämförelse med en 

strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2001). Syftet med denna metod var att uppmuntra 

informanterna att ge oss en djupare förståelse kring studiens ämne. Frågorna som berörts i 

intervjuerna har varit lika för alla, detta för att kunna jämföra svaren med varandra. 

 

Gruppintervjun bestod av åtta förare och genomfördes med samma frågor som i de 

individuella intervjuerna. Alla i gruppen kommenterade frågorna varav vissa informanter gav 

ett mer utförligt svar. 

 

Vi deltog också som observatörer på ett drivmöte, den 19 november 2013, på Tyresö 

bussdepå. På mötet deltog fyra förare och en gruppchef. Mötet avsåg stämma av 

förbättringsarbetets utveckling. Syftet med denna observation var att få en djupare inblick i 

hur den praktiska verksamheten fungerar samt även få en möjlighet att observera beteenden, 

både kroppsligt och muntligt, inom gruppen. Detta ledde också till att vi kunde observera de 

skillnader som förelåg då de agerade i grupp och när de deltog i en individuell intervju. 
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Slutligen har vi genomfört tre mailintervjuer, det vill säga att vi har fått besvarat ett antal 

frågor via mail. Frågorna var identiska med de som använts i de övriga intervjuerna. Dessa 

ämnade ge oss kompletterande uppgifter kring studieobjektet samt erbjuda fler perspektiv 

kring ämnet. Mailintervjun besvarades av en gruppchef, en trafikchef samt en tidigare anställd 

personalchef. 

 

För att få ett relevant material till undersökningen ansåg vi det viktigt att undersökningen 

speglas av den intervjuades ståndpunkter och inte intervjuarens. Intervjuer är frekvent använd 

inom samhällsvetenskaperna då den efterfrågade informationen med en kvalitativ aspekt kan 

vara besvärlig att erhålla genom ett alternativt tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2001). En 

kvantitativ metod kan inte ge oss den förståelse och de personliga reflektioner vi önskar 

erhålla. Vi eftersträvar specifika beskrivningar av situationer och upplevelser. Avsikten med 

intervjuerna med förarna var att söka reda på deras uppfattning om förbättringsarbetet. Vi 

ville också få en djupare förståelse för hur de har påverkats av förbättringsarbetet, vad gäller 

bland annat engagemang och motivation. Syftet med intervjuerna med cheferna var att erhålla 

deras syn på förbättringsarbetet samt att få en förståelse om komplexiteten i att leda och 

implementera en förändring. 

 

2.2.2 Sekundärdata 

Vi har behandlat en rad tidigare forskning kring ämnena ledarskap och 

organisationsförändring. Vi har därefter valt att fokusera på olika perspektiv som motivation, 

engagemang och inspiration i förändringsprocesser. Dessa har vi erhållit från böcker och 

vetenskapliga artiklar genom att söka efter litteratur med nyckelord som “empowerment”, 

“organizational”, “change”, och “leadership”. Vi har också bearbetat information om Nobina 

AB samt om deras arbete med förbättringsgrupper. Detta har vi erhållit från årsredovisningar, 

presentationsmaterial samt deras hemsida. 

 

2.3 Urval 

Uppsatsen har ett situationsanpassat urval. Vi har anpassat vår insamling av material efter de 

givna förutsättningar som vi har haft att tillgå under undersökningens gång. Enheterna i 

undersökningen består av nio busschaufförer varav tre deltagit i en förbättringsgrupp, två 

chefer samt en tidigare anställd. Dessa enheter kom vi i kontakt med genom ett möte med 

Nobinas chef för verksamhetsutveckling. Under mötet blev vi rekommenderade att tala med 

en trafikchef och en gruppchef på depån i Tyresö samt en tidigare anställd som då arbetade 

som personalchef på huvudkontoret. I kontakten med trafikchefen gav vi förslag på vilka 

positioner som vi ansåg var relevanta att tala vidare med, vilket framförallt var 
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busschaufförer. Utifrån detta fick vi möjlighet att tala med en förare som är delaktig i en 

förbättringsgrupp. Vi fick även möjlighet att själva kontakta förare genom att besöka depåns 

cafeteria. I cafeterian, som är en samlingspunkt för samtliga förare, frågade vi slumpmässigt 

åtta förare om de ville delta i en gruppintervju. Anledningen till att vi valde att intervjua både 

förare och chefer var att få en förståelse för hur anställda i en organisation upplever en 

förändring av arbetsordning samt hur ledaren påverkar detta. 

 

2.3.1 Tabell för enheterna 

Nedan följer en tabell för de personer som har deltagit i föreliggande uppsats.  

 

 

2.4 Validitet 

Gilje och Grimen (2009) diskuterar begreppet förförståelse. De menar att för att ett fenomen, 

en bild eller ett beteende skall kunna tolkas måste det finnas en bakgrund som kan ge en 

förklaring till varför en person beter sig på ett visst sätt. Det är enligt dem omöjligt att möta 

världen förutsättningslöst, vi läser alltid in eller tolkar situationer på grund av tidigare 

erfarenheter. Vi har under hela tiden som studien fortlöpt varit väl medvetna om att våra egna 

erfarenheter påverkar utgången av studien. Därför har det varit viktigt för oss att få vara 

delaktiga, inte bara genom intervjuer utan också genom att observera beteenden och 

aktiviteter, vilket vi anser har bidragit till en djupare förståelse för de anställdas arbetssätt och 

beteende gentemot varandra. Vi kan inte garantera att vi har tolkat det insamlade materialet 

“rätt” eftersom alla människor, enligt Gilje och Grimen (2009), har olika personliga 

erfarenheter. Vi har däremot försökt undvika att våra egna uppfattningar och erfarenheter 

inom ämnet skall komma att påverka hur vi tolkar materialet. Detta har vi gjort främst genom 

att fokusera på de intervjuades ståndpunkter och relatera dessa till vår uppsats och inte till 

våra egna tankar kring ämnet. Vi har också valt att redovisa uppsatsens syfte och 
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tillvägagångssätt för samtliga informanter. Detta för att informanterna ska förstå våra avsikter 

och därmed uppnå en ökad transparens i undersökningen. 

 

Ett problem med studien är att en stor del av vår insamlade data bygger på en gruppintervju. 

Det kan innebära att alla i gruppen inte kommer till tals, då en eller ett par personer ofta 

dominerar intervjun. Internt i gruppen kan det föreligga hierarkier vilket också kan påverka 

utfallet av resultatet. Då en gruppintervju domineras av en eller ett fåtal personer kan 

intervjun ta en oförutsedd riktning. Detta kan leda till både positiva och negativa 

konsekvenser. Intervjun kan komma att erbjuda teman eller aspekter som inte nödvändigtvis 

skulle framkommit vid en individuell intervju. Det kan också leda till att intervjun tappar det 

fokus som studien ämnar behandla. I vårt fall syftade gruppintervjun till att belysa kontexten, 

vilken är minst lika viktig för att erhålla en förståelse för organisationskulturen och 

medarbetarnas upplevda känslor.  

 

Viss problematik uppstår också vid användningen av mailkontakt. I föreliggande studie har en 

del av primärdatan samlats in via mail, vilket kan ifrågasättas då det aldrig går att säkerställa 

vem som är upphovsmannen (Patel & Davidsson, 2003). 

 

 
3        Teori 
 
3.1 Förändringsteorier 

Nedan följer två teorier som ämnar förklara hur en ledare bör gå tillväga för att implementera 

en förändring i en organisation.   

 

3.1.1 The Model of Change 

Nahavandi (2012) beskriver Lewins förändringsteori ”The Model of Change”. Teorin 

behandlar hur ledare, med hjälp av psykologiska faktorer, kan engagera medarbetarna i en 

förändring. Den bygger på acceptans och motivation till organisationsförändringar. 

Förändringsmodellen är uppdelad i tre steg. Det första stadiet är ”unfreezing stage” vilket 

innebär att beteenden och utövanden ifrågasätts. Stadiet syftar till att minska inbyggda 

motstånd och skapa motivation till förändringen. För att kunna göra det poängterar Lewin 

vikten av att medlemmarna förstår syftet med förändringen. Ledarens uppgift blir således att 

”tina” medlemmarna och få dem att inse att en förändring är nödvändig genom att tydligt 

presentera syfte och mål med förändringen. 
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Det andra steget är ”change”, det vill säga själva förändringen. Nya vanor och regler 

implementeras och nya kunskaper och beteenden lärs in. Förändringen kan vara allt från 

teknologi, människor, produkter, tjänster, management och administration. Ledarens roll är 

fortfarande att stötta de anställda och betona förändringens betydelse för organisationen. För 

att genomföra förändringen menar Lewin att allt motstånd bör ha överkommits, detta för att 

kunna erhålla all energi till att skapa nya kreativa idéer i förändringsprocessen. 

 

Det tredje steget är ”freezing”, där nya metoder och idéer blir en rutin för de anställda. 

Ledarens roll är här att bibehålla stimulansen till förändringen. Förändringen ska i detta 

stadium rota sig i organisationens kultur och verksamhet, vilket kräver ett hårt arbete för att 

förhindra att återgå till den gamla strukturen.  

 

Lewins förändringsmodell bygger som tidigare nämnt på ledarens förmåga att motivera de 

anställda till att genomföra en förändring. Ledarens uppgift är därmed vital i denna process. 

Lewin har utarbetat fyra aspekter som en ledare bör överväga innan påbörjandet av en 

förändringsprocess. Dessa aspekter är: 

 

1. Vikten av att känna igen behovet av en förändring och förbereda samt motivera 

medarbetare till att implementera den. 

2. Den ofrånkomliga förekomsten av motstånd till en förändring. 

3. Fokus på personer som källa till inlärning och förändring. 

4. Behovet till att stötta nya beteenden och låta dem få fäste. 

 

3.1.2 The Eight-stage Change Process 

Kotters (2012) ”The Eight-stage Change Process” är en metod som ämnar förklara hur en 

organisation framgångsrikt kan implementera en förändring. Modellen omfattar åtta steg som 

bör finnas med i den praktiska tillämpningen av förändringen. De fyra första stegen handlar 

om att bryta det rådande mönstret som finns i en organisation för att sedan kunna 

implementera de nya idéerna. I de resterande stegen implementeras nya idéer och metoder. 

Kotter (2012) påpekar också vikten av att alla steg berörs och följer en bestämd ordning för  

att förändringen framgångsrikt skall kunna genomföras. 

 

Steg ett – ”establishing a sense of urgency” 

Det första steget handlar om att skapa en känsla av akut behov av förändring. Ledaren bör 

eftersträva en känsla av angelägenhet vilket kan ta uttryck i olika former. Oavsett form är det 
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viktigt att den information som når de anställda talar till dem och presenteras i en tilltalande 

miljö. 

 

Steg två – ”creating the guiding coalition” 

Det andra steget handlar om att bygga team och grupper av individer som tillsammans besitter 

de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra förändringsarbetet. Teamet bör bestå av 

individer från olika nivåer för att skapa en rik variation av kompetenser. Det är också viktigt 

att ge individerna tid att lära känna varandra för att kunna bilda en sammansvetsad grupp med 

som kan kommunicera med varandra. Teamet skall sedan arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt satt mål.  

 

Steg tre – ”developing a vision and strategy” 

Steg tre innebär utvecklandet av en vision för förändringsarbetet. För att kunna nå ut till den 

stora massan krävs en sammanfattad bild av vad det är förändringen skall resultera i. En väl 

formulerad vision klargör företagets riktning och dess framtid. Visionen samordnar också 

arbetet genom att vägleda medarbetarna till att fatta rätt beslut. Kotter (2012) menar dock att 

skapandet av en vision kräver hårt och idogt arbete samt stort engagemang och uthållighet för 

att samtliga medarbetare skall förstå och följa den. 

 

Steg fyra – ”communicating the change vision” 

I det fjärde steget läggs vikten på att ge människor möjlighet att realisera förändringen. Detta 

innebär att förmedla den vision som formulerats för förändringsarbetet. Kotter (2012) menar 

att det är viktigt att formulera sig på ett enkelt och tydlig sätt när en ledare avser 

kommunicera en vision. En ledare bör också sprida budskapet via många olika kanaler och 

gärna använda metaforer och liknelser. 

 

Steg fem – ”empowering a broad base of people to take action” 

Det femte steget handlar om att undanröja hinder från det fortsatta arbetet. Det är viktigt att 

ge så många medarbetare som möjligt kompetens att själva överkomma hinder så att inte 

förändringsprocessen stagnerar. De vanligaste hindrena är att det saknas kunskap för att 

utföra de nya arbetsuppgifterna eller att en chef motsätter sig förändringen och, genom sin 

position, förhindrar medarbetare att arbeta efter den nya ordningen. En av anledningarna till 

att människor ibland motsätter sig förändringar är för att en stor del av vem vi är förknippas 

med vad vi gör. Det är således inte bara organisationen som genomgår en förändring utan 

även människorna i den. Detta är något som lätt kan röra upp ilska och nervositet och gör 

således förändringsarbetet mycket komplext (Kotter, 2012).  
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Steg sex – ”generating short term wins” 

I det sjätte steget berörs vinster och dess betydelse. Det är viktigt att skapa snabba vinster för 

att övertala de medarbetare som fortfarande tvivlar på förändringsarbetet. Tydliga bevis på att 

förändringsarbetet fungerar och är framgångsrikt bidrar med trovärdighet till processen. 

Kotter (2012) poängterar därför vikten av att informera personalen om de framgångar och 

vinster som förändringen medför för att kunna öka engagemang och motivation till 

förändringsarbetet. 

 

Steg sju – ”consolidating gains and producing even more change” 

Samtidigt som det är viktigt att fira de framgångar som arbetet medför är det minst lika viktigt 

att inte ta ut vinsten i förskott. Det är viktigt att fortsätta arbeta med förändringsarbetet för att 

komma vidare i processen. Ett förändringsarbete blir aldrig färdigt utan är en ständigt 

pågående process (Kotter, 2012).  

 

Steg åtta – ”institutionalizing new approaches in the culture” 

I det sista steget läggs arbetes tyngd på att implementera nya rutiner och arbetsformer i 

organisationskulturen. Likt arbetsordningen genomgår även organisationskulturen en 

förändring i denna process. Kotter (2012) understryker att det krävs både tålamod och 

handlingskraft för att ändra organisationskulturen så att den passar den nya visionen. 

Förändringsarbetet är inte klart bara för att målen är nådda utan det krävs hårt arbete för att 

också kunna bibehålla den nya ordningen (Kotter, 2012). 

 

3.2 Motstånd och hinder 

Alvesson (2009) och Nahavandi (2012) menar att medarbetare bör vara relativt likartade för 

att de lätt ska kunna styras av företagsledningen. Om gruppen är heterogen blir varje ingrepp 

från ledningens sida mer komplex. När det råder stora skillnader i kulturella föreställningar 

bland de anställda krävs det således mycket tid och ansträngningar för att säkerställa att 

samtliga medarbetare har uppfattat och tolkat given information på samma sätt. Exempelvis 

är det skillnad på högkontextländer som Japan och Kina och lågkontextländer som Sverige 

och Tyskland. Ledare och anställda i högkontextländer förlitar sig till stor del på sammanhang 

och icke-verbala antydningar för att förstå och kommunicera med varandra. I 

lågkontextländer råder det motsatta, där fokuserar ledare på verbala och skrivna meddelanden 

för att förstå situationer och människor. 

 

Genom att ledare kommunicerar ut sina idéer får medarbetarna en bättre förståelse för vad 

som behövs göras. Detta menar Kotter och Schlesinger (2008) kan förebygga motstånd. Det 
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vanligaste sättet att förebygga motstånd är enligt dem att utbilda personalen inför ett 

förändringsarbete. Utbildningsprocessen kan ske på olika sätt, exempelvis genom att ledaren 

diskuterar enskilt med var och en av de anställda eller genom författade rapporter till större 

grupper. Ett utbildnings- och kommunikationsprogram fungerar som bäst när motståndet är 

baserat på otillräcklig information. 

 

Även Kotter och Schlesinger (2008) menar att förändringar leder till motstånd. Det är därför 

viktigt att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för motståndet. Nahavandi (2012) 

menar att det finns tre generella orsaker till varför en anställd motsätter sig en förändring. Den 

första orsaken är organisatoriska faktorer. Anledningen till att organisationer inte förändras 

beror på en organisatorisk tröghet. Det innebär att ingen i organisationen anstränger sig för att 

skapa förändring, utan försöker istället att upprätthålla status quo (Nahavandi, 2012). Även 

kultur och struktur är variabler som påverkar huruvida en förändring kommer att 

implementeras eller inte. Är organisationskulturen starkt implementerad är det svårt att 

genomföra en förändring som inte går i linje med denna.  

 

Den andra orsaken till varför människor motsätter sig en förändring är gruppfaktorer, så som 

gruppnormer och gruppsammanhang. Bland medarbetare skapas ofta starka normer vilket kan 

orsaka hinder i en förändringsprocess. Likaså kan karismatiska ledare, som inte stöttar de 

anställda, vara ett hinder för förändring (Nahavandi, 2012).  

 

Den tredje och sista orsaken till motstånd är individuella faktorer. Rädsla för det okända och 

för att misslyckas är exempel på variabler som kan skapa motstånd till 

organisationsförändringar. Är individen däremot öppen för nya utmaningar är denne sannolikt 

mer nyfiken på förändring och således mer mottaglig för en organisationsförändring 

(Nahavandi, 2012; Kotter & Schlesinger, 2008).  

 

3.2.1 Strategier för att förebygga motstånd 

Kotter och Schlesinger (2008) menar att en ledare måste ha en rad strategier för att en 

förändring ska vara lyckosam. Det vanligaste misstaget en ledare begår är att endast använda 

sig av ett tillvägagångssätt, eller en begränsad mängd av dem, oavsett hur situationen ser ut. 

De menar att en framgångsrik organisationsförändring alltid karaktäriseras av en skicklig 

tillämpning av ett antal strategier i ett flertal kombinationer. Deras strategier är följande: 
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Utbildning och kommunikation 

Det vanligaste sättet att förebygga motstånd är att utbilda personalen om förändringen innan 

den implementeras. Exempelvis kan divisionschefen hålla i en presentation där denne 

förklarar vilka förändringar som kommer att ske och vilka anledningar som finns till varför de 

kommer att ske. Detta kan vara idealiskt när motståndet beror på otillräcklig eller ofullständig 

information och analys, speciellt om ledarna behöver motståndarnas hjälp för att kunna 

implementera förändringen. Vissa chefer förbiser det faktum att ett sådant program kräver en 

god relation mellan ledarna och motståndarna. Eller att motståndarna inte tror på det de hör. 

Det kräver också mycket tid och stora ansträngningar, speciellt om många människor är 

involverade 

 

Deltagande och engagemang 

Om de potentiella motståndarna involveras i någon aspekt av förändringen, kan motståndet 

ofta förebyggas. Med en deltagande förändringsinsats kan ledarna lyssna på de anställda och 

ta till sig av deras råd. Den strategin är tidskrävande och kan vara svår att genomföra om en 

omedelbar förändring ska genomföras.  

 

Lättnad(er) och support 

Ett sätt att minska motstånd är att ledaren agerar stöttande under förändringsprocessen. Det 

kan ske genom att träna för nya kunskaper, ge anställda ledigt efter en krävande period eller 

att bara lyssna och bidra med emotionellt stöd. Problemet med denna approach är att det är 

tidskrävande och dyrt. I de fall då det saknas pengar, tid och tålamod är denna metod ett 

olämpligt val. 

 

Förhandling och överenskommelse 

Ett annat sätt att ta hand om motstånd är att erbjuda bonusar eller andra medel som sporrar de 

anställda. En form av bonus kan vara att öka en anställds pension i utbyte mot att denne går i 

pension tidigare.  

 

Manipulering och anpassning 

En vanligt förekommande form av manipulation är kooptation. Att kooptera en individuell 

person brukar ofta innebära att ge denne en åtråvärd roll i utvecklingen av förändringen, i 

implementeringen av förändringen. Att kooptera en grupp innebär att ge en av dess ledare en 

nyckelroll i förändringsprocessen. Det är inte en form av deltagande, som nämnt ovan, då 

initiativtagarna inte önskar råd från den koopterade. 
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Explicit och implicit tvång 

Chefer kan hantera motstånd med hjälp av tvång. De anställda tvingas att acceptera nya 

förändringar genom explicita och implicita hot eller genom lockelser om bonusmöjligheter. 

Det kan i vissa fall också leda till avsked eller förflyttning av den anställde. Metoden är 

riskabel men kan ibland vara ledarens enda möjlighet. 

 

3.3 Motivation och empowerment  

Nahavandi (2012) menar att det föreligger många verktyg för att påbörja en förändring i en 

organisation. Hon menar att cheferna bör inspirera de anställda till att implementera en 

förändring och minska motståndet. Motstånd kan minskas om de anställda lär sig att ändra sin 

föreställning om förändringar, att det inte måste vara något negativt utan istället något som de 

anställda kan dra nytta av. En ledare bör skapa en vision och inspirera de anställda under en 

förändring. Det bidrar till att medarbetarna ser orsakerna till varför en förändring är 

nödvändig. Med en tydlig vision skapas konkreta mål som hjälper de anställda att hålla sig 

fokuserade under ”freezing-stadiet”, som beskrivits i avsnitt 3.1.1. 

 

Kouzes och Posner (1997) betonar vikten av motivation, belöning och erkänning. En ledare 

bör enligt dem behandla följande principer: 

 

 Sätta tydliga kriterier för uppförande och prestation, vilka ska vara accepterade av 

samtliga medarbetare. 

 Förvänta sig det bästa av de anställda genom en äkta tro på deras förmåga. 

Förtroendet skapar en självuppfyllande profetia hos de anställda, vilka i utbyte 

kommer att prestera bättre. 

 Skapa uppmärksamhet genom att vara närvarande, uppmärksamma de anställda och 

deras uppträdande, handlingar och resultat. 

 Personifiera erkännande, inte bara genom att tänka på varje enskilds behov, utan 

också genom att få dem att känna sig speciella i processen. 

 Berätta en historia om de anställda, händelser och prestationer som ett sätt att 

motivera och lära ut.  

 Fira tillsammans. Ledare måste leta efter tillfällen att tillsammans fira teamet och 

individuella framgångar. 
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4        Empiri 
 
4.1 Resultat av intervju med chefer 

I undersökningen presenterar cheferna en positiv bild av förbättringsarbetet. På frågan om hur 

de upplever att förbättringsarbetet fortskrider svarar samtliga att arbetet går bra. En av 

cheferna tillägger att det hade varit än bättre om de haft möjlighet att ägna mer tid till arbetet, 

då de idag ägnar cirka en timme per vecka. 

 

Responsen de får av sina underordnade anser de är positiv. En av cheferna menar att många 

var väldigt glada för att få vara med och påverka sin position och att de hade många kreativa 

idéer som inte skulle ha kommit fram om detta arbete inte påbörjats. En av cheferna menar att 

vissa förare kan känna sig styrda av förbättringsarbetet då det är hårt reglerat. Detta menar 

chefen dock kan vara positivt då riktlinjer och styrda direktiv kan bidra till att arbetet behåller 

fokus och inte rinner ut i sanden. Den tredje chefen upplever att förarna är positiva till 

förbättringsarbetet då det är ett arbetssätt som möjliggör att medarbetarna kommer varandra 

närmare.  

 

Vidare menar cheferna att det krävs ett strategiskt fokus för att hålla igång arbetet. De säger 

att då ett projekt som detta sätts igång är det viktigt att veta varför man gör det, det vill säga 

fastställa vilket fokus arbetet skall utgå ifrån. Det ska leda till att de mål som återfinns i 

affärsplanen infrias. På Tyresö har de haft två olika mål; att öka antalet nöjda kunder och 

utförda turer samt att vinna anbudet med SL 2014. Det rådande målet för förbättringsarbetet 

är att vinna upphandlingen med SL, vilket är deras nuvarande kontrakt. Det bolag som lägger 

det lägsta budet kommer att vinna upphandlingen och på så vis överta verksamheten på 

Tyresö depå, inklusive all personal. En av cheferna säger att detta är ett stort mål för 

organisationen. Denne menar att målet endast kan nås om verksamheten lyckas sänka 

kostnaderna och öka kvaliteten på arbetet. Därför menar chefen att det är avgörande att 

engagera förarna i förbättringsarbetet så att målen kan uppnås och Nobina får fortsätta driva 

verksamheten på Tyresö. 

 

En av cheferna berättar att förbättringsarbetet i början var komplicerat. Bussförarna skyllde 

misstag och motgångar på verkstadspersonalen och tvärtom, de såg bara problem som fanns 

på andra avdelningar. En chef menar att detta berodde på att de inte förstod vad de kunde 

bidra med i förbättringsarbetet och att det därför har varit viktigt för cheferna att stanna upp 

och engagera personalen i arbetet. Det tog ett år innan cheferna ansåg att arbetet var förankrat 

hos de anställda och att de kunde gå vidare i processen.  
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En av cheferna menar att det finns mycket att vinna om organisationen kan komma till rätta 

med dess skadekostnader som i dagsläget uppgår till 6o miljoner kronor. Detta är därför ett 

område som cheferna hoppas engagera förarna i. Vi ställer frågan hur de agerar för att 

engagera förarna i en ny idé eller projekt. En av cheferna svarar att de tidigare pekat med hela 

handen och sagt “ni får inte krocka”, men att de nu, i och med förbättringsarbetet, söker hitta 

åtgärder för att få förarna att själva komma med idéer och tankar på hur ett visst område kan 

förbättras. Detta uppmuntras genom att cheferna sprider kunskap om det nya förslaget och 

arbetar för att få med hela ledningsgruppen i projektet. Därefter utvärderas förslaget och ett 

beslut fattas. Cheferna menar att det är viktigt att genomdriva ett beslut även om vissa 

individer blir missnöjda. 

 

Vi frågar cheferna hur de arbetar för att förändra gamla rutiner och hur de kan påverka 

förarna att acceptera dessa. En chef svarar att gruppcheferna och trafikchefen har en egen 

förbättringsgrupp. De träffas varannan vecka för att diskutera hur de kan effektivisera 

arbetssättet och hitta nya bättre lösningar. En annan chef menar att det finns mycket pengar 

att spara genom att tänka nytt och annorlunda. Vidare frågar vi hur en ny rutin vanligtvis 

mottas av förarna. En chef svarar att det är viktigt att informera när en ny idé ska införas i 

arbetet så att alla förstår förändringens syfte och framtida vinning. En förändring kan vara 

älskad av någon och hatad av någon annan, därför menar denne att det är svårt att hitta en väg 

som tilltalar alla då bussförare inte är en homogen grupp. En annan chef menar att innan de 

vet hur förändringen påverkar dem är de anställda relativt avvaktande.  

 

Cheferna säger också att det finns en stor spridning i hur motiverade förarna är i sitt arbete, 

vissa är mer motiverade än andra. En av cheferna säger att förbättringsgrupperna är väldigt 

målfokuserade men att en del förare som inte deltar i grupperna visar på motstånd mot 

förbättringsarbetet. På frågan om hur de agerar för att övervinna detta motstånd svarar en av 

cheferna att de pratar med förarna om varför de gör detta och försöker inspirera genom att 

visa på goda exempel. En annan chef svarar att det är viktigt att kunna argumentera för 

förändringen och föra en dialog med förarna. Den tredje chefen menar att de informerar om 

förbättringsarbetets fördelar och uppmanar fler medarbetare att engagera sig i arbetet. 

 

På frågan om vad cheferna gör för att motivera förarna i sitt arbete svarar de att de gör en 

mängd olika saker. En chef svarade att denne ser till att utvecklingssamtalsprocessen fungerar 

och genomförs, håller återkopplingssamtal samt belönar och uppmuntrar vid goda 

prestationer. En annan chef svarade att förarna motiverar sig själva genom det faktum att de 

förändringar som genomförs gynnar dem själva. Vidare menar denne att uppmuntran och 



 18 

information skapar engagerade medarbetare. Den tredje chefen menar att de mål som sätts i 

förbättringsgrupperna motiverar förarna då de kan se att deras arbete ger resultat. När ett mål 

uppfylls söker cheferna skapa utrymme att fira detta. En chef säger att de har sex månader på 

sig att uppfylla målen. Efter sex månader hålls en halvårsuppföljning där varje 

förbättringsgrupp får möjlighet att presentera det arbete och resultat som uppnåtts, vilket 

denne menar är en typ av belöning för förarna. En annan chef menar att de gett generella 

belöningar till samtliga förare, så som ett julbord och grillning på depån. Den tredje chefen 

menar att de har haft för avsikt att fira de mål som uppnåtts men att de har varit svårt att få 

till. När vi frågar cheferna vad de tror skulle motivera förarna svarar samtliga att möjligheten 

att påverka och att få göra skillnad är den största motivationskällan. En chef tillägger att det 

viktigaste med förbättringsarbetet inte är förändringarna i sig, utan delaktigheten, att arbetet 

leder till lojala medarbetare som får en förståelse för ledningens beslut och sprider positivism 

till sina kollegor.  

 

Vi frågar cheferna om hur de tror att förarna uppfattar dem och andra chefer i samma 

position. På denna fråga svarar en chef att de uppfattas med ett visst avvaktande med tanke på 

de nya upplägg som infördes i och med förbättringsarbetet. En annan chef menade att förarna 

som arbetat en längre tid innan deras befattning infördes inte förstod deras roll till en början 

och att de ansåg klara sig bra utan en sådan position. Vidare menar denne att 

förbättringsarbetet har medfört att relationen mellan förare och ledning har förbättrats då 

förarna fått en förståelse för varför ledningen fattar vissa beslut. Chefen anser att förarna är 

lojala mot både organisation och ledning samt att de har ett stort engagemang i att vinna 

anbudet med SL för att Nobina ska få fortsätta driva verksamheten på Tyresö. Den tredje 

chefen beskriver ett upplevt missnöje från förarna, främst för att ledningen varit tvungen att 

stänga cafeterian på depån. Samtidigt upplever denne att många förare känner en trygghet 

med ett ledarskap som är konsekvent och inte är rädd för att gå nya vägar. 

 

Samtliga chefer menar att de har stora möjligheter att träffa de underordnade, såvida de 

planerar sitt arbete väl. De menar också att det finns stora möjligheter för förarna att påverka 

verksamheten genom att lämna in förslag på nya idéer via ett lokalt intranät direkt till 

trafikchefen. En av cheferna säger att de har skyldighet att svara på alla inkomna mail inom 

en begränsad tid, vilket denne anser fungerar bra i dagsläget. Denne chef menar också att 

Nobina är en platt organisation som gör det lätt för personalen att nå sin chef.   

 

På frågan om hur cheferna upplever arbetsklimatet idag, jämfört med innan 

förbättringsarbetet påbörjades, svarar samtliga att det nu finns ett större engagemang och 
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bredare delaktighet bland förarna. En chef tillade att positivismen ökar ju längre in i 

förbättringsarbetet de kommer. 

 

4.2 Resultat av intervju med förare 

Förarna presenterar spridda åsikter kring Nobinas förbättringsarbete. Konceptet med 

förbättringsgrupper ansåg samtliga intervjuade förare var en bra idé när det introducerades. 

Syftet med arbetet tydliggjordes, ledningen informerade alla på depån och förarna tyckte att 

det verkade spännande att få deltaga. Dock menade majoriteten av förarna att intresset för att 

delta snabbt ebbade ut, då de uppfattade att arbetet endast gjordes för syns skull. Det som var 

mest problematiskt, enligt förarna, var att de inte fick vara med och bestämma om vad som 

upplevdes viktigt. Majoriteten av förarna anser att de nya idéer och förbättringsförslag som 

föreslås inte är i linje med vad förarna själva vill fokusera förbättringsarbetet på. Vidare 

menar de att förbättringsarbetet snarare syftar till att försämra för de anställda vilket yttrar sig 

i en tyngre arbetsbörda för de anställda och en befrielse i arbetsuppgifter för cheferna. 

 

Den dominerande åsikten bland förarna är att kommunikationen mellan ledning och anställda 

upplevs som otillräcklig, en rak och tydlig kommunikation saknas. De anser att ledningen 

varken vill höra om problem och att många i ledningen är konflikträdda. Förarna menade att 

de önskar att cheferna närvarar i gemensamma utrymmen, som till exempel i depåns cafeteria, 

vilket de enligt förarna inte gör idag. En förare berättade att den enda gången de hade kontakt 

med cheferna var när någon gjort något dåligt, samt vid de årliga utvecklingssamtalen. De 

upplever att ledningen uppfattar förarna som mindre värda.   

 

På frågan om hur ofta förarna får ge uttryck för sina idéer och åsikter svarade majoriteten av 

de intervjuade att detta sker mycket sällan. De upplever en svårighet i att vara med och 

påverka beslutsfattandet. Vissa har slutat att komma med förbättringsförslag då de anser att 

responsen är bristande. En av förarna anser dock att det finns utrymme att förbättra och 

förändra i det område som de verkar i. De flesta känner sig dock inte delaktiga i 

förbättringsprocessen. En förare menade på att denne ville vara med i en förbättringsgrupp 

men inte givits möjligheten. Ungefär hälften av de förare som deltagit i studien anser att de 

personer som är med i en förbättringsgrupp har för likartade åsikter och kan på så vis inte 

skapa några förändringar som gynnar de anställda. 

 

På frågan om de anställda blir belönade när ett mål uppfylls svarade samtliga att så bara sker 

när en passagerare ringt in och berömt en specifik förare. Den dominerande åsikten var att det 

borde finnas andra sätt att få belöningar på. Alla bussförare vittnade om att det vore bra med 
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någon slags belöning och menade att det skulle vara motiverande att bli bekräftad för ett bra 

utfört jobb. En förare föreslog att Nobina kunde bjuda på frukost mer regelbundet och inte 

bara vid särskilt stressfyllda perioder, som är fallet idag. 

 

På frågan om hur cheferna gör för att motivera de anställda svarade majoriteten av förarna att 

cheferna inte gör någonting åt den saken. En förare sa att chefen inte behöver motivera denne, 

för att föraren redan gillar sitt jobb. För att motivera de andra, som inte var lika positivt 

inställda till sitt arbete svarade föraren att chefen söker upp de anställda för att höra hur de 

mår och försöker motivera dem till att ta eget ansvar för sin arbetssituation. Samma förare 

ansåg att det var många som inte borde vara busschaufförer, men att de är kvar på grund av 

dagens svärighet att finna ett nytt arbete.  

 

Frågan som avser huruvida förbättringsarbetet når ut till alla på bussdepån gav spridda svar. 

En förare var övertygad om att den stora merparten av förarna tittade på informationstavlorna, 

eftersom att skadorna börjat sjunka i samband med att information om hur de flesta skadorna 

uppstår satts upp. Informationstavlorna är utrymmen där förbättringsgrupperna sätter upp 

information om vad de arbetar med samt förslag på hur de övriga förarna kan agera för att 

bidra till förbättringsarbetet. En annan förare menade att det var skamligt att sätta upp sådan 

information eftersom alla på depån är yrkeschaufförer och inte behöver bli uppläxade på det 

sättet.  

 

De förare som inte är med i någon förbättringsgrupp menade att denne inte påverkats av de 

förändringar som införts. Ingenting har blivit bättre i dennes mening, bara sämre. En förare 

inflikade att lathundar satts upp i bussarna och att det gav positiva effekter. Dock hade denne 

svårt att avgöra huruvida detta var förbättringsgruppernas förtjänst. De förare som är med i en 

förbättringsgrupp presenterade en annan syn på förändringarna. De menade att mycket har 

blivit bättre sedan förbättringsarbetet började. De tror att det är svårt för de anställda som inte 

är delaktig i en förbättringsgrupp att se vilken skillnad arbetet faktiskt åstadkommer.  

 

4.3 Resultat av observation på drivmötet  

Drivmötet syftade till att stämma av vad som hänt sedan förra mötet samt vad som bör arbetas 

med inför nästa. Gruppledaren inleder mötet med att fråga samtliga medverkande varför de 

har samlats till detta möte. En av förarna svarar att de är här för att förbättra arbetsmiljön på 

jobbet. Gruppledaren påminner förarna om att de är samlade för att alla ska få möjlighet att 

påverka arbetssituationen. Ledaren går sedan igenom verksamhetens och gruppens mål med 

arbetet. Det övergripande målet är att vinna anbudet med SL. Utifrån detta har gruppen valt 
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att arbeta med att sänka antalet skador. Ledaren frågar förarna vilka mätetal gruppen hade satt 

för skadorna. Samtliga förare är väl insatta i arbetet och svarar att målet är att sänka antalet 

skador med 10 %. Ledaren berättar att skadorna har överstigit det antal som de beräknat ha 

vid denna tidpunkt. Förarna inleder då en diskussion om vad orsaken till detta kan vara och 

vad de kan göra för att åtgärda problemet. Många förslag presenteras och ledaren intar en roll 

som domare och avgör vilka idéer som de kan verkställa och vilka som är omöjliga. Ledaren 

gör många försök till att behålla fokus i diskussionen, vilket lätt förloras. När en lämplig 

handlingsplan sammanställts delegerar ledaren ut uppgifter till förarna som skall verkställas 

innan nästa drivmöte. Dessa aktiviteter dokumenteras i ett protokoll. Mötet avslutas med att 

ledaren frågar om alla förstått vad de ska göra till nästa gång. Samtliga förare svarar att de är 

införstådda.  

 

 

5. Analys 
 

5.1 The Model of Change 

Lewin utgår från fyra aspekter att förhålla sig till som är viktiga att beakta innan ledningen 

implementerar en förändring (Nahavandi, 2012). Den första aspekten innefattar att känna igen 

behovet av en förändring, förbereda för den samt att motivera medarbetarna att implementera 

den. På Nobina är syftet med förbättringsarbetet att få med sig de anställda till att själva fatta 

beslut som förändrar det dagliga arbetet. En högst aktuell uppgift som Nobina har framför sig 

är att vinna en kommande upphandling med SL hösten 2014. För att vinna upphandlingen har 

Nobina, som ovan nämnt, valt att inkludera de anställda och därmed ställt upp ett antal mål 

som bland annat att minska skadekostnaderna. Bolaget har med andra ord skapat en 

förbättringsplan som i allra högsta grad är angeläget för de anställda. Genom att ha 

förbättringsgrupper kan Nobina motivera de anställda att komma på lösningar för att själva ta 

ansvar för att skapa en förändring. 

 

Det tycks tydligt att de förare som är delaktiga i förbättringsgrupperna anser att arbetet är 

nödvändigt och känner sig motiverade till att hjälpas åt att nå de uppsatta målen. Det finns en 

särskilt iver till att klara det rådande målet, det vill säga att vinna upphandlingen. Många 

förare vill inte byta arbetsgivare. 

 

Nu måste vi sänka kostnaderna om vi ska vinna upphandlingen. Och jag vill inte jobba 

för ett annat företag än Nobina. Många kollegor tycker så med mig, för man har hört hur 
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det är. Keolis om vi verkligen måste byta, men aldrig Arriva. De sköter inte personalen 

bra. Och man vill ju inte få det sämre. (Förare 1). 

 

Detta hänger även samman med Lewins andra aspekt; att det alltid kommer finnas ett 

motstånd till nya förändringar. En stor förändring som kan komma att bli verklighet för 

förarna på Nobina är att bolaget inte vinner upphandlingen. I detta fall kan ett sådant hot om 

en eventuell förändring komma att bli en fördel för Nobina då förarna motiveras att försöka 

vinna upphandlingen i syfte att förhindra en förändring. 

 

I vårt fall har vi varit här sedan 1995, och de [de anställda] är väldigt lojala och är skraja 

för att någon annan ska komma. Man vill att Nobina ska vara kvar. Det har vi väldigt stor 

nytta av. (Chef 3). 

 

Det råder dock blandade uppfattningar hos förarna i denna fråga. Många förare menar att 

Nobina blivit sämre de senaste åren och att de inte längre bryr sig om vem som är deras 

uppdragsgivare. Både förare och chefer vittnar om att delaktigheten och engagemanget i 

arbetet ökar när man deltar i en förbättringsgrupp, då erhålls en djupare förståelse om varför 

vissa beslut tas och andra inte. Förarna i förbättringsgrupperna menar dock att detta inte når ut 

till de övriga förare som inte deltar i en förbättringsgrupp. 

 

Lewins tredje aspekt innebär att ledarna ska fokusera på personer som en källa till inlärning 

och förändring. Detta visar på komplexiteten i ett förbättringsarbete. För att en förändring ska 

förankras i verksamheten menar cheferna att det är viktigt att argumentera för nya idéer och 

att föra en dialog med medarbetarna. De belyser också vikten av att visa på goda exempel och 

förklara varför det är nödvändigt med förändringar. Det tycks dock råda en diskrepans mellan 

cheferna och majoriteten av förarna i studien. Majoriteten av förarna som deltagit i studien 

menar att de inte ser de förändringar som sker. De menar att de inte förstår varför det finns 

förbättringsgrupper, då de anser att förbättringsgrupperna inte gör någon skillnad för de 

många anställda. En förare som är delaktig i en förbättringsgrupp har visat på ett stort 

engagemang i förbättringsarbetet. Dennes prestationer skulle kunna användas som ett 

exempel för att påvisa de positiva effekter förändringsarbetet kan medföra. Det tycks dock 

saknas en kommunikation mellan chefer och anställda, liksom mellan förbättringsgrupperna 

och övriga anställda. Förarna berättar att de sällan träffar sina chefer, vilket kan försvåra 

implementeringen av förbättringsarbetet och dess syfte.  

 

Den fjärde aspekten innebär att ledningen stöttar till nya beteenden. På Nobina har ledningen, 

med hjälp av förbättringsgrupperna, lyckats implementera förändringar under 
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förbättringsarbetets gång. Förra målet som sattes upp på Nobina var att öka kundnöjdheten. 

Förbättringsgruppernas förslag för att lyckas med detta var bland annat att vara konsekvent 

vad gäller att hälsa på alla passagerare som stiger på bussen, köra bekvämare och upplysa 

passagerarna om trafikläget. 

 

För mig handlar det om att en passagerare ska känna sig trygg. Förr, när jag började köra, 

hade vi kontakt med passagerarna det har vi inte nu. Passagerarna hälsar inte, eller tittar 

inte på en. De vet inte ens om det är en manlig eller kvinnlig förare som kör. Den 

feedbacken är inte bra. Att börja hälsa på passagerarna är något jag tagit upp i 

förbättringsgrupperna. Och nu gör nästan alla förare det, åtminstone 70 %. (Förare 1). 

 

Denna förändring har genomförts genom att ledningen stöttat förbättringsgrupperna att uppnå 

målet. Svårigheten är dock att se till att förändringen blir permanent, det vill säga att frysa 

förändringen. 

 

 

5.2 The Eight-stage Change Process 

Kotter (2012) beskriver hur en organisation bör agera för att implementera en förändring. I 

“The Eight-stage Change Process” beskrivs olika steg som bör hanteras i ett 

förändringsarbete. Vidare beskrivs det första steget som en ledare bör ta i en 

förändringsprocess, som är att skapa en känsla av akut behov av förändring. När Nobina 

startade sina förbättringsgrupper var den dominerande åsikten bland förarna att 

förbättringsarbetet var både väl motiverat och förankrat i verksamheten. Förarna upplevde 

också att informationen om förbättringsarbetet förmedlades tydligt och på ett tilltalande sätt. 

 

Kotter (2012) menar att sammansättningen av grupper och team bör ske utifrån vilka 

kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra förändringsarbetet. Föredömligt skall 

grupperna bestå av medlemmar från olika nivåer i organisationen för att skapa en 

kompetensvariation. Nobinas förbättringsgrupper tillsattes av gruppcheferna dels genom 

utannonsering samt genom handplockning av förare. Chef 3 menar att “Det gäller att bygga 

upp en dynamik, det kan inte bara vara de här gnällspikarna.” Vidare menar denne att 

förbättringsgrupperna sedan skall sprida en positiv stämning till de övriga förarna. 

Medlemmarna arbetar mot ett gemensamt mål som de formulerar tillsammans utefter de 

övergripande riktlinjer som ledningen fastställt. Detta menar Kotter (2012) är en viktig 

byggsten i förändringsarbetet. I Kotters (2012) teori behandlas vikten av att förmedla en väl 

formulerad vision som skall klargöra företagets riktning och framtid. Detta skall leda till att 

samtliga medarbetare skall förstå vart de är på väg och på så sätt kunna fatta “rätt” beslut. 
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Chef 3 beskrev hur de gick tillväga för att förmedla arbetets vision: “Vi jobbar in konceptet 

och andan och inspirerar kan man säga.”. 

 

En av förarna som inte är delaktig i en förbättringsgrupp menar dock att visionen för Nobinas 

förbättringsarbete var tydlig vid inledningen av arbetet, men att det under vägen har blivit allt 

otydligare. En förare som själv är delaktig i en förbättringsgrupp menar att visionen är tydlig 

för de som arbetar med förändringen. Kotter (2012) poängterar vikten av att samtliga 

medarbetare ska vara insatta i förändringsarbetet och att majoriteten av de medverkande är 

övertygade om att arbetet sker på bra grunder. På detta sätt kan visionen också fungera som 

en ledstjärna för det fortsatta arbetet. Om organisationen inte fått med sig majoriteten av de 

anställda i förändringen är det svårt att gå vidare i arbetet. Kotter (2012) påpekar särskilt 

vikten av att alla steg i “The Eight-stage Change Process” bör arbetas med och följa en 

strukturerad ordning. Om majoriteten av de anställda inte är övertalade om varför 

förändringsarbetet skall genomföras och om de positiva påföljder arbetet kan generera i, bör 

ledaren stanna upp och arbeta mer på det stadiet innan de kan gå vidare till nästa steg i 

processen. Ledningen på Nobina stannade upp förbättringsprocessen när de upplevde att 

förarna saknade förståelse och tillit till arbetssättet. Efter att ledningen lagt mer tid på det 

stadiet fortsatte processen, då med förarnas förståelse om varför förändringen bör 

genomföras. 

 

Nästa steg i Kotters (2012) teori behandlar det sätt ledarna bör förmedla visionen. Han menar 

att det är viktigt att ha en öppen och tydlig dialog med medarbetaren samt att formulera sig på 

ett enkelt sätt. Här skiljer sig återigen förarnas och chefernas uppfattningar. Cheferna menar 

att det finns stor möjlighet att kommunicera med de anställda, men förarna tycker tvärtom. 

Förarna påpekar att ledningen inte längre tar sig tid att sätta sig ner med förarna och föra en 

dialog. Cheferna belyser istället förarnas möjlighet att lämna in förslag eller kommentarer på 

det lokala intranätet samt möjligheten att ta upp valfria frågor och ämnen på de årliga 

utvecklingssamtalen. Förarna upplever också en ökad klyfta mellan ledning och övrig 

personal. Cheferna menar dock att Nobina är en platt organisation vilket gör det lätt för de 

anställda att kommunicera med ledningen.  

 

Kotter (2012) diskuterar att processen innefattar ett steg där hinder för det fortsatta arbetet 

skall undanröjas. Han menar att ett vanligt hinder som uppstår i organisationer är att 

människor ibland motsätter sig förändringar på grund av att en stor del av vem vi är 

förknippas med vad vi gör. Det är således inte bara organisationen som genomgår en 

förändring utan även människorna i den. Detta menar Kotter (2012) kan vara en källa till ilska 

och irritation. På Nobina råder starka gruppnormer. Chef 3 kommenterar detta och säger: 
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“Det är mycket som är gammal historik: ‘vi har alltid gjort så här’ eller ‘det behövs tre 

gubbar till det där’, och sen rullar det på som det alltid har gjort.”. 

 

På Nobina finns det, som tidigare presenterats, tveksamheter till förbättringsarbetet. I det 

sjätte steget i förändringsprocessen belyser Kotter (2012) vikten av att skapa snabba vinster 

för att på så sätt övertala de medarbetare som fortfarande tvivlar. Nobina förmedlar 

förbättringar via anslagstavlor i huvudbyggnaden, där alla förare passerar dagligen. Den 

dominerande åsikten bland de intervjuade förarna var att de inte påverkats av 

förbättringsarbetet. En förare som är delaktig i en förbättringsgrupp håller inte med och menar 

att majoriteten av förarna läser på informationstavlorna och att det i sin tur ger resultat i form 

av förbättringar. 

 

Vidare i processen bör ledarna skapa möjligheter för de anställda att fira framgångarna som 

följer med förändringsarbetet (Kotter, 2012). Detta är något som Nobina har haft avsikt att 

göra men som inte blivit av i den utsträckning som var tänkt från början. Julbord och grillning 

har syftat till att uppmuntra förarna men majoriteten av förarna i studien efterfrågar ytterligare 

belöning eller morot i sitt arbete.  

 

Implementeringen av de nya rutiner och arbetsformer som skapats i förändringsarbetet är en 

avgörande del i processen menar Kotter (2012). Arbetet är inte klart bara för att målen är 

uppnådda, det krävs också hårt arbete för att kunna bibehålla dem. I Nobinas 

förbättringsarbete innefattas en förändring av organisationskulturen då arbetet omfattar en 

attitydförändring hos de anställda. Detta är något som enligt Kotter (2012) tar lång tid och 

kräver idogt arbete. Svårigheten som har upplevts på Nobina är att omsättningen på 

chefspositionerna har varit hög. Detta kan medföra att förbättringsarbetet stagnerar eller byter 

riktning då den nya chefen, med ett annat bagage och synsätt, skapar en egen uppfattning och 

framtidssyn för arbetet. Detta kan skapa både otydligheter och osäkerhet för medarbetarna. 

 

5.3 Motstånd och hinder 

Kotter och Schlesinger (2008) belyser sex strategier en ledare bör utgå från för att en 

organisationsförändring ska bli framgångsrik. Strategierna ämnar övervinna det motstånd som 

ofta uppstår i samband med en förändring. En strategi de belyser är att utbilda de anställda 

och informera om förändringen innan den implementeras. När Nobinas förbättringsarbete 

sattes igång på Tyresödepån inledde ledningen arbetet med att informera samtliga anställda 

om vad förbättringsarbetet gick ut på. De allra flesta i föreliggande undersökning har uppgett 

att de tyckte att förbättringsarbetet, när det lanserades, verkade intressant och lovande. Idag 
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har förarna dock spridda åsikter om arbetssättet. De förare som är med i förbättringsgrupperna 

har positiva erfarenheter av arbetssättet medan de förare som inte är delaktiga ställer sig mer 

kritiska till metoden. 

 

Steg två innebär att förekomma motståndet genom att involvera de anställda i en del av 

förändringsprocessen. En medarbetare som är med i en förbättringsgrupp berättade att de 

negativt inställda bussförarna ändrade uppfattning om Nobina när de själva fick vara med i en 

förbättringsgrupp. 

 

Det bästa var när vi tog in den här negativa människan. I början tyckte vi andra, hur fan 

kan du ta in den? Men jag förstår det idag. Vi har märkt att man faktiskt har ändrat 

tanken. I vår grupp nu, de är nya. En av dem var jättenegativ. Han satt alltid och 

snackade skit och var missnöjd och arg. Och idag har det blivit bättre, faktiskt. Jag tror 

att han själv lär sig att se jobbet annorlunda när han får vara med och påverka. Då syns 

han och det är det som är bra. (Förare 1). 

 

Ett steg som Kotter och Schlesinger (2008) belyser är huruvida chefer stöttar och ger support 

till de anställda i förändringen samt att skapa utrymme för att träna på nya kunskaper som 

arbetet kräver. När förbättringsarbetet implementerades på Nobina åkte de delaktiga, ledare 

och anställda, i förbättringsgrupperna iväg på en kickoff. Både chefer och förare uppskattade 

en sådan resa och menade att alla återkom till arbetet med ny energi. Problematiken är att det 

inte direkt påverkar de som inte är med i någon förbättringsgrupp. Visserligen stärks 

sammanhållningen mellan de förare och ledare som är med i förändringsarbetet, men det 

bidrar inte till att skapa en god relation mellan chefer och de anställda som inte får möjlighet 

att delta. Det kan snarare öka motståndet till förbättringsarbetet då en sådan resa kan uppfattas 

som orättvis. 

 

Att åka iväg på kickoff med de som visar ett starkt motstånd är dock inte en lösning enligt 

Kotter och Schlesinger (2008). De menar att det är vanligt att många chefer förbiser att det 

krävs en god relation mellan anställd och chef för att en kickoff eller utbildning av liknande 

slag ska få en lyckad utgång. Bussförarna har starka värderingar och normer och många är 

negativt inställda till förbättringskonceptet. De kritiskt inställda förarna saknar bättre 

arbetsförhållanden och flera förare menade att arbetstiderna gör att det blir svårt att träffa 

familj och vänner. 

 

Studien visar att det råder blandade uppfattningar mellan förarna, den dominerande åsikten 

bland förarna i undersökningen var att de inte blir tagna på allvar eller blir lyssnade på. Kotter 
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och Schlesinger (2008) menar att en ledare bör lyssna på vad de anställda har att bidra med. 

Majoriteten av förarna menar att deras förslag ofta rinner ut i sanden, och att de har slutat 

skicka in förslag via det lokala intranätet då de upplever att de oftast får ett kort nej i respons 

utan någon förklaring. Varför förslagen inte tas på allvar är svårt att svara på. 

 

5.4 Motivation och empowerment 

Kouzes och Posner (1997) diskuterar vikten av motivation och belöning och menar att en 

ledare bör personifiera erkännande, inte bara genom att tänka på varje enskilds behov, utan 

också genom att få dem att känna sig speciella i processen. Vidare menar de att en ledare 

måste fira teamet och de individuellas framgångar tillsammans för att kunna påvisa för de 

anställda att förändringsarbetet är framgångsrikt och att det därför är viktigt att fortsätta 

arbetet. Tanken var från början att de skulle fira framgångar som uppnåtts av 

förbättringsgrupperna, men det har hittills inte blivit av. Ledningen delar ut biobiljetter till 

förarna när de fått positiv kritik från passagerare. Vid några tillfällen har ledningen också 

anordnat grillning på depån samt årliga julbord. Detta är dock inte i direkt relation till 

förbättringsarbetet. Cheferna menar likväl att de gör en rad olika saker för att motivera och 

belöna de anställda som till exempel att uppmuntra vid goda prestationer och hålla 

utvecklingssamtal med samtliga förare. 

 

Kouzes och Posner (1997) menar att det är viktigt att ledaren förväntar sig det bästa av de 

anställda genom en äkta tro på deras förmåga. Detta skall leda till att arbetarna presterar 

bättre då ledningens tro på dem blir en självuppfyllande profetia. Detta kan åstadkommas 

genom att ledaren är närvarande i de anställdas arbete samt uppmärksammar dem och deras 

arbete. Förarna menar dock att ledarna inte är närvarande i deras dagliga arbete. “De brukade 

komma ner hit i cafeterian men nu är det aldrig någon som vågar sin hit”, säger förare 3 och 

syftar på ledarnas otillräckliga kontakt med förarna. Då ledningen och förarnas samlingsrum 

inte återfinns på samma våning, är den dagliga kontakten mellan förare och chef nästintill 

obefintlig. För några år sedan omorganiserades Nobina då både trafikledning och 

personalhantering flyttade till en samlad enhet på huvudkontoret. Innan omorganiseringen 

fanns dessa enheter representerade på de lokala depåerna. Förarna menar att detta har ökat 

klyftan mellan ledning och förare samt att relationen sinsemellan blivit opersonlig och 

svårhanterlig. Förare 4 sa: ”De vet inte ens vad jag heter, vi är skrivbordsprodukter”.  

 

Avståndet har enligt förarna resulterat till att de nu upplever det svårare att säga till om saker 

eller att framföra sina åsikter. Den upplevda svårigheten att kommunicera med ledningen är 

en faktor som medför maktlöshet hos förarna. Conger och Kanungo (1988) menar att 
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motivation och empowerment bör tillämpas på medarbetarna när de känner sig maktlösa. 

Därför är det viktigt att identifiera de faktorer som medför maktlöshet i organisationen. 

Vidare menar de att empowerment bör ses som en process som förhöjer medarbetarnas tro på 

sin personliga effektivitet, det vill säga att medarbetarnas motivation ökar då deras 

maktmässiga delaktighet ökar. Det finns även faktorer på arbetsplatsen, som exempelvis att 

organisationen är platt, som ökar möjligheten för medarbetarna att skapa engagemang och 

motivation i arbetet (Spreitzer 2008). Då förarna upplever att hierarkin inom organisationen 

ökat kan det innebära att deras möjlighet till empowerment samtidigt minskat. 

 

En annan faktor som ökar möjligheten för en organisations anställda att erhålla empowerment 

är de karriärmöjligheter som finns inom organisationen (Conger & Kanungo 1988). Enligt 

förarna råder begränsade karriärmöjligheter inom Nobina. Detta kan härledas till förarnas 

förlorade tillit till ledningen vilket påverkar deras syn på möjligheten att röra sig uppåt inom 

organisationen. De saknar också engagemang till att vinna det kommande anbudet med SL, 

vilket skulle innebära att Nobina får fortstätta sin verksamhet på Tyresö depå och undvika att 

bli utbytta. Förarna är likgiltiga inför ett alternativt byte av arbetsgivare vilket kan visa på en 

bristande tro på goda framtidsmöjligheter inom organisationen. Syed (2010) beskriver att 

förtroende och en förskjutning av makt från ledarna till de anställda är av absolut vikt för att 

empowerment skall uppnås. Förändringsarbetet bör ledas med en tilltro på medarbetarnas 

förmåga att prestera vilket i sin tur kommer att resultera i att medarbetarna upplever en 

delaktighet i den beslutsfattande processen inom organisationen. Den dominerade åsikten 

bland förarna var att förtroendet för ledningen är obefintligt. De anser att ledningen beslutar 

om saker de själva inte skulle acceptera. Ledarna menar däremot att deras förtroende för 

förarna har ökat i och med förbättringsgrupperna då förarna får insikt och förståelse för de 

krav och restriktioner som ledningen regleras av i sitt arbete. 

 

I förarnas arbete återfinns en viss grad av empowerment genom att de själva kontrollerar att 

arbetet utförs, det finns ingen chef som tittar dem över axeln. När de kör buss är de chef över 

sig själva. Detta har majoriteten av förarna kommenterat som en positiv aspekt i jobbet. Den 

upplevda självbestämmanderätten hos förarna överrensstämmer med Conger och Kanungos 

(1988) “self-efficiency”, som innebär att den personliga effektiviteten hos en medarbetare 

beror på graden av självbestämmande och samarbete i arbetet. Kulturen på Nobina innebär en 

respekt för sina kollegor och ett bra samarbete sinsemellan. Detta förhöjer förarnas upplevda 

empowerment. Tuckman (1994) presenterar en mer kritisk aspekt av empowerment. Han 

menar att då makt och beslutsfattande fördelas jämnt på de anställda berövas samtidigt 

individen på självständighet och rekonstruerar de anställda, vilkas initiativ i grunden är 

ledarens beslut.  
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6. Diskussion och slutsats 

När förbättringsgrupperna introducerades syftade de till att ge medarbetarna en möjlighet att 

påverka sitt arbete. Så har även skett, många positiva förändringar har implementerats utifrån 

givna mål. De förare som är delaktiga i ett förbättringsarbete vittnar om att de har fått en 

bättre insyn i hur och varför företaget måste implementera vissa förändringar. Majoriteten av 

förarna i studien är inte med i någon förbättringsgrupp och har således inte någon insikt i 

arbetet. De tror att förändringarna är till för att försämra för de anställda. Nobina har med 

andra ord lyckats att få med sig en del av de anställda, men inte merparten. Det fanns en 

förhoppning om att de delaktiga i förbättringsgrupperna skulle sprida förbättringsarbetets 

budskap till de andra på depån, det menar vi inte har fungerat.  

 

Kommunikation är något som alla organisationer ständigt måste arbeta med och Nobina är 

inte ett undantag. Studien visar att information går många anställda förbi. Många medarbetare 

önskar förklaring på varför vissa förändringar sker och när de inte får svar på sina frågor 

byggs ett motstånd sakta upp. Det är svårt att ta ställning till om organisationen börjar bli mer 

platt eller om den börjar anta en mer hierarkisk struktur. Många av förarna i föreliggande 

studie menade att kontakten med ledningen försvagats, medan cheferna vittnade om det 

motsatta. Vi menar att de anställda har ett ansvar att ta tag i sin arbetssituation och intressera 

sig för vad som händer på sin arbetsplats, detta är inte enbart chefernas skyldighet. Cheferna 

bör dock vara förebilder och gå före i processen och förbättra kommunikationen med 

medarbetarna, förbättra förutsättningar för de anställda att ta mer initiativ, hitta fler tillfällen 

att fira goda prestationer samt aktivt söka upp de anställda. 

 

Det finns många svar på hur en ledare bör agera för att framgångsrikt implementera en 

förändring. Föreliggande studie visar att anställda till stor del måste vara engagerade själva 

för att en positiv stämning ska råda. En ledare kan, och bör, skapa möjligheter och 

förutsättningar för den anställde att själv ta initiativ. Det är också då den anställde verkligen 

tar initiativ som denne kan påverka utfallet av en förändring. Det handlar därför såväl om 

inställning hos den anställde som om de förutsättningar en ledare skapar för att implementera 

förändringar på ett framgångsrikt sätt. En ledares förmåga att kommunicera ut ett budskap 

och att vara synlig och tillgänglig för de anställda är parametrar som även de påverkar 

initiativförmågan hos de anställda. Vid en jämförelse mellan de anställda som är med i en 

förbättringsgrupp och den övriga personalen står det klart att de delaktiga medarbetarna ser 

positivt på sina ledare, till skillnad från de andra vilka har en negativ inställning till de 

överordnade och till förbättringsgrupperna. Orsaken kan vara att de som inte är delaktiga inte 
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har förutsättningar för insyn i förändringsarbetet eller ges möjlighet till att träffa och samtala 

med sina överordnade eller övriga deltagare i förbättringsgrupperna. 

 

Majoriteten av förarna menar att de inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation trots 

introduceringen av förbättringsarbetet. De menar att ledningen styr vad förbättringsgrupperna 

ska arbeta med och berövar dem på så sätt möjligheten att påverka. Vi har uppfattat att 

personalens inställning till förbättringsarbetet var från början mycket positiv men att något 

har hänt på vägen. Förarna menar att ledningen fokuserar på fel saker och att det finns 

viktigare faktorer att fokusera på än vad som behandlas i förbättringsgrupperna. Förarna 

diskuterar sina arbetsvillkor som ett högst angeläget problem, så som att de önskar mer “luft” 

i körschemat, mer humana arbetstider och större marginaler i körningen. Liksom Maslow 

(1943) menar, att människor tillgodoser behov i en viss ordning, varav de kroppsliga behoven 

är det som människan söker uppnå först, kan en förare inte klättra vidare i behovstrappan utan 

att först tillgodose de basala behoven som luft, sömn och mat. Problematiken är därmed att 

motivationen hos förarna för att implementera förändringsarbetet är bristfällig då de inte är på 

den nivå som förbättringsarbetet kräver. Kan ledningen inte tillgodose dessa önskemål är det 

av stor vikt att förklara varför detta inte kan uppnås. Studien visar att förarna önskar en 

tydligare kommunikation från ledningen och att de ger skäl för de beslut som fattas. 

 

Vi menar att förarna inte är på den nivå som ledningen tycks tro. Förarna betonar vikten av att 

ha en öppen kommunikation med ledningen och få möjlighet att säga till om faktorer som är 

betydande för dem i sin vardag. Ledningen vill istället låta förarna ta del av beslut som är 

viktiga för organisationen. Antingen har förbättringsarbetet fel fokus eller så skulle det ha 

introducerats med möjligheten för alla förare att på något sätt delta. Detta skulle kunna skapas 

genom att upprätta ett månatligt möte där samtliga förare ges möjlighet att rösta om stora 

beslut eller få lämna in förslag på förbättringar som kan diskuteras. Vi tror också att 

avskaffandet av den naturliga mötesplatsen, cafeterian, kan komma att försämra möjligheten 

för deltagare i förbättringsgrupperna att sprida vidare information om arbetet. Med detta vill 

vi belysa vikten av att ledningen bör skapa ett utrymme för personalen att samlas och 

sällskapa för att öka sammanhållningen och på så sätt underlätta för förbättringsgrupperna att 

kommunicera förbättringsarbetet. Vi vill även påpeka att cheferna själva bör närvara i dessa 

möten för att förbättra kommunikationen och minska den upplevda klyftan mellan ledning 

och anställda.    

 

Den dominerande åsikten bland de övriga förarna är att förbättringsarbetet inte berör dem, att 

de inte är en del av det. En av de intervjuade förarna vittnade om att denne vid ett antal 

tillfällen anmält sitt intresse för att delta men nekats detta. Föraren menar att detta har skett på 
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grund av dennes starka åsikter. Det verkar därför som att förbättringsgrupperna leder till att 

en klyfta skapas mellan de anställda som inte är delaktiga i förbättringsgrupperna och de som 

är delaktiga. Det skapas också en klyfta mellan ledarna och den övriga personalen, då ledarna 

har makten att utesluta vissa förare och bjuda in andra. Den eftertraktade vi-känslan som 

ledningen önskade erhålla med förbättringsarbetet tycks ha gått förlorad. De förare som är 

med i förbättringsgrupperna har en helt annan uppfattning och känner inte igen sig i de 

missnöjda förarnas resonemang. Därmed är det tydligt att förbättringsarbetet fyller sitt syfte 

för de förare som har givits möjlighet att påverka. 

 

Studien visar att det är viktigt att ledarna motiverar de anställda att genomföra 

organisationsförändringen. Cheferna har belyst vikten av att sänka kostnaderna för att lyckas 

vinna det kommande anbudet, men de har inte motiverat majoriteten av de anställda att vilja 

vinna anbudet. Samtlig personal övertas av den arbetsgivare som vinner upphandlingen vilket 

gör det oerhört viktigt för ledningen att motivera förarna att vilja stanna kvar hos Nobina, 

något många av förarna i dagsläget ställer sig likgiltiga till. Varför är det viktigt för de 

anställda att Nobina vinner upphandlingen? Det är en fråga som ledningen bör besvara och 

förmedla till samtliga förare. Ledningen tycks ha tagit för givet att förarna vill arbeta vidare 

för Nobina men i själva verket krävs det betydligt mer information och morötter till förarna 

för att så skall vara fallet. En lösning på detta skulle kunna vara att ledningen informerar om 

de fördelar som kan föreligga om Nobina fortsätter driva verksamheten på Tyresö. Det kan 

också vara en bra idé att utlova vissa förbättringar som kan vara betydelsefulla för de 

anställda. 

 

Den gemensamma faktorn i uppsatsens teoretiska referensram är att en ledare i en 

organisationsförändring ska verka inspirerande för de anställda i arbetet. Ledarna på Nobina 

har, enligt majoriteten av förarna, inte inspirerat förarna i deras arbete. Dock vittnade några 

förare om att ledarna gör ett bra jobb. Ett sätt att inspirera personalen är att visa på goda 

exempel och personifiera erkännanden, något som Kouzes och Posner (1997) framhäver som 

effektiva faktorer. Detta har inte ledningen anammat. Undersökningen vittnar om att det finns 

goda exempel att utnyttja samt sätt att personifiera erkännanden, vilket kan användas i mycket 

större utsträckning än vad de gör idag. Om cheferna uppmärksammar att en förare 

åstadkommit goda resultat kan man på så vis inspirera de övriga förarna. Ett förslag är att 

utnämna månadens förare för att inspirera förarna att förbättra eller förändra ett beteende eller 

aktivitet.   

 

För att engagera de anställda i arbetet har ledningen introducerat förbättringsgrupperna. Då 

det är förarna som skall genomföra och åstadkomma förbättringarna är det av stor vikt att de 



 32 

är engagerade i arbetet. Studien har visat att förare i förbättringsgrupperna uppskattar 

möjligheten att påverka arbetssituationen och trivs således bättre med arbetet. De upplever att 

deras roll blivit viktig och då också blivit villiga att ta ett större ansvar. Även från början 

negativa förare som fått möjlighet att delta i förbättringsgrupperna har upplevt det som 

meningsfullt och ändrat inställning. Dock har ledningen inte lyckats engagera de förare som 

inte är delaktiga i förbättringsgrupperna. Då det endast är ca 25 av 325 förare som har givits 

möjlighet att delta är detta ett stort problem. Dessa förare kan inte ensamma åstadkomma de 

mål som omorganiseringen syftar till att uppnå. Det är tydligt att de förare som är delaktiga i 

förbättringsgrupperna är överens om att arbetet är viktigt och skapar positiva resultat. Kan 

alla förare ges samma möjlighet att delta så finns en stor chans att förbättringsarbetets avsikt 

kan bekräftas. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en ledare bör skapa möjligheter och 

förutsättningar för den anställde att själv ta initiativ i sitt arbete. Det är också då den anställde 

verkligen försöker påverka utfallet av en förändring. Det handlar om inställningen hos den 

anställde och om de förutsättningar en ledare skapar, när förändringar skall implementeras på 

ett framgångsrikt sätt. En ledares förmåga att kommunicera ut ett budskap och att vara synlig 

och tillgänglig för de anställda är parametrar som även de påverkar initiativförmågan hos de 

anställda. De som fått möjlighet att delta i organisationsförändringen är positivt inställda till 

sina chefer och sitt arbete medan de som lämnas utanför upplever ett allt större missnöje. Det 

beror troligtvis på att de saknar information och insyn i förbättringsarbetet. Slutsatsen är 

således att cheferna och förbättringsgrupperna, då de inte lyckas kommunicera ut 

förbättringsarbetets budskap till de anställda, riskerar det ursprungliga målet med hela 

organisationsförändringen.   



 33 

Litteraturlista 
 
Alvesson, M (2009). Organsiationskultur och ledning Liber: Malmö. Andra upplagan 

 

Bruzelius, L. H. & Skärvad, P. (2004). Integrerad Organisationslära Studentlitteratur AB: 

Lund  

 

Bryman, A. & Bell, E. 2001. Företagsekonomiska forskningsmetoder Upplaga 1:3. Liber AB: 

Malmö 

 

Conger, A. J. & Kanungo, N. R. (1988) The Empowerment process: integrating theory and 

practice. The Academy of Management Review, Vol 13 no 3, pp. 471-482 

 

Forrester, R. (2000). Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea. The Academy of 

Management Executive, Vol 14. no 3, Themes: Structure and Decision making, pp. 67-80 

 

Gilje, N. & Grimen, H. (2009). Samhällsvetenskapernas förutsättningar Bokförlaget 

Diadalos: Göteborg. Tredje Upplagan  

 

Kotter, J.P (2012). Leading Change Harvard Business Review Press: Boston, Massachusets. 

Second Edition 

 

Kouzes, M. J. & Posner, Z. B. (1997). The Leadership Challenge ISL Förlag AB: Göteborg. 

Översättare: Svensson, P. 

 

Maslow, A. H.  (1943). A Theory of Human Motivation Psychological Review, Vol 50(4), 

370-396 

Miner, B (2007) Organizational Behavior 4: From Theory to Practice 

 

Nahavandi, A (2012). The art and science of leadership Upper Saddle River: New Jersey; 

Perason. Sixth Edition 

 

Nobina Sverige AB (2013). Årsrapport 2012-2013, Solna: Nobina Sverige AB 

 

Patel, R. & Davidsson, B. 2003. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning Studentlitteratur AB: Lund 



 34 

Spreitzer, G. (2008). Taking Stock: A Review of More Than Twenty Years of Research of 

Empowerment at Work. The Sage Handbook of Organizational Behaviour, Vol 1, pp. 54-72 

 

Syed, J. (2010). Reconstructing Gender Empowerment. Womens Studies International Forum, 

no. 33, pp. 283-294 

 

Townley, B. (2001). The Cult of Modernity. Financial Accountability & Management, Vol 

17(4), pp. 303-310  

 

Tuckman, A. (1994). The Yellow Brick Road: Total Quality Management and the Restructing 

of Organizational Culture. Organization Studies, Vol 15(5), pp. 727-75 

 

Elektroniska dokument 

Nobina AB (2013). Om företaget. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.nobina.com/sv/Sverige/Om-foretaget/ [2013-11-14] 

 

 

 

 

http://www.nobina.com/sv/Sverige/Om-foretaget/


 35 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor - Ledare 
 

Förutsättningar 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag? 

 Hur tror du att medarbetarna uppfattar dig och andra chefer i din position?  

 Hur stor möjlighet har du att träffa och kommunicera med dina 

medarbetare/underordnade? 

 

Förbättringsarbetet 

 Hur upplever du att förbättringsarbetet går?  

 Hur mycket av din tid går åt för att arbeta med förbättringsgrupperna? 

 Hur påverkar det ditt övriga arbete? 

 Vad får du för respons från dina underordnade?  

 Upplever du att dina underordnade är motiverade i sitt arbete? 

 Upplever du ett motstånd i förbättringsarbetet? 

 Hur gör ni för att övervinna motståndet? 

 Hur gör du för att genomföra/implementera en ny idé?  

 

Empowerment     

 Vad gör du för att motivera de anställda till att göra de uppgifter som krävs? 

 Vad gör ni när ett mål uppfylls? 

 Vad tror du motiverar medarbetarna? 

 

Organisationskultur  

 Vad har ni för regler och normer på arbetsplatsen?  

 Hur upplever du arbetsklimatet idag? Märker du någon skillnad från tidigare? (innan 

förändringsarbetet?) 

 Hur mottas vanligtvis en förändring i arbetsstrukturen av de anställda?  
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Intervjufrågor – Medarbetare 
 

Ledarskap i organisationsförändring  

 Upplever du att du fått tillräckligt med information om förbättringsgrupperna och 

syftet med dem? 

 Har ledningen tydliggjort behovet av förändringen? 

 Finns det mycket regler och instruktioner för hur arbetet skall utföras?  

 Känner du till företagets mål och visioner?  

 Fungerar målen och visionerna som en motivationskälla för dig? 

 Upplever du att ledningen agerar utefter vad de sagt? 

 Hur tror du att ledningen uppfattar dina kollegor? 

  

Empowerment 

 Känner du dig delaktig i förbättringsprocessen? 

 Hur ofta får du ge uttryck för dina åsikter och idéer? 

 Uppmärksammas dina idéer?  

 Upplever du att du får ta del av beslutsfattandet?  

 Upplever du någon förändring av möjligheten att påverka besluten genom ditt arbete i 

förbättringsgrupperna? 

 Vad händer när ett mål uppnåtts?   

 Hur upplever du att ni blir belönade för era prestationer? 

 Vad får dig att känna engagemang och motivation i ditt arbete? 

 Vad gör din chef för att motivera dig? 

 

Att förmedla budskapet 

 Upplever du att förbättringsgruppernas arbete når ut till de övriga anställda som inte 

medverkar i en grupp? 

 

Effekter av förändringen 

 Hur har du påverkats av förändringen? Ge gärna ett exempel.  

 Hur mycket tid kräver arbetet med förbättringsgrupperna? 

 Hur påverkar det ditt övriga arbete? 

 

Organisationskultur  

 Hur ofta/mycket får du möjlighet att kommunicera med dina arbetskamrater?  

 Hur upplever du samarbetet mellan förarna och ledning? 

 


