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Motivation och kommunikation som determinanter för
förändringsvilja

Anette Nyqvist & Katja Syrjänen

Syftet var att inför teamfokuserade organisationsförändringar undersöka
medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation inom en
verkstadsavdelning på Volvo Aero, rörande variablerna kommunikation,
motivation och förändringsvilja, det vill säga möjliga byggstenar i skapandet
av effektiva team. Sambandet mellan variablerna kommunikation och
förändringsvilja förväntades ge positiva korrelationer. Sambandet mellan
variablerna motivation och förändringsvilja förväntades också ge positiva
korrelationer. Sambandet mellan variablerna kommunikation och motivation
skulle också undersökas. Undersökningsgruppen var en avdelning benämnd
”9250 CRF gruppen”. Enkäten konstruerades utifrån avdelningens möjliga
utvecklingsområden, baserade på resultatet från företagets interna
attitydundersökning, och utformades som påståenden vilka skulle skattas
efter en skala från 1-7. Enkäten sändes via e-post till aktuell kontaktperson
och distribuerades till undersökningsgruppen. Av de 56 medarbetarna
svarade 32, vilket motsvarar 57 %. Resultatet visade positiva, men mycket
låga korrelationer mellan variablerna kommunikation och motivation i
förhållande till förändringsvilja. Slutsatsen var att förändringsviljan istället
förklaras av andra faktorer än de undersökta, vilket var oväntat.

        Företagsledningen på Volvo Aero i Trollhättan överväger arbetsorganisatoriska
förändringar i syfte att öka effektiviteten och minska omkostnaderna. Tankar finns att
applicera ett tydligare teamperspektiv på delar av organisationen. Detta gäller i första
hand verkstäderna, eftersom möjligheten finns till ekonomiska vinster genom större
fokusering på ett teambaserat arbetssätt.
        Företaget har präglats av förändring ända sedan 70-talet och dessa förändringar har
steg för steg lett till ökad decentralisering inom arbetsorganisationen. Från 1990-talet
och framåt har företaget successivt lagt större vikt vid grupp- och teamarbete, där
medarbetarnas delaktighet lyfts fram (Nyqvist, 2002). Medarbetarskapet präglas allt mer
av bl. a. ärlig kommunikation som enligt företagets vision innebär ett öppet klimat där
medarbetarna känner att alla tillåts att uttrycka sina åsikter utan att riskera reprimander.
Vidare betonas viljan att förändra och att vara aktiv. Företagsandan kännetecknas av
grundsynen att: ”varje medarbetare, individuellt och tillsammans, vill och kan förändra
och förbättra verksamheten” (The Volvo Way, 1999: 28).
       Den årligen genomförda attitydundersökningen Volvo Attitude Survey är ett
hjälpmedel för Volvokoncernen att kartlägga medarbetarnas attityder inom områden
som bl.a. engagemang, motivation, ledarskap, effektivitet mm. Resultaten redovisas
avdelningsvis och följs upp genom gemensamt utarbetade åtgärdsplaner för områden
med möjlighet att utvecklas. Attitydundersökning genomfördes senast i mars 2002
(Nyqvist, 2002).
        Nu står företaget än en gång inför en omorganisation. Den här gången ligger fokus
på C-verkstaden, närmare bestämt JEC1 där avdelningen 9250 CRF2 ingår. Målet för
                                                          
1 Jet Engine Components
2 General Electric’s Compressor Rear Frame. CRF: utgör en viktig komponent i en flygplansmotor vid
namn CF6-80, en motor som bl.a. finns i flygplan av modellen Boeing 747.
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förändringarna är att öka produktiviteten och på så sätt bidra till företagets lönsamhet.
Volvo Aero har, med anledning av föreliggande uppsats, gett tillstånd till att ta del av
avdelningens resultat från Volvo Attitude Survey3. Resultaten visar potentiella
förbättringsområden rörande grundläggande byggstenar kännetecknande för team,
nämligen: kommunikation och förändringsvilja (se Buchholz & Roth citerad i Lind &
Skärvad, 1997) samt motivation. Efter en dialog med uppdragsgivaren samt vår
kontaktperson Leif Högfeldt, som arbetar med frågor rörande arbetsorganisatoriska
förändringar, bestämdes det att studien skulle inrikta sig på dessa tre nyckelområden.
Dessa nyckelområden är intressanta även med tanke på tidigare forskning, där det av
vissa forskare har konstaterats att sammansättningen av team inom organisationer kan
stöta på svårigheter inom dessa tre områden bl.a. i form av förändringsmotstånd, låg
motivation och bristande kommunikation (Choundrie, Hlupic & Irani, 2002).
        Uppdraget är att genom en enkätundersökning av kvantitativ karaktär undersöka
medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation i den aktuella avdelningen rörande
variablerna kommunikation, motivation och förändringsvilja. Resultaten kommer att
presenteras i form av korrelationer mellan dessa variabler.
        Eftersom de eventuella organisationsförändringarna kommer att innefatta
teamarbete, följer först en beskrivning av hur en del forskare har definierat team i teorin.
Därefter beskrivs kommunikation, motivation och förändringsvilja.

Tidigare forskning

         Team
         Team är ett begrepp som ger upphov till olika associationer. Distinktionen mellan
grupp och team är inte självklar.  Lennéer-Axelson och Thylefors definierar grupp
enligt följande: ”En grupp är en samling människor som 1) upplever sig ha ett
gemensamt mål, 2) ömsesidigt påverkar varandra, 3) är psykologiskt medvetna om
varandra och 4) uppfattar sig själva som en grupp” (Lennéer-Axelson & Thylefors,
1991: 26).  Denna definition kan ställas mot Katzenbach och Smith (1994), som
definierar team (riktiga/real team) enligt följande: ”Ett team är ett mindre antal4

personer med komplementära färdigheter som är helhjärtat engagerade för samma syfte,
prestationsmål och arbetssätt och som utvecklar ett ömsesidigt ansvarstagande för detta”
(citerad i Svedberg, 2000: 140). Katzenbach och Smith (1994) menar att stora grupper
har svårigheter att konstruktivt interagera och komma överens som en grupp. Tio
personer har en större sannolikhet att framgångsrikt arbeta igenom individuella,
funktionella och hierarkiska skillnader. De har även en större chans att arbeta mot en
gemensam plan och hålla de själva gemensamt ansvariga för resultaten. Därmed inte
sagt att inte stora grupper på ca 50 personer teoretiskt sett kan kallas för team. Det kan
dom, men risken är att gruppen splittras in i mindre team, s k. subteam, för att kunna
hantera ansvar och uppsatta mål. Stora grupper med ett team-tänkande kallas istället för
utvidgade team (extended teams). Ifall en mindre gruppering på toppen har anammat
teamkonceptet, kan denna grupp inspirera andra till att arbeta som team. Trots att
utvidgade team kan vara effektiva i sig, uppfyller de ändå inte kriterierna för riktiga
team (Katzenbach och Smith, 1994).
        Katzenbach och Smiths (1994) teamdefinition har likheter med Buchholz och

                                                          
3 Dessa uppgifter är dock konfidentiella, vilket medför att det aktuella resultatet ej kan återges i sin helhet.
4 Dvs. Mindre än 12 individer (Katzenbach & Smith, 1994).
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Roths (1987) åtta typiska kännetecken för effektiva team:
“1) Participate leadership- creating an interdependency by empowering, freeing up, and
serving others, 2) shared responsibility- establishing an environment in which all team
members feel as responsible as the manager for the performance of the work unit, 3)
aligned on purpose- having a sense of common purpose about why the team exists and
the function it serves 4) high communication- creating a climate of trust and open honest
communication, 5) future focused- seeing change as an opportunity for growth, 6) focused
on task- keeping meetings focused on results, 7) creative talents- applying individual
talents and creativity, 8) rapid response- identifying and acting on opportunities”
(Buchholz & Roth, 1987: 14).

Även Lind och Skärvad (1997) ser dessa tankar som centrala, men har tolkat Buchholz
och Roths (1987) kännetecken för effektiva team enligt följande;

1) Tydlig och klar gemensam målbild. Alla teammedlemmarna var klara över teamets
uppgift, syfte och mål.

2) Gemensamt ansvarstagande. Alla teammedlemmarna kände ansvar för att nå teamets
mål. De arbetade engagerat, ömsesidigt stödjande och med en klar vilja att ”hjälpas
åt”.

3) Stödjande ledarskap. Ledaren skapade delaktighet och medansvar bland annat
genom att på olika sätt stödja teamets medlemmar och ge dem ”frihet under ansvar”.

4) Intensiv kommunikation. Teamets medlemmar kommunicerade med varandra på ett
öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt. Man hade förmåga att fråga, lyssna
och svara.

5) Framtidsinriktning och förändringsvillighet. Man tänkte framåt och var proaktiva.
6) Uppgiftsfokusering. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela

tiden resultatutfallet av teamets verksamhet.
7) Goda individuella prestationer. Teamet ”lyfte” de individuella prestationerna över

deras normalnivå.
8) Snabbt agerande. Inga ”långbänkar” och kort tid mellan tanke och handling.

(Lind & Skärvad, 1997: 68-69).

        Colenso (2000) betonar att det är viktigt att särskilja mellan grupper och team
eftersom dessa begrepp i viss utsträckning har behandlats synonymt. För att ett team ska
räknas som ett team, måste det uppfylla två olika kategorier av kriterier. Dessa kriterier
består av olika förhandsvillkor (t.ex. teamets syfte) och karaktärsdrag (t.ex.
interpersonella färdigheter). Förhandsvillkoren dikteras av andra än de som ingår i
teamet, vanligtvis de som fastställer teamets förutsättningar och till vilka teamet har
rapporteringsskyldighet. Karaktärsdragen å andra sidan beskriver teamets egna
möjligheter att själva uppnå effektivitet och påverka sina resultat (Colenso, et al., 2000).
Till teamets utveckling hör utvecklingen av den rätta blandningen av färdigheter som är
nödvändiga för teamarbete (Katzenbach & Smith, 1994). Det är viktigt att dessa
färdigheter kompletterar varandra och täcker hela det område som teamets arbetsuppgift
kräver. Teamet behöver bl.a. teknisk/funktionell expertis samt färdigheter i
problemlösning och beslutsfattande. Likaså behövs interpersonella färdigheter för att
effektivt kunna kommunicera och samverka. Till de interpersonella färdigheterna räknas
bland annat aktivt lyssnande, stödjande samt förmåga att se andras intressen och
prestationer. Ett vanligt fel är emellertid att överbetona färdigheter i väljandet av team
(Katzenbach & Smith, 1994). Ett återkommande misstag är även att fokusera på
teammedlemmarnas yrkeskompetens, när det ofta är brister i andra kompetenser som
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stör teamets samverkan (Ortman, 1999). Idealet är ett balanserat team, dvs. ett team där
medlemmarnas olika personligheter, färdigheter och förmågor kompletterar varandra.
(Mullins, 1999).
         Effektiva team har alltid teammedlemmar som intar viktiga sociala- liksom
ledarroller genom att utmana, tolka, stödja, integrera, komma ihåg och sammanfatta.
Dessa roller hjälper uppbyggandet av det ömsesidiga förtroendet och bearbetandet av de
konstruktiva konflikter som är nödvändiga för teamets framgång. I de mest
framgångsrika teamen situationsanpassar medlemmarna sina olika sociala roller för att
främja prestationsbehoven. En sådan finkänslighet kräver dock en lång utvecklingstid
(Katzenbach & Smith, 1994). Mullins anser att rollbalans är en förutsättning för teamets
effektivitet. Detta förklaras med att varje teammedlem har både en formell och en
informell roll. Den formella rollen beskriver bl.a. arbetsbefattning, arbetsuppgifter,
ansvar och befogenheter, medan den informella rollen beskriver relationerna till andra
och agerandet i samarbetet med andra. Rollbalans innebär följaktligen att samtliga roller
som behövs för teamets arbete, både formella och informella, finns representerade i
teamet (Mullins, 1999). Belbin (1996) förklarar att det finns nio olika informella roller
som tillsammans kompletterar varandra5. Ett framgångsrikt team kännetecknas av att
samtliga roller finns representerade. Detta behöver dock inte betyda att teamet måste
bestå av nio individer eftersom varje individ kan ha olika, kompletterande roller
samtidigt. Dessa roller behöver heller inte vara statiska utan förändras i takt med att
individen förändras (Belbin, 1996).
        Mullins (1999) anser att sammansättningen av ett team kräver även förståelse för
teamets styrka och svagheter. Eales-White (1997) använder begreppet synergi för att
beskriva ett teams gemensamma effektivitet. Ett team är effektivt när
teammedlemmarna tillsammans skapar ett större värde än summan av de enskilda
medlemmarnas insatser. Synergiaspekten i uppbyggandet av ett effektivt team har också
uppmärksammats av Colenso (2000).

        Teamets kommunikation
        Buchholz och Roth (1987) lyfter dessutom fram byggstenen kommunikation; man
menar att en fungerande kommunikation är avgörande för en hög prestationsnivå. De
finner stöd för detta i tidigare forskning, där korrelationen mellan tillfredsställelse och
kommunikation har testats. Dessa resultat visar att människor som inte är fullt
tillfredställda med sin arbetssituation men som har en arbetsmiljö som präglas av god
kommunikation har en högre prestationsnivå än de som är tillfredställda men arbetar i
ett klimat med bristande kommunikation. Därmed räknar Buchholz och Roth
kommunikation som en avgörande byggsten för ett högpresterande team (Buchholz &
Roth, 1987). Redan vid sammansättningen av ett team bör man, enligt Buchholz och
Roth, försäkra sig om en god kommunikation. Teamets ledare får här en avgörande roll

                                                          
5

1. Plant: intellektuell, kreativ, påhittig, fantasifull, har många idéer och löser svåra problem.
2. Resource Investigator: utåtriktad, verbal, entusiastisk, upptäcker möjligheter och utvecklar kontakter.
3. Coordinator: mogen, självsäker, klargör mål, förespråkar beslutsfattande och är bra på att delegera arbete.
4. Shaper:  mål- och prestationsorienterad, dynamisk, pådrivande, har drivkraft och förmåga att övervinna hinder.
5. Monitor evaluator:  uppmärksam, objektiv, saklig och ser möjligheter.
6. Teamworker: social, samarbetsvillig, främjar laganda, en god lyssnare och konfliktlösare.
7. Implementer: disciplinerad, effektiv, pålitlig, organiserar och/eller utför arbetet, samt går från ide till handling.
8. Complete: omsorgsfull, samvetsgrann, upptäcker fel, ser till att tidsplaner hålls och att inga misstag görs.
9. Specialist:  står för expertkunskaperna inom speciella områden, har ofta en bra helhetsbild och kan ge stöd och hjälp till teamets övriga

medlemmar (Belbin, 1996 s.43).
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genom att formulera de förväntningar som ställs på teamet men även ge direktiv om hur
kommunikationen bör fungera mellan ledaren och teamets medlemmar.
Kommunikationen består i detta fall först av information till teamet från ledaren
(envägskommunikation) och övergår sedan till en öppen kommunikation
(tvåvägskommunikation) där problem som uppstår diskuteras öppet på ett tidigt
stadium. Enligt Buchholz & Roth (1987) kräver detta ett öppet kommunikationsklimat,
vilket innebär att teammedlemmarna känner förtroende och frihet att berätta om
eventuella problem som försvårar teamets arbete.
        Sambandet mellan kommunikation och förändringsarbete har även studerats inom
förändringsstrategier i arbetslivet (Håkansson, 1995). Arbetsplatser som upplever
kommunikationen oproblematisk har i större utsträckning uppnått ett positivt och öppet
arbetsklimat i sitt förändringsarbete, både i förhållande till förändringsarbetets syfte och
bättre indirekta effekter. De arbetsplatser som aktivt arbetat med kommunikationsfrågor
kan som indirekt effekt uppvisa resultat i form av ökat engagemang, ökad öppenhet och
förbättrad förmåga till omlärning (Håkansson, 1995).
        En alternativ förklaring till dessa resultat skulle ev. kunna vara den s.k.
”Hawthorne-effekten”, ett resultat från Elton Mayo’s studier i Chicago 1927-32 (i
Kaufmann & Kaufmann, 1999). ”Hawthorne-effekten” har haft en stor betydelse för
psykologin, i synnerhet organisationspsykologin. Den innebär att det sker en förändring
(förbättring) i prestationen eftersom medarbetarna är medvetna om att de får
uppmärksamhet. Svartdahl (2001) menar dock att resultaten av dessa studier inte visat
sig tillförlitliga eftersom de inte uppfyller de grundläggande krav som ställs på
experimentella undersökningar, samt att resultaten baserades mer på godtycke än
statistiska beräkningar (Svartdahl, 2001).
        Ahrenfeldt (2001) betonar vikten av en fungerande kommunikation inom
organisationen och menar att denna ska dominera över informationen. Information är en
envägsprocess (monolog) eftersom det bara finns en aktiv individ dvs.
informationslämnaren.
        Detta behöver inte automatiskt medföra att mottagaren/mottagarna har förstått och
tagit till sig informationen. Kommunikation är däremot en flervägsprocess (dialog)
vilket innebär att både sändare och mottagare är aktiva i processen (Ahrenfeldt, 2001).
Kommunikationen i organisationen kan ta flera olika riktningar: nedåt, uppåt och
horisontellt. Katz och Kahn (citerad i Kaufmann & Kaufmann, 1999) menar att den
nedåtriktade kommunikationen, som sker från ledningen och nedåt, har en vägledande
och styrande funktion. Det finns flera orsaker till att denna kommunikation inte alltid
fungerar, även om de flesta ledare har för avsikt att förmedla exakta besked till
medarbetarna. Informationen sker ofta i flera led innan den når samtliga medarbetare.
Detta kan innebära att det ursprungliga budskapet kan förvrängas, medvetet eller
omedvetet, t.ex. av en mellanchef. Det är inte heller alltid så att medarbetarna uppfattar
ledarnas budskap på ett korrekt sätt. Schnake (citerad i Kaufmann & Kaufmann, 1999)
påvisade en diskrepans mellan vad ledarna trodde sig ha kommunicerat och vad
medarbetarna upplevde att de hade mottagit.
        Den uppåtriktade kommunikationen, som sker från de lägre nivåerna i
organisationen till den högre, innehåller vanligtvis den information ledarna behöver få
för att fatta beslut. Ett vanligt fenomen inom organisationer är att medarbetarna känner
motstånd mot uppåtriktad information. Detta får till följd att även mycket viktig
information hålls tillbaka. Ledningen bör därför sträva efter att skapa en kultur och en
arbetsmiljö som uppmuntrar till uppåtriktad kommunikation (Kaufmann & Kaufmann,
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1999). Om organisationen inte har en klar bild över de förändringsstrategier som ska
genomföras och inte förklarar dessa strategier vid möten, kan bristen på kommunikation
påverka teammedlemmarnas motivation på ett negativt sätt (Choundrie, et al., 2002).
Kommunikationen är därmed nödvändig för att skapa motivation hos medarbetarna. En
god kommunikation kan bidra till att höja motivationsnivån i organisationen, genom
t.ex. utvecklingssamtal och klarläggande av arbetsuppgifter (Kaufmann & Kaufmann,
1999).

        Teamets motivation
        Man kan inom motivationspsykologin urskilja en mängd olika centrala
teoribildningar, varav ingen är allomfattande. De motivationsteorier som finns försöker
förklara orsakerna till drivkrafterna och vad som avgör deras intensitet.
Innehållsteorierna (content theories) fokuserar på orsakerna till mänskligt beteende, dvs.
varför människan drivs till handling. Exempel på dessa innehållsteorier är enligt
Mullins (1999): Maslows behovspyramid, Herzbergs tvåfaktorteori samt McClellands
behovsteori. Processteorierna (process theories) behandlar hur vi i specifika situationer
motiveras till prestationer och om samspelet mellan kognitiva faktorer såsom
förväntningar, personliga behov och värderingar. Exempel på processteorier är enligt
Mullins (1999) Vrooms förväntningsteori och Lockes teori om värdediskrepans.
        En stor del av motivationsteorierna inom psykologin är enligt Rendahl (1995)
alltför statiska och därför inte anpassade till den ökade förändringstakt som präglat
företags- och verksamhetsutvecklingen från 70-talet och framåt. Kaufmann och
Kaufmann (1999) definierar begreppet motivation enligt följande: ”de biologiska,
psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller
beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse” (Kaufmann &
Kaufmann, 1999: 82). Motivation kan därför ses som en drivkraft, en inre process som
aktiverar, ger riktning och intensitet åt ett beteende i förhållande till att nå uppsatta mål.
Inom motivationspsykologin kan man finna flera olika centrala teoribildningar som
försöker förklara orsakerna till dessa drivkrafter och vad som avgör drivkraftens
intensitet (Kaufmann & Kaufmann, 1999). Mullins (1999) föreslår en indelning av de
drivkrafter som motiverar människor i sitt arbete i tre grupper; 1) ekonomisk ersättning
såsom lön, marginella fördelar, pension, materiella saker, säkerhet, 2) inre
tillfredsställelse i form av intresse, personlig utveckling och växande samt 3) sociala
relationer t.ex. vänskap, att arbeta i grupp, strävan efter status, erkännande och makt. En
människas motivation, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation kommer enligt denna
teori att bero på hur starka respektive motiv är hos honom/henne och i vilken
utsträckning dessa kan uppfyllas i arbetet (Mullins, 1999). Buchholz & Roth (1987)
däremot, behandlar inte motivation som en separat företeelse, utan betraktar den istället
implicit som en naturlig del i ”förändringsvilja”.

      Teamets   förändringsvilja
        Buchholz & Roth (1987) anser att förutsättningen för förändringsvilja är att
medarbetarna bedömer att förändringen kommer att medföra positiva konsekvenser för
individen själv. Ju tydligare individen kan knyta positiva konsekvenser till ett visst
beteende, desto mer villig är individen att arbeta för den specifika förändringen. Om
konsekvenserna däremot är mer allmänna och inte knutna till personliga vinster, anser
Buchholz & Roth (1987) att den individuella förändringsviljan är mindre stark. Med
andra ord bestäms förändringsviljans intensitet av hur pass nära i tiden den positiva
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konsekvensen kommer efter själva arbetsinsatsen samt hur starkt konsekvensen är
kopplad till individen. Ett exempel på en sådan positiv konsekvens enligt Buchholz &
Roth (1987) är att ledaren dagligen kommunicerar med medarbetarna och ger feedback
på deras arbetsinsatser och prestationer.
        Vissa forskare hävdar att teammedlemmarna är mottagliga för förändring ifall
informationen om strategin eller förändringen är tillgänglig för dem (Choundrie, et al.,
2002). Rendahl (1995) understryker att varaktiga förändringar står och faller med insikt
om vad som frigör energi för förändring, eftersom individer har olika uppfattningar om
vad som engagerar dem i arbetet. Kronvall (1991) betonar att förutsättningarna för ett
positivt förhållningssätt till förändringar är att de berörda varit och är involverade i
förändringsarbetet och därför känner sig motiverade att aktivt arbeta för förändringen.
Förändringar av arbetsmetoder eller tillkomst av nya arbetsenheter i en organisation kan
därför inte genomföras utan att det samtidigt sker förändringar i samspelet i
organisationen. Kronvall et al. (1991) anser att en av de viktigaste förutsättningarna för
förändring/förbättring är att en dialog/samverkan kommer till stånd mellan
organisationens ledning och baspersonalen. En del av detta är utvecklingen av en intern
dialog som ger möjligheter till direkt problemlösande kommunikation mellan individer,
grupper eller nivåer i organisationen (Kronvall et al., 1991). Om förändringsarbetet inte
ges tillräckligt lång tid och medarbetarna bara hinner påbörja men inte avsluta
förändringsarbetet resulterar detta i förändringströtthet (Svedberg, 2000).
Förändringströtthet kan därför ha en negativ inverkan på förändringsviljan. Svedberg
(2000) menar att om förändringsprocessen ges tillräckligt med tidsmässigt utrymme och
medarbetarna inser vilka problem som förändringen kommer att lösa, finns det goda
förutsättningar för ett lyckat förändringsresultat- förutsatt att de har kunskap som krävs
för att genomföra förändringen (Svedberg, 2000).

Problemformulering och syfte
      Syftet är att genom en enkätundersökning av kvantitativ karaktär undersöka
medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation inom en avdelning i C-verkstaden,
Volvo Aero Trollhättan, rörande variablerna kommunikation (K), motivation (M) och
förändringsvilja (F)6, för att kunna påvisa eventuella samband mellan dessa variabler,
eftersom, som vi tolkar teorierna, de i förlängningen antas bidra till utvecklingen av ett
effektivt team.  Resultaten presenteras i form av korrelationer mellan dessa variabler (K,
M, F) enligt följande hypotetiska modell (se Figur 1.)

K

F                 

M
Figur 1.  Relationer mellan variablerna kommunikation (K), motivation (M) och
               förändringsvilja (F).

                                                          
6 K,  M och F definieras genom operationella definitioner.
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Så som vi har tolkat teorierna antar vi att om sambanden mellan de valda variablerna
skulle resultera i statistiskt signifikanta positiva korrelationer, skulle de i förlängningen
kunna kopplas till en fjärde variabel, dvs. (T) vilket står för variabeln Team. Eftersom vi
inte i detta läge vet hur sambanden ser ut, lägger vi i denna studie enbart fram en
vidareutveckling av modell 1 (se figur 2) som en illustration. Syftet med denna studie är
dock att testa  modell 1.

K

F                 T ?
M

Figur 2.  Relationer mellan variablerna kommunikation (K), motivation (M),
               förändringsvilja (F) och team (T).

Antagande 1: Sambandet mellan variablerna kommunikation (K) och förändringsvilja
(F) förväntas ge positiva korrelationer.
Antagande 2: Sambandet mellan variablerna motivation (M) och förändringsvilja (F)
förväntas ge positiva korrelationer.
        Korrelationen mellan kommunikation (K) och motivation (M) kommer även att
redovisas, för att se hur sambandet mellan dessa två variabler ser ut.

Metod
Undersökningsobjekt
         Undersökningsobjekt är en avdelning, geografiskt placerad i C-verkstaden,
benämnd ”9250 CRF gruppen”. CRF gruppen är uppbyggd som
flödesgrupp/produktionsverkstad för att producera General Electrics Compressor Rear
Frame7. Komponenterna som gruppen tillverkar består av ytterst komplicerade gjutgods,
vilka i sin tur tillverkas i USA. De arbetsuppgifter som utförs inom Frame-gruppen
består av: Trimning, svetsning, borrning, svarvning, fräsning, gradning, gängning,
kontroll och montering samt administrativa uppgifter såsom planering,
produktionsteknik mm (uppgifter från Jan Danielsson, arbetsledare).

                                                          
7 CRF: utgör en viktig komponent i en flygplansmotor vid namn CF6-80, en motor som bl.a. finns i
flygplan av modellen Boeing 747.
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Deltagare
         Deltagarna i undersökningen bestod av de 56 personer som arbetade i CRF
gruppen. Dessa var fördelade på en arbetsledare, 10 tjänstemän och 45
kollektivanställda. Av de 56 var endast två av medarbetarna kvinnor, vilka båda
arbetade som kontrollanter. Då arbetsuppgifterna i CRF gruppen till stor del bestod av
maskinbearbetning var den vanligaste arbetstidsformen olika varianter av skiftarbete
medan produktionstekniker, kontrollanter och montörer arbetade dagtid (uppgifter från
Jan Danielsson, arbetsledare).

Frågeformulär

        En enkät av kvantitativ karaktär utformades för att undersöka medarbetarnas
uppfattning om sin arbetssituation inom CRF gruppen rörande variablerna
kommunikation (K), motivation (M) och förändringsvilja (F). I enkäten framgick en kort
presentation av undersökarna, undersökningens generella syfte, samt att redovisning av
svaren skulle ske på ett sådant sätt att det inte skulle gå att urskilja vem som svarat vad.
Enkäten utformades som ett antal påståenden som skulle skattas efter en skala med sju
olika värden, där värde 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och värde 7 motsvarade
”stämmer helt”.

        Under variabeln ”Kommunikation” fanns följande påståenden:
1. Min chef talar regelbundet om för mig hur det går i mitt arbete.
2. Jag är nöjd med det sättet min chef ger information till mig.
3. Jag upplever att vi har en öppen kommunikation inom avdelningen.
4. Vi har regelbundna avdelningsmöten.
5. Min närmaste chef lyssnar på mig och tar till sig vad jag säger.
6. Mina arbetskamrater lyssnar på mig och tar till sig vad jag säger.

        Dessa påståenden valdes utifrån de kriterier angående en- och
tvåvägskommunikation som Buchholz och Roth (1987) menar bör uppfyllas som
förutsättning för en god kommunikation inom teamet.

      Under variabeln ”Motivation” fanns följande påståenden:
7. Min chef uppmuntrar mig att utvecklas i mitt arbete.
8. Jag tycker att vi har en stark sammanhållning inom avdelningen.
9. Samarbetet mellan mig och mina arbetskamrater fungerar bra.
10. Jag känner ett starkt engagemang i mitt arbete.
11. Jag trivs med mina arbetsuppgifter.
12. Jag känner oro för att förlora min anställning.

        Dessa påståenden valdes för att mäta den allmänna motivationsnivån bland
medarbetarna. Påstående nr åtta och tolv avsåg att ge en indikation om hur
medarbetarna själva uppfattade att samarbetet fungerade inom gruppen och även om hur
trygga medarbetarna kände sig i sin anställning.

        Under variabeln ”Förändringsvilja” fanns följande påståenden:
13. Jag tycker att det saknas viktiga kompetenser inom avdelningen.
14. Jag är öppen för förändringar i min arbetssituation.
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15. Jag skulle vilja ta på mig mer ansvar i mitt arbete.
16. Jag känner mig delaktig i viktiga beslut som rör min avdelning.
17. Jag har intresse av att lära mig nya  arbetsuppgifter.
18. Jag skulle vilja öka min kompetens.

        Dessa påståenden valdes utifrån team kriteriet ”förändringsvilja” (Buchholz &
Roth, 1987).  Påstående nr tretton bör ses som en indikation på i hur hög grad
medarbetarna själva identifierar potentiella förbättringsmöjligheter inom avdelningens
kompetens.

        Den inbördes ordningsföljden på enkätens påståenden ändrades enligt mönstret 1,
7, 13, 2, 8, 14, 3, 9, 15 osv. Dessutom angavs inte de olika variablerna i enkäten för att
undvika att påverka respondenternas svar. Respondenternas ålder tillfrågades genom
åldersintervallerna 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 och 56-65 år. Avslutningsvis bads
respondenterna att ange kön samt anställningstid (antal år) på företaget. Utrymme för
eventuella kommentarer bifogades. Efter datainsamlingen genomfördes ett Cronbachs
Alfa- test för att kontrollera reliabiliteten i frågeformuläret för att se hur väl
enkätfrågorna/påståendena överensstämde inom variablerna.    

  Tillvägagångssätt
        Efter konstruerandet av enkäten sändes den via e-post till aktuell kontaktperson på
Volvo Aero, Leif Högfeldt, som i sin tur distribuerade enkäten till den aktuella
avdelningen. Fredagen den 29 november samt måndagen den 2 december 2002 fanns
enkäten tillgänglig på den aktuella avdelningen i samband med inplanerade
avdelningsmöten, för att nå så många medarbetare som möjligt. Tisdagen den 3
december hämtades de ifyllda enkäterna på Volvo Aero. Av de totalt 56 anställda på
avdelningen svarade 32, vilket motsvarar 57 % av avdelningens arbetskraft. Bortfallet
kan delvis förklaras med de olika skiftformerna inom avdelningen, vilket innebär att det
var svårt att nå samtliga medarbetare under de två dagar som enkäten fanns tillgänglig.

Resultat

        I undersökningen deltog 32 (n=32) av de totalt 56 anställda i CRF gruppen. Antalet
respondenter var därmed över hälften av avdelningens anställda, dvs.  57 %. Av den
totala mängden svar var det två personer som inte hade angivit kön, en person som inte
hade angivit ålder samt en som inte uppgivit anställningstid. Resultatet visade att
respondenterna bestod av män med en genomsnittsålder som låg i intervallet 36-45 år.
Den genomsnittliga anställningstiden på företaget var 16,7 år8. Endast en respondent
valde att använda utrymmet för öppna kommentarer9.
        Efter att ha analyserat reliabiliteten för respektive område, kommunikation (K),
motivation (M) och förändringsvilja (F) med Cronbachs alpha-test, konstaterades att det

                                                          
8 Kortaste anställningstiden på företaget var 2år och längsta var 40 år.
9 ”Företaget skulle arrangera aktiviteter för oss anställda utanför företaget/arbetstiden mer, det skulle
gynna kamratskapet väldigt positivt, vilket i sin tur ger öppnare/trevligare gemenskap på jobbet”
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krävdes en viss justering av påståendena gällande variablerna motivation och
förändringsvilja. Första alpha-värdet för variabeln motivation visade 0,66. Efter att ha
strukit påstående nr. 12 i frågeformuläret, dvs. ”Jag känner oro för att förlora min
anställning.” Det nya alpha-värdet visade 0,76. Detta konstaterades vara acceptabelt
med avseende på gällande tumregler inom psykologi (Clark-Carter, 1997). En första
analys av reliabiliteten av variabeln förändringsvilja visade ett alpha-värde på enbart
0,34. Därmed fanns det anledning att misstänka att påståendena inom detta
nyckelområde inte var tillräckligt sammanhängande. Genom att avlägsna påstående nr.
13, dvs. ”Jag tycker att det saknas viktiga kompetenser inom avdelningen”, höjdes
alpha-värdet till 0,63, vilket inte var fullt tillräckligt för att accepteras. Det visade sig att
alpha-värdet höjdes ytterligare genom att utesluta även påstående nr.16 ”Jag känner mig
delaktig i viktiga beslut som rör min avdelning”. Genom denna justering fick de
resterande påståendena ett tydligare inbördes samband och ett alpha-värde på 0,73.
Variabeln kommunikation (K) visade ett alpha-värde på 0,83. Därmed gjordes inga
justeringar avseende påståendena inom detta nyckelområde. För att påvisa eventuella
samband mellan variablerna kommunikation (K), motivation (M) och förändringsvilja
(F) beräknades Pearsons produktmomentkorrelation. Genom att kvadrera
korrelationskoefficienten (r²) visades hur mycket av variationen i en variabel var
gemensam med variationen i en annan. Genom multipel korrelationsanalys (R²), visades
hur mycket variationen i variablerna kommunikation (K) och motivation (M)
tillsammans kunde förklara variationen i variabeln förändringsvilja (F). (r²) x 100 och
(R²) x 100 kan också tolkas i procent. Resultatet redovisas i Figur 3.

      K r = 0,21 r² = 0,04
r = 0,84**

         R² = 0,04 F
r² = 0,65

      M r = 0,18 r² = 0,04

Figur 3. Korrelationsanalys av kommunikation (K), motivation (M) och
              förändringsvilja (F).

        Sambandet mellan variablerna kommunikation (K) och förändringsvilja (F)
förväntades ge positiva korrelationer (antagande 1). Detta antagande fick stöd i form av
positiva korrelationer, men korrelationerna var så låga10 att de inte bedömdes vara
statistiskt signifikanta (p > α). Sambandet mellan variablerna motivation (M) och
förändringsvilja (F) förväntades också ge positiva korrelationer (antagande 2). Även i
detta fall fick antagandet stöd i form av positiva korrelationer, vilka dock inte var

                                                          
10 0,00-0,30 = mycket låg korrelation, enligt Hinke et al. (1994). citerad i Svartdal (2001).
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signifikanta (p > α). Variablerna kommunikation (K) och motivation (M) uppvisade en
hög11 positiv korrelation och var även statistiskt signifikant (p < α).

Diskussion

        Som framgick av resultaten kan inte kommunikation och motivation tillsammans
förklara förändringsvilja med mer än 4 %. Därmed måste komplexiteten i variabeln
förändringsvilja förklaras genom andra faktorer än de vi har uppmätt.  Det är ändå
intressant att ställa sig frågan varför det inte verkar finnas något signifikant samband
mellan kommunikation/motivation i förhållande till förändringsvilja eftersom de
förefaller vara varandras förutsättningar.  Choundrie m.fl. (2002) pekar på att om
förändringsstrategier inte förklaras för medarbetarna påverkas deras motivation på ett
negativt sätt.  Medarbetarna blir mer mottagliga för förändringen ifall de har tillgång till
information gällande förändringsarbetet. Detta förutsätter ju, enligt vår mening, en
fungerande kommunikation som i sin tur påverkar graden av förändringsvilja. Kronvall
(1991) betonar också att engagemang samt involvering i själva förändringsarbetet är
förutsättningar för ett positivt förhållningssätt till förändringar. Detta leder enligt
Kronvall till att individens motivation till att aktivt arbeta för förändring ökar. Svedberg
(2000) menar dessutom att om förändringsprocessen ges tillräckligt med tid så ökas
motivationen till att genomföra förändringen. Därför blev vi förvånade över resultatet
och det faktum att förändringsviljan lämnar ett stort frågetecken bakom sig. Men vilka
kan dessa andra förklarande faktorer vara som skulle kunna fånga in komplexiteten i
förändringsviljan? Eftersom förändringsviljan ändå är en del av de byggstenar av vilka
effektiva team byggs upp (enligt Buchholz & Roth 1987) och eftersom företagets
arbetsorganisation inte är främmande för förändring i både arbetssätt och arbetsstruktur
måste komplexiteten förklaras på annat sätt. Om vi tittar närmare på en del av de
påståenden vi använde oss av i enkäten så hittas kanske svaren där. De påståenden som
avsåg att mäta förändringsvilja handlar i huvuddrag om öppenhet inför förändring,
öppenhet för ökat ansvar, intresse av att lära sig nya arbetsuppgifter samt viljan att öka
kompetensen. Vi kan bara spekulera i vilka faktorer som skulle kunna förklara
förändringsviljan på ett mer heltäckande sätt, men det kan möjligen röra sig om faktorer
gällande öppenhet, intresse, lärande och ansvarstagande. En annan möjlig förklaring till
varför det inte verkar finnas ett samband mellan kommunikation/motivation och
förändringsvilja handlar om individuella skillnader i synen på just förändring.  Rendahl
(1995) anser som bekant att individer har olika uppfattningar om vad som engagerar
dem i arbetet och därmed finns det troligtvis individuella skillnader i vad som frigör
energi för förändring. Kanske har den individuella erfarenheten av förändringar inom
arbetslivet påverkat viljan till förändring? Även om kommunikationen och motivationen
skulle upplevas som hög av samtliga medarbetare behöver dessa resultat inte höra
samman med förändringsviljans styrka. De flesta av deltagarna i undersökningen har
tidigare varit med om förändringar, både organisatoriska och mer relaterade till
arbetssättet, i olika grad beroende på längden på anställningstiden eftersom företaget
präglats av ett ständigt pågående förändringsarbete från 70-talet och framåt. En del har
kanske rent av varit med om så många förändringar att själva viljan att förändras har
kopplats bort från den individuella motivationen. Skulle detta då påverka uppbyggandet

                                                          
11 0,70-0,90 = hög korrelation (ibid.).
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av ett effektivt team? Även om resultaten påvisar att sambanden mellan variablerna
kommunikation och förändringsvilja samt mellan variablerna motivation och
förändringsvilja är svaga, så behöver detta inte automatiskt innebära att sambandet
mellan variabeln förändringsvilja och variabeln team också är svagt. Hur korrelationen
mellan variabeln förändringsvilja och variabeln team ser ut har vi inte undersökt och
kan därmed inte uttala oss om eventuella samband/orsakssamband.
         Ett intressant resultat från enkätundersökningen var dock att det fanns ett
signifikant samband mellan kommunikation och motivation. Frågan är hur man ska
tolka detta resultat och hur långtgående slutsatser man vågar dra. I korrelationsstudier
bör man som bekant vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser eftersom
samvariation mellan två variabler inte behöver betyda att den ena orsakar den andra.
Kaufmann och Kaufmann (1998) stöder ändå detta resultat i viss mån, eftersom de
påpekar att en god kommunikation kan bidra till att höja motivationsnivån i
organisationen.
Studiens styrkor och svagheter
       En av bristerna med vår undersökning var att vi tyvärr inte var närvarande vid det
tillfälle då enkäterna distribuerades till avdelningen. Detta fick till följd att vi inte fick
någon inblick i hur själva ifyllandet av enkäterna avlöpte. Skrev alla enskilt eller
diskuterade man påståendena sinsemellan? Vilka var de spontana reaktionerna på vår
undersökning? Fanns det någon/några som valde att avstå från att besvara enkäten och
varför? Hade vi fått ett annat gensvar om vi hade varit där personligen och därigenom
låtit respondenterna få en mer personlig bild av vilka vi är, istället för att bara se våra
namn på enkäten? Samtidigt är vi naturligtvis tacksamma för att vår kontaktperson, Leif
Högfeldt, ställde upp och hjälpte oss med enkätdistributionen.
        En annan fråga man kan diskutera är relevansen av att mäta just de tre aktuella
variablerna. Valet av variabler speglade dock den aktuella avdelningens
utvecklingsmöjligheter och resultaten är därför relevanta för just dem. Leder då
resultaten till någon praktisk nytta för den undersökta avdelningen? Resultaten från
denna undersökning visar som bekant att kommunikation och motivation till en mycket
liten del förklarar variationen i förändringsvilja. Därför är det kanske intressant för
avdelningen att närmare undersöka vilka faktorer som påverkar förändringsvilja i deras
fall.
        Eftersom resultaten visar ett statistiskt signifikant samband mellan kommunikation
och motivation skulle detta samband kunna prövas i avdelningens verksamhet. Skulle
konkreta åtgärder för att förbättra kommunikationen även visa positiva effekter på
medarbetarnas motivation? Eftersom Buchholz & Roth (1987) implicit sätter
likhetstecken mellan motivation och förändringsvilja, skulle kanske även
förändringsviljan kunna påverkas i positiv riktning i praktiken. Detta även om vi inte
med denna studie kunde påvisa dessa samband. Enligt Buchholz & Roth (1987) spelar
dock kommunikationen en avgörande roll för en hög prestationsnivå. Möjligen kan en
förbättrad kommunikation sätta igång en process som i slutändan resulterar i ett
effektivare teamarbete. I detta fall kan man eventuellt fokusera på just
kommunikationen mellan ledare och medarbetare.  Vår förhoppning är att resultaten
från denna undersökning kommer att väcka nya tankar och starta nya tankeprocesser,
vilka i slutändan kommer att underlätta för samtliga involverade i förändringsarbetet.
Eftersom Volvo Aero överväger arbetsorganisatoriska förändringar anser vi det vara av
vikt att inte underskatta betydelsen av arbets- och organisationspsykologiska perspektiv.
Då avdelningens senaste resultat från Volvo Attitude Survey indikerade brister inom
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områdena kommunikation, motivation och förändringsvilja, visar detta på relevansen
med att applicera ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv på dessa
områden, då de är viktiga för effektiva team (Lind & Skärvad, 1997).
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Bilaga.1

Vi heter Anette Nyqvist och Katja Syrjänen och läser Arbets- och Organisationspsykologi på
HTU i Vänersborg. Under några veckor i vinter skriver vi ett examensarbete som berör både
arbetsorganisation och psykologi.

För att kunna skriva detta examensarbete är det av största vikt att se hur Du på avdelningen
upplever Din arbetssituation idag. Därför  skulle vi vara tacksamma om Du ville besvara
frågorna i den här enkäten.

Svaren kommer att vara helt anonyma och kommer att redovisas i en sådan form att det inte
går att urskilja vem som svarat vad.

___________________________________________________________________________

Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst in på varje påstående.

Skala 1-7 varav 1= stämmer inte alls
                                  7= stämmer helt

      stämmer                              stämmer
       inte alls                                     helt

1 Min chef talar regelbundet om för mig hur det              1    2    3    4    5    6     7                     
  går i mitt arbete.

7 Min chef uppmuntrar mig att utvecklas i mitt arbete.    1    2    3    4    5    6     7    

13 Jag tycker att det saknas viktiga kompetenser              1    2    3    4    5    6     7
   inom avdelningen.

2 Jag är nöjd med det sättet min chef ger information      1    2    3    4    5    6     7   
  till mig.

8 Jag tycker att vi har en stark sammanhållning inom      1    2    3    4    5    6     7    
  avdelningen.
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      stämmer                              stämmer
       inte alls                                     helt                

14 Jag är öppen för förändringar i min                               1    2    3    4    5    6     7    
      arbetssituation.

3 Jag upplever att vi har en öppen kommunikation          1    2    3    4    5    6     7   
  inom avdelningen.

9 Samarbetet mellan mig och mina arbetskamrater          1    2    3    4    5    6     7   
  fungerar bra.

15 Jag skulle vilja ta på mig mer ansvar i mitt                  1    2    3    4    5    6     7   
   arbete.

4 Vi har regelbundna avdelningsmöten.                1    2    3    4    5    6     7    

10 Jag känner ett starkt engagemang i mitt arbete.            1    2    3    4    5    6     7    

16 Jag känner mig delaktig i viktiga beslut som rör          1    2    3    4    5    6     7   
   min avdelning.

5 Min närmaste chef lyssnar på mig och tar till sig          1    2    3    4    5    6     7    
  vad jag säger.

11 Jag trivs med mina arbetsuppgifter.                              1    2    3    4    5    6     7    

17 Jag har vilja och intresse att lära mig nya                     1    2    3    4    5    6     7   
   arbetsuppgifter.

6 Mina arbetskamrater lyssnar på mig och tar till sig       1    2    3    4    5    6     7    
  vad jag säger.

12 Jag känner oro för att förlora min anställning.              1    2    3    4    5    6     7
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      stämmer                              stämmer

       inte alls                                     helt

18 Jag skulle vilja öka min kompetens.               1    2    3    4    5    6     7  

Ålder
□ 18-25
□ 26-35
□ 36-45
□ 46-55
□ 56-65

□ Man
□ Kvinna

Anställningstid på Volvo Aero Trollhättan (antal år)___________

Övriga kommentarer/ förslag/ idéer, ordet är fritt!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....

TACK FÖR DIN MEDVERKAN !



Högskolan i Trollhättan / Uddevalla
Institutionen för Individ och Samhälle Box 1236

462 28 Vänersborg
Tel  0521 -  26 40 00   Fax 0521 – 26 40 99

www.htu.se


