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Abstract  
 

The business world is constantly changing and companies must find ways to become 

more competitive. One way to become more competitive is to implement an ERP 

system. ERP implementations are complex and leads to change – both technical and 

organizational. To achieve the technical advantages, the organizational aspects have to 

be taken into consideration. Changing organizations is not easy and when 

implementing an ERP system a Change Manager that can lead people to acceptance of 

the change, is necessary. The survey presented in this paper examines how Change 

Managers operationalizes change management when implementing an ERP system. 

The purpose is to provide a clear picture of what activities that should be done to 

ensure ERP implementation success. To find out how Change Managers 

operationalizes change management when implementing an ERP system, a qualitative 

study was conducted. The initial way to approach the study was deductively, by 

researching previous research made in this topic. When essential knowledge was 

attained, the study continued inductively to collect and interpret empirical data and 

theory. Two interviews were made with Change Managers who had worked in an ERP 

implementation project. The analysis in the paper shows that change management is 

influenced by several factors. How the Change Manager operationalizes change 

management for a successful ERP implementation depends on the organizational 

structure, the employees, leadership, ERP system and project conditions. The 

activities done are categorized in planning, information, training, support and 

motivation. 
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Sammanfattning  
 

Affärsvärlden förändras konstant och företag måste finna sätt att bli mer 

konkurrenskraftiga. Ett medel för det är att införa ett affärssystem. Införandena är 

dock komplexa och medför förändringar – både vad gäller tekniska och 

organisatoriska delar. För att uppnå de tekniska fördelarna, måste de organisatoriska 

aspekterna tas i beaktning. Det görs med hjälp av förändringsledning. Att förändra 

organisationer är inte lätt och det behövs en förändringsledare som är medveten om 

komplexiteten och kan leda medarbetare till att acceptera förändringen. 

Undersökningen som presenteras i uppsatsen kretsar kring frågan ”hur 

operationaliserar förändringsledare förändringsledning vid affärssysteminförande?”. 

Syftet är att få fram en konkret bild över vilka aktiviteter som bör utföras för att 

affärssysteminförandet ska bli framgångsrikt. För att besvara frågeställningen har vi 

utfört en kvalitativ studie, där vi arbetat deduktivt för att ta fram teori som gett en 

förförståelse för att sedan arbeta induktivt med att samla in och tolka empiri och teori. 

Intervjuer utfördes med två förändringsledare som arbetat med att införa ett 

affärssystem. Analysen i uppsatsen visar på att förändringsledning påverkas av flera 

faktorer, hur förändringsledare operationaliserar förändringsledning för ett 

framgångsrikt affärssysteminförande beror alltså på organisationens förutsättningar. 

Aktiviteterna som utförs kretsar kring planering, information, utbildning, support och 

motivation. 

 

Nyckelord: Förändringsledare, förändringsledning, affärssystem 
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1 Inledning 
Avsnittet presenterar uppsatsämnet med en introduktion, tidigare forskning och 

problemdiskussion som resulterar i en frågeställning. Även avgränsning, syfte och 

målgrupp presenteras. 

1.1 Introduktion  

Affärsvärlden förändras hela tiden i form av nya uppfinningar, kunder och konkurrenter. 

Organisationer måste därför ta hjälp av informationsteknologi (IT) för att förbättra sina 

processer och på så sätt minska kostnader och öka förtjänster. (Organizational Changes 

2007) Enligt Hutchings (1996) måste alla företag använda sig av IT för att klara sig 

konkurrensmässigt. Att ett företag skulle fakturera miljontals kundfakturor manuellt varje 

dag är otänkbart ur lönsamhets- och konkurrenssynpunkt (Hutchings 1996). 

 

Begreppet IT innefattar flera olika delar. En typ av IT-lösning som företag använder sig 

av är affärssystem, vilket på engelska heter ”Enterprise Resource Planning”-system 

(ERP-system) (Bingi, Maneesh & Jayanth 1999). Hong och Kim (2002) beskriver 

affärssystem som en samling moduler som kommunicerar med varandra och förser 

avdelningar i ett företag med gemensam information. Att införa ett affärssystem i en 

organisation innebär en stor förändring där flera olika aspekter ska svetsas samman. 

Affärssystemprojekt kännetecknas av att de är omfattande både vad gäller tid och 

resurser. (Bingi, Maneesh & Jayanth 1999) 

 

IT påverkar organisationer på flera olika sätt, exempelvis vad som krävs av de anställda, 

hur processer utformas och hur organisationer struktureras. Förändrar ett företag sina IT-

lösningar, förändras även organisationen. (Organizational Changes 2007) Även Einar 

Iveroth (2010) som är forskare inom IT-stödd organisationsförändring anser att den 

sammansvetsade relationen mellan IT och organisation samt det faktum att 

informationsteknologin är föränderlig, gör att förändringsledning är nödvändig. Vid IT-

projekt, exempelvis införandet av ett affärssystem, är det de organisationer som tar 

förändringsledning seriöst som lyckas med sitt IT-projekt (1company.se 2012). Vikten av 

förändringsledning påpekas även av Paton och McCalman (2000) som anser att 

organisationer och dess ledare måste inse att förändring i sig inte är ett problem - 

problematiken ligger i hur förändringen leds.  

1.2 Tidigare forskning 

Införande av ett affärssystem medför stora förändringar för en organisation. Ett 

affärssysteminförande består av flera olika dimensioner som måste klaffa för att 

fördelarna med systemet ska uppstå. Dimensionerna är exempelvis ledning, 

processutveckling, integrering av affärssystemet med andra informationssystem, urval 

och ledning av konsulter och anställda samt utbildning av anställda när det nya 

affärssystemet har implementerats. Det är inte bara dessa organisatoriska aspekter som 

skapar svårigheter vid affärssystemimplementering, även pengar och tid är viktiga 
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aspekter. (Bingi, Maneesh & Jayanth 1999) Även Umble, E., Haft och Umble, M. (2003) 

anser att organisatoriska aspekter bör tas i beaktning vid ett affärssysteminförande. 

Implementationen av ett affärssystem kan röra om i företagskulturen, kräva omfattande 

utbildning av personal och leda till nedgång i produktionen och orderhanteringen, vilket 

kan skada kundrelationer (Umble, E. Haft & Umble, M. 2003). Företag kan spendera 

många år och miljontals kronor på affärssystemimplementeringar och går det fel, är det 

inte ett alternativ att gå tillbaka till den gamla lösningen. Förändringarna som ett 

affärssystem medför i organisationer går inte att omintetgöra och misslyckade försök till 

implementeringar kostar inte bara resurser och tid, utan ställer även till organisatoriska 

svårigheter. Det är därför viktigt att företag tänker strategiskt, planerar noggrant och 

kommunicera med avdelningar och enheter när de önskar att byta eller införa ett 

affärssystem - att införa ett nytt affärssystem är inte endast en teknisk aspekt, utan även 

en organisatorisk. (Bingi, Maneesh & Jayanth 1999) 

 

Eftersom att ett affärssysteminförande påverkar organisationen så räcker det inte för 

ledningen i ett företag att lansera en förändring, utan de måste aktivt leda den. Utan aktiv 

förändringsledning blir det svårt att upptäcka och lösa konflikter och att föra 

organisationen samman mot målet. (Bingi, Maneesh & Jayanth 1999) Einar Iveroth 

(2010) håller med om det. Han anser att IT triggar organisationsförändring och att IT-

projekt därför måste ta hänsyn till både de tekniska och sociala delarna. För att en IT 

förändring ska bli lyckad menar Iveroth (2010) att en organisation måste nå fyra nivåer 

av gemenskap. Endast den mest grundläggande nivån av gemenskap nås genom 

implementationen av ett affärssystem i sig - för att nå resterande nivåer måste det finnas 

en förändringsledare som ser till så att sociala aktiviteter utförs. (Iveroth 2010) Problemet 

med förändringsledning vid implementering av ett affärssystem är att ledare ofta ser 

affärssysteminförandet som en teknisk förändring, istället för en organisatorisk. Ledare 

måste inse att målet inte är implementeringen av affärssystemet i sig, målet är att 

förbättra företaget. Om medarbetarna i en organisation inte är förberedda på den stora 

förändringen kan det hända att motstånd och kaos uppstår. Problemen kan dock lösas 

med effektiv och välplanerad förändringsledning. (Umble, E. Haft & Umble, M. 2003) 

Även John Kotter (1996) poängterar vikten av förändringsledning vid förändringsarbeten. 

I sin bok ”Leading Change” beskriver han exempel på lyckade förändringsarbeten och 

menar på att det finns två mönster i hur framgång nås. För det första krävs det en uttänkt 

och genomarbetad flerstegsprocess som skapar så pass mycket makt och motivation så 

den motverkar motstånd. För det andra krävs att det finns en driven och duktig 

förändringsledare. (Kotter 1996) 

 

Vad som anses som ett framgångsrikt affärssysteminförande finns det olika teorier om. 

Iveroth (2010) anser att de sociala aktiviteterna som gör att organisationen når en 

gemensam mening och ett gemensamt intresse, är det som gör att affärssystemets 

funktionalitet kommer till sin fulla rätt och det är först då systemet kan anses som 

framgångsrikt. Umble, E. Haft och Umble, M. (2003) anser att ett införande av ett 

affärssystem kan anses som framgångsrikt då det uppnått större delen av de förväntade 



 

3 

 

fördelarna. Fördelarna kan gälla personalnedskärningar, minskade IT-kostnader, bättre 

lagerhantering och förbättringar vad gäller ekonomi och orderhantering. Mätningen över 

huruvida ett affärssystem är framgångsrikt kan även baseras på annuitetsberäkningarna 

som gjorts i affärssystemprojektets tidigare fas – stämmer beräkningarna efter införandet? 

Affärssystemets kostnader kan på så sätt jämföras med tidsåtgången och fördelarna. 

(Umble, E. Haft & Umble, M. 2003)  

 

Kotter (1996) menar att människor som har varit med om misslyckade förändringar ofta 

blir negativa och pessimistiskt inställda till ledning, chefer och förändringar. Genom att 

planera och förbereda inför förändringsarbetet kan det undvikas (Kotter 1996). Kotter 

(1996) talar även om skillnaden mellan att vara ledare eller chef. Att vara chef innebär att 

få ett system med människor och teknologi att fungera tillsammans. Det inkluderar 

aktiviteter så som budgetering, planering, organisering, rekrytering, kontrollering och 

lösning av problem. Ledarskap däremot handlar om att skapa organisationer och anpassa 

dem efter förändrade omständigheter - att få människor att bli samstämmiga med en 

vision och inspirera dem att utföra saker trots de hinder som kan uppstå. En lyckad 

förändring handlar till 70-90 procent om att vara ledare och bara 10-30 procent om att var 

chef. Problemet är att många organisationer idag tror att problem ska hanteras med 

chefskap, när det egentligen behöver hanteras med ledarskap. (Kotter 1996)  

1.2.1 Ämnesrelatering 

Definitionen av informatik är enligt Nationalencyklopedin (2012) ”ett vetenskapligt 

område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör 

utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.” Affärssystem är en slags 

informationsteknik som används av de flesta företag idag. Då det uppstår problematik 

kring hur företag ska gå till väga för att få affärssystemen ändamålsenliga, anser vi det 

vara relevant att undersöka just den situationen. Vidare anses förändringsledning vara 

något som är en viktig del av ett affärssysteminförande och vara en faktor som kan hjälpa 

till att få affärssystemet ändamålsenligt. Därför anser vi att vårt ämne, förändringsledning 

vid affärssysteminförande, är tydligt relaterat till informatik. 

1.3 Problemdiskussion 

Flertalet forskare påvisar att förändringsledning är en viktig del av 

affärssysteminföranden då affärssystem inte enbart är en teknisk aspekt utan även 

organisatorisk (Aladwani 2001; Bingi, Maneesh & Jayanth 1999; Iveroth 2010; Umble, 

E. Haft & Umble, M. 2003). Litteratur om förändringsarbete och förändringsledning 

finns det gott om - men ändå misslyckas två av tre förändringsarbeten (Sirkin, Keenan & 

Jackson 2005). Sirkin, Keenan och Jackson (2005) anser att nyckelfaktorer för 

förändringsledning ser helt olika ut beroende på vem som tillfrågas då de har olika 

synvinklar, erfarenheter och fokus. Således går det inte heller att fastställa någon 

gemensam syn som pekar på ett visst antal faktorer (Sirkin, Keenan & Jackson 2005). 

Andra personer har dock skrivit om och forskat inom ämnet förändringsledning och 
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konstaterat både steg och ramverk för hur förändringsledning ska gå till (Kotter 1996; 

Aladwani 2001; Iveroth 2010).  

 

Att förändringsledning är viktig vid affärssysteminföranden har konstateras. Även att det 

är problematiskt har konstaterats. Det som tycks behövas är konkreta råd för hur 

förändringsledning ska operationaliseras vid affärssysteminföranden. Kotter (1996) har 

utformat 8 konkreta steg med flertalet aktiviteter för förändringsarbete, men inte specifikt 

för en affärssystemförändring. Einar Iveroth (2010) har undersökt förändringsledning vid 

IT-projekt, men på en nivå som inte är lika detaljerad som exempelvis Kotters (1996). 

Således finns det ett glapp mellan behovet av konkreta råd och aktiviteter som är 

tillämpbara för förändringsledare, kontra den forskning som finns att tillgå. 

 

Iveroth (2010) anser att forskningen inom förändringsledning är begränsad och inte visar 

hur framgångsrik förändring uppnås i praktiken – forskare behöver undersöka hur 

organisationer går tillväga för att leda IT-förändring, sett från insidan av en organisation. 

Därmed anser vi det viktigt att ta ett inifrån perspektiv, där förändringsledares berättelser 

lyfts fram istället för att resonera kring något som observerats utifrån. För att bidra med 

en uppsats som är tillämpbar anser vi det även vara mer lämpligt med konkreta tips från 

förändringsledare som lyckats med sitt affärssystemprojekt istället för att basera 

uppsatsen på förmaningar från de som misslyckats. 

1.4 Frågeställning 

Baserat på introduktionen, den tidigare forskningen och problemdiskussionen, kan vi 

konstatera att affärssysteminförande är ett dyrt och tidskrävande förändringsarbete som 

påverkar en hel organisation. Vidare fastställas att det därför är viktigt att genomföra 

affärssystemprojektet på ett sätt så att resultatet upplevs som framgångsrikt av 

organisationen. Då bristen på god förändringsledning är en av orsakerna till att 

affärssystemprojekt misslyckas och då forskningen inom området behöver konkretiseras 

och ses inifrån organisationer som lyckats i praktiken, avser vi besvara följande fråga: 

 

 Hur bör förändringsledare operationalisera förändringsledning för att ett 

affärssysteminförande ska bli framgångsrikt? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge förändringsledare som ska införa ett affärssystem råd 

gällande vad de bör uppmärksamma och vilka aktiviteter de bör utföra för att 

affärssysteminförandet ska bli framgångsrikt. Genom att ta del av förändringsledares 

erfarenheter gällande förändringsledning vid införande av affärssystem ämnar vi få fram 

dessa aktiviteter. 

1.6 Avgränsning 

Förändringsledning kan appliceras på flera olika typer av förändringar. Vi har i uppsatsen 

valt att avgränsa oss till förändringsledning som sker i samband med att en organisation 
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inför affärssystem. Valet av fokus är nutidsaktuell då många företag idag väljer att införa 

och byta affärssystem. Valet är även kopplat till vårt forskningsområde vilket är 

informatik. 

 

Vi kommer endast fokusera på processen med förändringsledning i relation till 

affärssysteminförandet i sin helhet - vi kommer inte titta på förändringsledning i relation 

till de faser som affärssystemprojektet brukar delas upp i. Vi ser istället 

förändringsledning som något som löper parallellt med en systemutvecklingsprocess och 

inte nödvändigtvis bör delas upp i steg. 

 

Då vår fokus är att ta del av förändringsledares erfarenhet gällande hur ett lyckat 

förändringsarbete genomförs kommer vår fokus ligga på att ta lärdom av 

framgångsfaktorer och inte att leta efter faktorer som bidragit till misslyckande. Vi anser 

att en positiv infallsvinkel är mer tillämpbar än en negativ. 

1.7 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är förändringsledare som ska leda ett affärssysteminförande. 

Uppsatsen kan även intressera verksamma inom IT-branschen som kan ha användning för 

information om hur företag och individer påverkas av ett affärssysteminförande. 

Målgruppen är likaså de akademiker inom informatik som har ett intresse i hur 

förändringsledning kan vara till hjälp vid ett affärssysteminförande. 
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2 Metod 
I följande avsnitt presenteras författarnas vetenskapliga utgångspunkt och vilken kunskap 

uppsatsen ämnar utveckla. Vidare presenteras, motiveras och argumenteras metod för 

insamling av teori och empiri, analys, presentation samt utvärdering. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Det finns olika kunskapsformer som visar på olika kommunikationsfunktioner och som 

kan eller inte kan, tas för sanning (Goldkuhl 2011). Följande presenteras uppsatsens 

frågeställning samt analys av vad för typ av kunskap den ämnar generera.  

 

Hur bör förändringsledare operationalisera förändringsledning för att ett 

affärssysteminförande ska bli framgångsrikt? 

 

Syftet med vägledande kunskap är att presentera regler, riktlinjer, råd eller föreskrifter för 

hur en person ska agera i en specifik situation. Vägledande kunskap är preskriptiv, vilket 

innebär att kunskapen är handlingsinriktad. Kunskapen innebär att skapa riktlinjer för hur 

någon ska handla för att uppnå en viss effekt eller mål. (Goldkuhl 2011) Goldkuhl (2011) 

beskriver det med följande formel: handling A leder till målet eller effekten B. Vi tolkar 

vägledande kunskap som att det finns ett syfte eller situation som har ett specifikt mål 

och det krävs olika aktiviteter eller handlingar, för att nå målet. Således blir appliceringen 

av den definitionen på vår uppsats; en förändringsledare som ska vara delaktig i ett 

affärssysteminförande (situation) bör utföra vissa aktiviteter (handlingar) för att uppnå att 

affärssystemet sedan blir framgångsrikt (målet). För att generera vägledande kunskap 

kommer vi även att se till de deleffekter som respektive handling eller aktivitet har, samt 

hur handlingarna, effekterna och huvudmålet relaterar till varandra. Vägledande kunskap 

medför även förklarande kunskap, då kunskap som genereras av frågor om ”hur en 

person ska agera i en specifik situation” även genererar svar på ”varför något är på ett 

visst sätt” (Goldkuhl 2011).  

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

Uppsatsen utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Patel och Davidsson (2003) förklarar 

hermeneutik som ett perspektiv där förståelse för ett fenomen nås genom att studera och 

tolka det. Genom att tolka människors subjektiva mening, i handling, text eller tal, kan 

forskare få en förståelse för det vi undersöker. Det hermeneutiska synsättet menar även 

att forskaren själv har en subjektiv roll i undersökningen då forskaren tolkar det den 

undersöker, till skillnad från det positivistiska synsättet där forskaren är objektiv och 

endast tolkar kvantitativ data som samlats in. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Vår frågeställning är av vägledande kunskapsform vilket gör hermeneutiskt perspektiv 

lämpligt. Det eftersom vi vill få fram aktiviteter för hur förändringsledare går till väga 

med förändringsledning vid ett affärssysteminförande - syftet är inte enbart att förklara 

företeelsen förändringsledning. Förståelse uppnås sedan genom att forskare tolkar 
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förändringsledares samt tidigare forskares subjektiva mening inom ämnet (Patel & 

Davidsson 2003). Förändringsledares mening får vi förståelse för genom intervjuer där vi 

tolkar tal och handling. Förståelse för tidigare forskares mening når vi genom tolkning av 

deras texter. Syftet med studien är att förstå hur förändringsledning operationaliseras på 

djupet och beskriva det, inte att generera en generaliserad sanning.  

2.3 Forskningsansats 

En kvalitativ strategi är lämplig då frågeställningen kretsar kring ett problem som är 

komplext och djupgående - det går inte att mäta i siffror. Den kvalitativa ansatsen tar 

hänsyn till hur människan tolkar omgivningen den befinner sig i. (Bryman 2011) Då vårt 

vetenskapliga perspektiv är hermeneutiskt med förståelsen i centrum, är en kvalitativ 

forskningsansats mest lämplig. I vår uppsats ämnar vi förstå ämnet genom att undersöka 

människorna som är verksamma inom ämnesområdet och tolka deras uppfattningar. Den 

kvalitativa metoden vi använt oss av under studien följer Brymans (2011) ”steg för 

kvalitativ undersökning”, se figur 1. Hur vi arbetat efter dessa steg presenteras mer 

utförligt under nästkommande rubriker i metodavsnittet.  

 

 

2.4 Relationen mellan teori och empiri 

Forskare producerar teorier som ska bidra med en så bra kunskap om verkligheten som 

det går. De vill bidra till teorin genom att bygga dem med grund i data och information 

om den verklighet som studeras. Data och informationen kallas empiri och som forskare 

är uppgiften att relatera den insamlade empirin med teori. Det finns tre angreppssätt för 

hur en forskare kan arbeta för att relatera empirin och teorin. De tre sätten är induktion, 

deduktion och abduktion. (Patel & Davidsson 2003) Ett induktivt angreppssätt kopplas 

ofta samman med kvalitativ undersökning och innebär att forskaren börjar med empirin 

för att sedan välja passande teori. Sedan arbetas teori och empiri fram iterativt under 

studien. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren samlar in teori som skapar en 
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hypotes som sedan ska prövas genom att samla in empiri baserat på teorin. (Bryman 

2011) 

 

Under vår studie har vi blandat ett induktivt och deduktivt angreppssätt. För att få en 

förståelse för ämnet arbetade vi först deduktivt genom att samla in teori för att skapa en 

förförståelse. På så sätt utvecklades en generell frågeställning som satte ramarna för den 

empiriska insamlingen. Vi har därefter nyttjat ett induktivt angreppssätt då vi arbetat 

iterativt med att samla in empirin och teorin. Det valda angreppssättet är lämpligt för vår 

undersökning då vi ämnar generera vägledande kunskap. Genom att komplettera empiri 

och teori allteftersom vi tolkar den, får vi bästa möjliga resultat – förståelsen växer fram 

vartefter och kompletteras där det behövs. När vi nått förståelse blev det möjligt att svara 

på frågeställningen och generera vägledande kunskap. 

2.5  Forskningsdesign 

För att veta vilka metoder som är lämpliga för vår insamling och analys, har vi valt att 

utgå från fallstudie som forskningsdesign. En fallstudie är en ingående och detaljerad 

undersökning av en specifik företeelse som en forskare vill belysa unika egenskaper kring 

(Bryman 2011). Patel och Davidsson (2003) beskriver att fallstudie är en undersökning 

av en mindre avgränsad grupp, där ”fallet” kan vara en grupp individer, en enskild 

individ, en situation eller en organisation. Vår avgränsade grupp individer är 

förändringsledare som infört affärssystem. Beroende på vilket resultat undersökningen 

ämnar presentera, behövs en forskningsdesign då olika designval innebär olika metoder, 

vilka medför olika typer av empiri (Bryman 2011). Då vi vill genera vägledande kunskap, 

vilket innebär att vi behöver information om handlingen och dess mål, passar 

fallstudiedesign bra då vi från den typen av studie får ingående och detaljerad 

information. Valet av forskningsdesign grundas även i vårt vetenskapliga synsätt – 

hermeneutik – där vi tolkar människors subjektiva mening, i handling, text eller tal för att 

få en förståelse. Just att tolka människors subjektiva mening i tal anser vi möjliggörs med 

en fallstudiedesign. 

2.6 Insamling av teori 

Litteraturgenomgången inleddes med ett intresse för förändringsledning och Change 

Management. Vi kom över en bok som John Kotter har skrivit om förändringsledning 

som fick oss att fundera över hur förändringsledning används av företag i samband med 

att de gör affärssysteminföranden. Därmed påbörjades en studie inom ämnet. Vi 

undersökte vad som tidigare publicerats om förändringsledning och dess relation till 

affärssysteminförande. Vi använde sökmotorerna Google Scholar samt Högskolan i 

Borås sökverktyg Summon. Relationen mellan förändringsledning och 

affärssysteminförande var svår att finna, därför fokuserade vi på att finna 

forskningsrapporter och artiklar inom respektive ämne. Den första litteraturgenomgången 

en forskare genomför har till syfte att undersöka det som är känt inom området, vilka 

begrepp och teorier som är relevanta, samt vilka forskningsmetoder och strategier som 

tidigare tillämpats (Bryman 2011). Bryman (2011) beskriver att syftet med en första 
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litteraturgenomgång även är att se om det fanns några viktiga motsättningar, motsägande 

eller inkonsekventa resultat samt om det finns några frågor som inte har besvarats. 

Litteraturgenomgången fungerade som ett medel för att ge oss ökad kunskap, förståelse 

samt som stöd för att arbeta fram en frågeställning.  

 

När frågeställningen tagit form, inleddes en teoretisk insamling. Skillnaden från 

litteraturgenomgången var att vi nu försökte fördjupa oss i områdena i förändringsledning 

och affärssystem. Ejvegård (2009) anser att det är lämpligt att använda sig av 

bibliotekens databas för att söka fram böcker, artiklar, rapporter, essäer och uppsatser. 

Internet kan sedan användas för att komplettera teorier funna via biblioteken. Det är även 

lämpligt att använda sig av forskares referenser genom att titta i källförteckningen, för att 

på så sätt finna vad som är centralt inom valt uppsatsämne. (Ejvegård 2009) Vi använde 

oss vid teoriinsamlingen av Summon samt Google Scholar, det som skiljde sökningen 

från litteraturgenomgången var att vi uteslöt tidskrifter och fokuserade istället på 

forskningslitteratur och rapporter. Allteftersom vi fick större kunskap inom ämnet, fann 

vi att vissa avdelningar på Högskolan i Borås bibliotek var återkommande och vi valde 

att leta direkt i hyllorna varpå vi fann många relevanta böcker inom förändringsledning 

och affärssystem. 

 

Valet av vilka teorier vi ville ta med i uppsatsen, samt vad för information vi sökte efter 

grundar sig i vår frågeställning och vad för kunskap vi vill generera. Som beskrivet i 2.1 

(Kunskapskaraktärisering) så vill vi med uppsatsen generera vägledande kunskap i form 

av råd. För att kunna göra det så ville vi finna vad för teorier och information det fanns 

kring förändringsledning och förändringsledning i relation till affärssystem. Vi ville få 

fram information om förändringsledning som dels förklarande de dimensioner som finns 

kring förändringsledning, exempelvis hur affärssystem införs och vad förändringsledning 

är, samt teorier som gav oss en grund att bygga våra intervjufrågor på. Det vi sökte efter 

var information som gav oss förståelse för vad för frågor vi var tvungna att ställa vid 

intervjuerna för att få fram handlingar som en förändringsledare bör utföra och varför de 

bör utföra handlingarna. 

 

För litteraturgenomgången och teoriinsamlingen kan forskare utgå från fyra källkritiska 

principer formulerade av Thurén (2005): Äkthet, Tidssamband, Oberoende och 

Tendensfrihet. Med äkthet menas att källan ska vara samma som den utger sig vara. 

Tidssamband refererar till att tiden mellan källans berättelse om en sak och händelsen för 

saken ska vara så nära inpå som möjligt. Med oberoende menas att källan inte ska vara ett 

referat av en annan källa eller vara avskriven. Tendensfri innebär att bilden som källan 

ger inte är falsk och att källan inte påverkat bilden med sina personliga, politiska eller 

ekonomiska intressen, det vill säga verklighetsbilden ska vara sann. (Thurén 2005) 

 

Vi valde att avväga varje källa efter dessa kriterier och om någon av dessa principer inte 

uppfylldes sökte vi vidare eller diskuterade om relevansen övervägde exempelvis 

tidssamband. Ett exempel på just det är John Kotters bok ”Leading Change” vilken 
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skrevs 1996. Den kan anses som kritisk i tidssambandet då den är 16 år men då vi under 

våra övriga sökningar fann att mer tidsaktuella forskare refererade till Kotter upplevde vi 

därför att källans relevans övervägde tidssambandet. 

 

Vad gäller urvalet av teori taget från internet finns viktiga saker att beakta. Thurén (2011) 

skriver att då en webbplats snabbt kan förändras och information kan ändras eller läggas 

till, är det viktigt att webbplatsen sparas ned. Vi gjorde så genom att samlade dem i en 

mapp på datorn. I övrigt har även källor tagna från internet granskats enligt de fyra 

källkritiska principerna ovan. 

2.7 Insamling av empiri 

Vid valet fallstudie som forskningsdesignen är det lämpligt att använda kvalitativa 

intervjuer för insamling av empiri. De finns två olika typer av kvalitativa intervjuer; 

ostrukturerade och semistrukturerade. (Bryman 2011) Med grund i det utfördes vår 

empiriska insamling med semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren specificerar teman kring ämnet det vill undersöka (Bryman 2011). 

Våra frågor kretsade därför kring företaget, affärssystemprojektet och 

förändringsledningen, se bilaga (Intervjufrågor), för att få en bild av handlingar och deras 

mål. Frågorna baserades på avsnitt 3 (Teoretisk referensram). 

 

För kvalitativa intervjuer är det lämpligt att se intervjuerna som samtal där 

intervjupersonerna fritt får berätta kring de formulerade frågorna eller temana (Bryman 

2011). Det synsättet på intervjun hade vi under vår empiriska insamling. Vi lät 

intervjupersonerna tala fritt och använde våra frågor som stödpunkter för att säkerställa 

att vi täckte alla teman. Frågorna behövde inte besvaras i samma ordning som vi 

formulerat på papper, utan vi tillät ett naturligt flöde i berättandet. Under intervjun ställde 

vi även följdfrågor som inte var möjliga att förutse vid skapandet av intervjufrågorna. 

Innan intervjuerna skickade vi även intervjufrågorna/temana till intervjupersonerna med 

syfte att de skulle förstå vår fokus samt få möjlighet att förbereda sig. Ljudinspelningar 

under intervjuerna gjordes och transkriberades efteråt för att möjliggöra en detaljerad 

analys. Intervjuerna utfördes på respektive intervjupersons arbetsplats i ett mötesrum där 

vi kunde samtala ostört. Tiden för intervjuerna var en timma.   

 

Fokus för frågorna kretsade kring att få intervjupersonerna att berätta om vad de utfört för 

aktiviteter och handlingar och varför de utfört dem. För att besvara vår frågeställning som 

ska generera vägledande kunskap, var vi tvungna att få fram aktiviteterna som vi 

identifierat saknas i forskningen. Vi ville även få reda på varför intervjupersonerna utfört 

aktiviteterna och få en berättelse som gjorde att vi själva sedan skulle få möjlighet att 

analysera variationer, relationer och samband mellan aktiviteterna och målen/effekterna. 

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes målinriktat med en teoretisk samplingsmetod. Det 

innebär att forskaren baserat på insamlad teori, formulerar ett antal kriterier som en 

lämplig intervjuperson bör uppfylla (Bryman 2011). För oss var kriterierna att 
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intervjupersonen skulle haft en förändringsledningsroll och varit delaktig i ett 

affärssysteminförande. Våra intervjupersoner fick vi kännedom om genom kontakter. 

Resterande kriterier var att företaget skulle vara stort, att förändringen skulle gälla ett helt 

affärssystem (inte endast en modul eller applikation) och att affärssysteminförandet 

skulle vara framgångsrikt. Vi ville undersöka förändringsledare som arbetat i större 

organisationer, då förändringsledning handlar mycket om medarbetarna i organisationen 

och vi anser att större företag med många medarbetare skulle ge mest information till 

studien. Valet av att fokusera på ett heltäckande affärssystem och inte endast en modul, 

var för att vi ville studera en förändring som påverkat en hel organisation. Valet av att 

fokusera på framgångsrika affärssysteminförande grundades i att vi anser det vara 

relevant för att skapa vägledande kunskap – vi anser det vara bättre med råd från de som 

lyckats än med råd som baserats på förmaningar från de som inte lyckats. 

2.8 Metod för analys 

Syftet med en kvalitativ analys är att få en djup kunskap över ett fenomen och det är 

lämpligt att analysera löpande under forskningens gång (Patel & Davidsson 2003). Vi har 

tillämpat arbetssättet genom att kontinuerligt diskutera allteftersom vi samlat in teori och 

empiri. Därmed har vi utvecklat idéer om hur vi för vår forskning framåt. Patel och 

Davidsson (2003) poängterar även att det är viktigt att inför den slutliga analysen läsa det 

insamlade materialet flera gånger och under tiden föra anteckningar. Genom att läsa det 

insamlade materialet fler gånger för att urskilja mönster som sedan kategoriserats, blir det 

lättare att bedöma om det tycks finnas samband, variation och relationer mellan 

kategorierna. Analysen bör vara en text där empirin varvas med egna tolkningar och 

kommentarer. En struktur där analysen delas in i avsnitt med rubriker som fungerar som 

teman för tolkning är att föredra. (Patel & Davidsson 2003) Vi använde det sättet för 

strukturering av analysen genom att vi identifierade kategorier för aktiviteterna i empirin 

och analyserade dem var för sig samt satte namnen på kategorierna som rubriker. Således 

blir analysen strukturerad och lättläst. Exakt hur analysen gick till presenteras mer 

utförligt nedan. Genom att inleda analysen med att identifiera de kategorier av aktiviteter 

som återkom i empirin, kunde vi sedan utgå ifrån dem för att ta reda på vad för effekter 

och mål aktiviteterna hade. Vi kunde baserat på dem även utföra en vidare analys av vad 

variationer i aktiviteterna beror på och hur aktiviteterna påverkas. 

 

Vårt uppsatsämne är komplext och består av flera ämnen och dimensioner. 

Komplexiteten består i att vi har undersökt ämnena förändringsledning och affärssystem 

men även de relationella dimensionerna kring förändringsledning och affärssystem – 

vilka är av både tekniskt och mänskligt slag. Av den anledningen är analysen komplex 

och således anser vi det vara mest lämpligt att strukturera upp analysen i delar.  

 

Den första analysdelen grundar sig i att vårt syfte och vår frågeställning samt 

kunskapskaraktäriseringen - vi vill skapa råd för hur en förändringsledare i praktiken bör 

gå till väga för att lyckas med ett affärssysteminförande. Således blir den naturliga 

ingångspunkten i analysen att undersöka mönster för hur förändringsledare i vår empiri 



 

12 

 

går till väga. För att finna mönster i empirin som visar på hur förändringsledare 

operationaliserar förändringsledning, det vill säga vilka aktiviteter som utförs, skrev vi ut 

det empiriska materialet och läste och diskuterade iterativt. På så sätt fann vi aktiviteter 

som vi sedan kunde gruppera i kategorier baserat på aktivitetens karaktär. Syftet var att se 

samband, variation och relationer mellan kategorierna. Kategoriseringen var ett sätt för 

oss att strukturera upp vårt tänkande för att underlätta arbetet med att analysera. Genom 

att kategorisera anser vi även att läsbarheten i analysavsnittet ökade. 

 

Vägledande kunskap innebär inte endast att vi som forskare ska förklara handlingar och 

aktiviteter, utan att vi även ska förklara effekten och målen med aktiviteterna. Således 

utförde vi en andra analysdel där vi resonerade oss fram till effekter och mål med de 

aktiviteter vi tagit fram. Vi kunde sedan analysera hur effekterna relaterar till varandra 

och till det huvudsakliga målet som vi undersöker i uppsatsen – framgångsrikt 

affärssysteminförande. 

 

Under analysen var målet att se aktiviteter och mål samt samband, variationer och 

relationer. De variationer vi fann i aktiviteterna ansåg vi vara viktiga att analysera vidare. 

Anledningen till det är att vi anser att tillämpbarheten och generaliserbarheten ökar om 

variationerna och varför det finns variationer, analyseras fram. Det var just det 

resonemanget som ledde oss till att utföra en tredje analysdel. 

 

Slutligen ville vi även analysera relationen mellan de olika faktorerna vi funnit som 

tycktes påverka vilka aktiviteter förändringsledare utför. Därmed utfördes även en fjärde 

analysdel. Anledningen till att vi ville analysera relationen mellan aktiviteterna och 

faktorerna som påverkar dem, har även det med tillämpbarhet och generaliserbarhet att 

göra. För att skapa råd anser vi det vara viktig att undersöka hur de olika faktorerna 

påverkar aktiviteterna mer konkret. 

2.9 Metod för utvärdering 

2.9.1 Kvalitativ validitet 

Entydiga regler för vad som är kvalitet i kvalitativa studier är svåra att finna då 

kvalitativa studier varierar vad gäller utformning. Det är viktigt att tänka på att 

forskningsprocessen ska beskrivas så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av 

forskarens val. De begrepp som ofta används för att utvärdera kvalitet i forskning är 

validitet och reliabilitet, men de används främst i samband med kvantitativ forskning. 

Inom kvantitativ forskning innebär validitet att forskaren undersöker det som faktiskt är 

tänkt undersöka. Reliabilitet innebär att forskaren gör undersökning på ett tillförlitligt 

sätt. (Patel & Davidsson 2003) Enligt Patel och Davidsson (2003) kan de dock även 

appliceras på kvalitativ forskning. Nedan presenteras hur validitet och reliabilitet 

förhåller sig till kvalitativ forskning (Patel & Davidsson 2003). 
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Vad gäller reliabilitet i kvalitativ forskning så syftar begreppet till att det är okej att frågor 

vid intervjuer kan besvaras olika, det viktiga är att forskaren lyckas fånga den unika 

situationen. Inom kvalitativ forskning är dock reliabilitet och validitet sammanflätade och 

kvalitativa forskare använder sig därför sällan av ordet reliabilitet. (Patel & Davidsson 

2003) Således väljer vi att utgå ifrån Patel och Davidssons beskrivning av begreppet 

validitet som utgångspunkt för utvärdering. 

 

Validitet i kvalitativ forskning gäller hela forskningsprocessen, inte enbart 

datainsamlingen. Det innebär att forskaren bör tillämpa sin förståelse under tiden 

forskningen pågår. (Patel & Davidsson 2003) 

 

Gällande datainsamlingen kan validitet vara att forskaren skaffat underlag för att tolka 

personen som studeras livsvärld. Även hur väl forskaren lyckats fånga mångtydighet och 

motsägelsefullhet är ett tecken på validitet. Vid datainsamlingen, så är det viktigt för 

validiteten att forskaren är medveten och reflekterar över hur materialet hanteras, då 

forskaren påverkar materialet genom att transkribera tappas kroppsspråk och betoningar. 

Reflektion över datainsamlingen är viktig, då hanteringen av den påverkar analysen. 

Intervjupersonernas svar bör inte tas ur sitt sammanhang då kontexten går förlorad. 

Alternativt kan forskaren välja ut sekvenser som hör samman för att tolka dessa 

tillsammans. Huvudsaken är att intervjuns mening inte går förlorad. (Patel & Davidsson 

2003) 

 

Validitet vad gäller en kvalitativ analys är att det ska finnas en inre logik i analysen – 

delarna ska relateras till en helhet som är meningsfull. Utvärdering av de tolkningar som 

forskaren gjort bör utvärderas – tillför tolkningarna kunskap om det som studerats? 

Innebörden är att argumentation för tolkningar som gjorts är viktiga. Tolkningarna måste 

vara tydligt kommunicerade så att innebörden framstår tydligt. Vidare bör tolkningarna i 

analysen struktureras så att den som läser rapporten kan skapa en egen uppfattning om 

trovärdigheten, vilket kallas kommunikativ validitet. Kommunikativ validitet kan nås 

genom att forskaren låter personerna som studerats, läsa igenom materialet och ge 

återkoppling om huruvida tolkningar och slutsatser är rimliga. (Patel & Davidsson 2003) 

 

För att utvärdera validiteten i vår kvalitativa forskning kommer vi under 6.2 (Utvärdering 

av metod) att utgå ifrån beskrivningen ovan. 

2.9.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet i en studie innebär att forskningen bör vara tillämpbar även utanför de 

situationer som studerats i uppsatsen. (Patel & Davidsson 2003). I vår uppsats kommer vi 

därför i avsnitt 6.2 (Utvärdering av metod) utvärdera generaliserbarheten. Då vår studie 

baseras på två intervjuer, kommer vi resonera kring huruvida vår slutsats är applicerbar 

på andra personer som är förändringsledare vid ett affärssysteminförande, eller om 

slutsatserna endast gäller intervjupersonerna.  
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2.10  Presentation 

Studien kommer att presenteras i uppsatsform. Utformningen, exempelvis språk och 

disposition, för uppsatsen baseras på målgruppen. Uppsatsens slutresultat kommer 

utformas enligt syftet med kunskapskaraktärisering – vägledande kunskap i form av råd 

för hur en person ska agera i en specifik situation. Uppsatsen kommer efter godkänd 

examination publiceras i Högskolan i Borås sökmotor Bada. Studien kommer även 

presenteras på examinationsseminariet, där den även försvaras vid en opponering. 
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3 Teoretisk referensram 
Avsnittet presenterar teorier inom ämnena förändringsledning och 

affärssysteminförande. Då vår forskningsfråga behandlar relationen mellan två 

omfattande ämnen, presenterar vi även de teorier som beskriver relationen mellan 

förändringsledning och affärssystem; projekt, ledarskap, organisation och medarbetare. 

Med det som grund valde vi att dela upp kapitlet efter ”förändringsledning, affärssystem 

samt relationen däremellan” för att sedan presentera ”ramverk och arbetssteg för 

förändringsledning” som vi funnit relevanta. Avsnittet är strukturerat i flertalet stycken 

med rubriker och underrubriker för att göra det lättläst. Syftet med vår teoretiska 

referensram är att lyfta fram teorier som gör det möjligt för läsaren att skapa sig en 

förståelse inom ämnet. Teorin fungerar även som underlag för intervjufrågor (se bilaga 

Intervjufrågor) samt kommer att användas för att analysera vad som påverkar 

förändringsledningsaktiviteter.  

3.1 Förändringsledning, affärssystem samt relationen 
däremellan 

3.1.1 Affärssysteminförande 

Ett affärssystem är ett heltäckande informationssystem som integrerar alla delar av ett 

företag genom en gemensam databas, applikation och gränssnitt. Funktionerna som 

integreras i ett affärssystem är human resources (HR), ekonomi, tillverkning, försäljning, 

lager och logistik. Fördelarna med ett affärssystem är snabbare reaktionstider till 

konkurrens, minskad lagerhållning och förbättrade flöden. (Bingi, Maneesh & Jayanth 

1999) Affärssystem utvecklas och anpassas i projekt som ofta utförs efter förutbestämda 

steg. Att arbeta på det sättet kallas för systemutvecklingslivscykel. (Hoffer, George & 

Valacich 2008) Systemutvecklingsprocessen består av ett antal steg, oftast ingår 

planering, initiering, analys, design, konstruktion, implementation och underhåll 

(Beynon-Davies 2009). 

 

Implementationen av ett affärssystem är inte enbart av teknisk natur. Det handlar lika 

mycket om att anpassa organisationens struktur, kultur och affärsstrategin till de 

förändringar som det nya affärssystemet medför. Då det tar tid att förändra 

organisationer, tar även affärssystemprojekt lång tid. (Davenport 2000) 

 

Det är viktigt att skapa en plan för hur implementationen ska gå till; ska hela 

organisationen införa systemet samtidigt? Eller ska en del i taget införas? Det 

inkrementella arbetssättet innebär att affärssystemet införs sekventiellt, en del i taget. 

(Davenport 2000) Davenport (2000) rekommenderar dock inte att enbart använda det 

inkrementella arbetssätet då det har en tendens att ta lång tid och medföra högra 

kostnader. Ett gradvist införande är då bättre, arbetssättet förkommer i tre varianter; en 

variant är att utgå från geografiska lokaliseringar, en annan att handlar om att införa en 

process i taget – ofta de för organisationen viktigaste först, eller införa affärsenheter en i 
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taget – och börja med den minst kritiska för organisationen. De fördelar som Davenport 

(2000) påvisar med arbetssättet är att det ger möjlighet för organisationen att testa och 

uppdatera systemet, men främst att lära sig utav de som redan genomfört 

implementeringen innan det är dags för dem själva. (Davenport 2000) Big-Bang är ett 

annat arbetssätt för implementationen av affärssystem som kan medföra både hög risk 

och hög vinst. En snabb process för implementationen bidrar till lägre kostnader för extra 

personal och konsulter. En risk är dock det fokus som skapas på deadline då de 

organisationsförändringar som är det egentliga fokuset hamnar i skymundan. En annan 

risk med den här typen är att den tenderar att orsaka problem i efterhand, exempelvis kan 

det vara svårt att förutse prestandaproblem som kan uppenbara sig i samband med 

drifttagande. (Davenport 2000) 

 

I affärssystemprojektet finns det några viktiga roller; chefer har till uppgift att bland 

annat ta fram lämpliga organisationsförändringar och kommunicerar vikten av projektet 

till resten av organisationen. Projektledare, de kan vara en eller flera. Processägare har till 

uppgift att under implementationen samla in data, analysera alternativ och kunna se från 

ett större perspektiv. Superusers är någon på mellannivå vars roll under implementationen 

är att representera användare på en tilldelad avdelning och utifrån deras behov 

rekommendera förbättringar i design och system, superusers ska även testa och utbilda i 

systemet. Visions- och planeringsteamens ansvar är att utarbeta hur affärssystemet och 

organisationen ska arbeta tillsammans framöver, vilket sedan kommuniceras ut till 

organisationen tillsammans med andra projektrelaterade uppgifter som exempelvis 

tidsplan. Implementationsteamet utför sedan det beslutats och kommunicerats från 

visions- och planeringsteamen. (Davenport 2000) 

3.1.2 Projekt 

Systemutveckling sker ofta projektbaserat. Definitionen för ett projekt är att det finns ett 

bestämt och avgränsat mål, tidsperiod, förutbestämda resurser och specifikt anpassade 

arbetsformer (Wisén & Lindblom 2009). Ett projekt med syfte att införa ett affärssystem, 

även kallat IT-projekt, skiljer sig från andra projekt på vissa punkter. Enligt Wisén och 

Lindblom (2009) är de specifika frågorna kring IT-projekt: värdering och prioritering, ha 

ledningen med sig, ha användarna med sig, kontrollera kostnader, skapa motivation, 

avgränsa och hantera risker, testa, informera och utbilda samt leverera i tid.  

 

Förutsättningarna för ett projekt kan beskrivas med projekttriangeln. Varje projekt har 

mer fokus på någon av parametrarna i projekttriangeln. Dessa parametrar är tid, resurs 

eller kvalitet. Fokus påverkas även av interna frågor, personliga motiv och externa 

svårigheter. (Briner, Geddes & Hastings 1999) Triangeln kan användas för att identifiera 

vad som är viktigt i projektet och vara till stöd vid en konsekvensbedömning. Beroende 

på tyngdpunkten kan projektgruppen diskutera vilka konsekvenser en obalans leder till – 

om det exempelvis är viktigast att projektet håller kostnaderna nere så påverkas hur lång 

tid det tar och kvaliteten på slutresultatet. (Wenell 2001) Projekttriangeln illustreras i 
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figur 2 och här även med påverkan från interna frågor, personliga motiv och externa 

svårigheter.  

  

 
 

3.1.3 Ledarskap 

Ledarskap är viktigt vid förändringsprocesser då det hänger samman med ett byte från de 

etablerade rutinerna och processerna till nya. Även invanda mönster och 

maktförhållanden ändras. På grund av det krävs personer som kan fatta beslut bortom det 

rutinmässiga och invanda, förmedla visioner och styra upp oordning. Att vara en 

förändringsledare är inte detsamma som att vara chef, utan handlar om ledarskap som en 

funktion och uppgift. (Jacobsen 2005) 

 

I boken ”Organisationsförändringar och förändringsledarskap” resonerar Jacobsen 

(Lewin 1951 se Jacobsen 2005, ss. 267-270) kring Kurt Lewins teorier om förändringar. 

Vid förändring finns två krafter som drar åt olika håll – drivkrafter och motkrafter. 

Drivkrafter drar mot förändring, medan motkrafter föredrar stabilitet. För att få till en 

förändring måste drivkrafterna vara större än motkrafterna, tar motkrafterna över förblir 

tillståndet stabilt. Är drivkrafterna och motkrafterna lika stora sker förvirring och läget 

blir instabilt. I dessa fall går förändringen att genomföra, men läget går snabbt tillbaka till 

stabilitet vilket gör att stora förändringar inte slår igenom. För att en förändring ska 

uppstå, måste förändringsledaren få organisationen till att minst vara likgiltiga inför 
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förändringen, ännu hellre vara accepterade mot förändringen men helst engagerade och 

aktivt stödja förändringen. Ledningen måste få medarbetarna att passivt, men helst aktivt, 

stå bakom förändringen. (Jacobsen 2005) 

 

För att lyckas med en förändring, måste förändringsledare besitta många olika kunskaper, 

ha ett stort stöd bakom sig och tilldelas resurser. Exempel på vad som är viktigt för en 

förändringsledare enligt Paton och McCalman (2000) är: 

 

 Goda kommunikativa kunskaper inom ledningsgruppen och ner i organisationen 

 Bidra med motivation och gott ledarskap till alla inom organisationen 

 Leda gruppaktiviteter och individer på rätt sätt 

 Planera och kontrollera olika aktiviteter 

 Möjlighet att influera människor och kunna förhandla med dem 

 Kunna leda alla nivåer i organisationen – inom teamet, högt upp och ner i 

hierarkin 

 

Det finns enligt Jacobsen (2005) två olika typer av ledarstilar. Den enda hård och den 

andra mjuk. Den hårda ledarstilen påverkar relationen mellan chef och anställd på så sätt 

att den anställde gör som chefen säger och blir sedan belönad för det. Den anställde 

övertalas till att förändra sig så att förändringen kan gå igenom. Ledarstilen kan endast 

genomföras med hjälp av belöningar, övervakning och uppföljningar. Den mjuka stilen 

har en annan fokus. Relationen mellan ledare och medarbetare är istället vänskaplig och 

känslomässig, där medarbetaren själv väljer att följa chefen. Förändring sker då genom 

att förändringsledaren ändrar sitt eget beteende och medarbetarna följer efter då de ser 

upp till ledaren och dennes idéer. (Jacobsen 2005) 

 

Tekniker som den hårda ledarstilen kan nyttja är: 

 

Starta en politisk kampanj. En förändringsledare med en hård ledarstil kan analysera för 

att skapa sig en överblick över vilka motkrafter som kan komma att slå till under 

förändringsarbetet och vilka medel för makt ledaren kan använda för att slå ner 

motkrafterna. Tekniken handlar om att skapa allianser så ledaren är förberedd på 

motstånd. (Jacobsen 2005) 

 

Starta en marknadförändringskampanj. Teknik går ut på att kommunicera ut i 

organisationen att dagens situation är ohållbar. Med ett syfte att förmedla att om inte 

förändringen genomförs, kan uppsägningar och nedläggningar krävas. Budskapet ska 

sedan överkommuniceras genom flera olika människor via fler olika 

kommunikationsmedel. (Jacobsen 2005) 

 

Starta en militär kampanj. Energi måste ständig tillföras under förändringsarbetet. Med 

det menas att förändringsledaren hela tiden informerar om status för projektet och vad 

som sker härnäst. Tekniken innebär att ledningen förmedlar en förståelse för att 
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förändringen är resurskrävande. En metod är att använda de redan bokade mötena och 

lägga in förändringsuppdateringar under dessa, för att inte ”ta” ännu mer tid från de 

belastade medarbetarna. Ledare kan även kommunicera ut att bemanning med extra 

resurser är befogade för de avdelningar som är hårt belastade av förändringsarbetet. En 

annan viktig del av den militanta kampanjen är de mål som kommunicerades ut i början 

av projektet kan checkas av utav ledarna under projektets gång – allt för att bibehålla 

organisationens intresse. (Jacobsen 2005) 

 

Väljer ledare en mjuk stil finns följande tre tekniker: 

 

Symbolisk ledning och exemplets makt. Värdeförändringen är i fokus och för att ändra 

organisationens beteende, måste förändringsledaren ändra sitt eget. Genom att ledaren 

förändrar sitt eget personliga beteende och visar upp ett förändrat beteende aktivt, 

kommer även medarbetare att ändra sig. Ledaren måste lägga upp en strategi vad gäller 

exempelvis; intresset denne visar upp utåt, hur den reagerar emotionellt på saker som sker 

och hur denne reagerar om kris uppstår. Hur ledaren arbetar med dessa aspekter avgör 

sedan hur företagskulturen påverkas. (Jacobsen 2005) 

 

Ledarskap som inspiration. Ledaren målar upp en bild av framtiden för att alla ska 

inspireras av visionen. Visionen av det framtida tillståndet håller sedan samman hela 

organisationen och visar vad som ska göras och arbetas mot. Visionen är också till för att 

skapa engagemang. Genom att diskutera med de anställda kan ledare skapa en vision som 

alla i organisationen känner är värd att arbeta för. (Jacobsen 2005) 

 

Ledarskap som stöd. För att medarbetare ska bli engagerade kan ledare involvera dem 

som inte vanligtvis har beslutsfattande positioner i organisationen. Genom att utmana 

dem att tänka, granska det denne och sedan komma med förslag på förändringar. 

Förändringsledaren bör även ge befogenheter så att medarbetarna kan få ansvaret för 

förändringen. Ledarskap som stöd syftar just till att delegera, ge utmaningar och sedan 

stöd till de som fått uppgiften så att denne klarar av det utan att känna sig illa till mods. 

Genom att leda på det här sättet, får medarbetare själva lära sig och utvecklas. (Jacobsen 

2005) 

3.1.4 Organisation  

Att en förändringsprocess inte lyckas kan bero på flera olika saker, exempelvis fel val av 

strategi eller dålig ledning. Även organisationens kapacitet att anpassa sig efter interna 

och externa förändringar påverkar utfallet, då förmågan definierar dess flexibilitet och 

hur pass förändringsbenägen den är. (Jacobsen 2005) Enligt Jacobsen (2005) finns det 

olika aspekter som påverkar organisationers förändringsbenägenhet – strategi, struktur 

och system samt kultur och maktförhållanden. 

 

Organisationens struktur är relaterad till graden av flexibilitet gällande regler och rutiner 

och ju fler regler som medarbetare ska följa desto svårare blir det för dem att lära sig 
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något nytt då fokus ligger på att följa reglerna och inte att vara problemlösande. Det är 

vanligt med den synen i en så kallad maskinbyråkratisk organisation som även ofta är 

hierarkiskt styrd. Där finns en entydig makt i organisationen som bidrar till att 

förändringar måste passera flera led för att godkännas, vilket påverkar 

förändringsbenägenheten för organisationen. Motsatsen till maskinbyråkrati kallas ad-

hoc-krati. Ad-hoc-kratin är en flytande organisationsstruktur där regler och rutiner inte är 

lika strukturerade som i maskinbyråkrati, de är ofta små, självständiga och tenderar att 

vara mer flexibla och kan ändra sig snabbt efter omgivningen. (Jacobsen 2005) 

 

Aspekterna kultur- och maktförhållande i en organisation handlar om att medarbetare i en 

organisation interagerar på ett sätt som påverkar förändringsbenägenheten beroende på 

vilken kultur som råder och vilka informella maktförhållanden som finns. 

Organisationskulturen kan vara enhetlig eller bestå av subkulturer, det finns även 

organisationer där kulturen är svag och inte påverkar medarbetarna så mycket. Jacobsen 

(2005) menar att en stark kultur gör organisationer framgångsrika genom att kulturen 

motiverar till att skapa ett gemensamt språk och gemensamma uppfattningar för hur 

kommunikation går till samt enar organisationen. Den starka kulturen kan trots sina 

fördelar orsaka hinder för förändring då kulturen i en organisation handlar om ett synsätt 

på världen. En stark kultur kräver därför mer kraft i förändringen. Organisationer med en 

svag kultur eller med flera olika kulturer är enklare att förändra då de är med 

förändringsbenägna det vill säga har lättare att se världen på nya sätt. Kulturens 

förändringsbenägenhet måste dock ställas i relation till vad de centrala värdena i kulturen 

är. Exempelvis en stark samstämmig kultur, den tenderar att göra organisationer mindre 

förändringsbenägna men om den starka kulturens normer och värden är att vara flexibla 

och arbeta med konstant förändringsarbete så blir organisationen ändå 

förändringsbenägen. (Jacobsen 2005) 

 

Organisationers informella maktförhållanden är av stor betydelse då det planeras göra 

förändringar. Om en toppstyrd ledare ska driva igenom förändring i en organisation där 

det finns informella makthavare nere i organisation, uppstår ofta ett glapp. Det är större 

sannolikhet att införandet av förändringen går igenom om de informella och formella 

makthavarna har samma syn på förändring.  (Jacobsen 2005) 

 

Angelöw (1991) pratar även han om hur organisationskultur påverkar förändringsarbete. 

En individs mönster och handlingar påverkas av de normer och handlingar som finns i 

organisationskulturen. Således bör en del av förändringsarbetet vara att analysera och 

förändra de värderingar som finns inom hela organisationen och dess grupperingar – en 

förändringskultur bör utvecklas. (Angelöw 1991)  

3.1.5 Medarbetare 

Som beskrivet i stycket Ledarskap, 3.1.3, så finns två krafter vid förändringsarbete som 

drar åt olika håll – drivkrafter och motkrafter. Drivkrafter drar mot förändring, medan 

motkrafter föredrar stabilitet. Att det ser ut på det här sättet är mänskligt och en naturlig 
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del av organisationen. Människor lär och förändrar sig men skyddar sig även då en 

förändring innebär en risk. Psykologin bakom förändringsdrivkrafter handlar om att 

människor dels vill utvecklas och mogna, men även skydda sig mot ångest och ha en 

trygg punkt. (Jacobsen 2005) 

 

I boken ”Det goda förändringsarbetet” har Bosse Angelöw (1991) ett socialpsykologiskt 

perspektiv på förändringar i en organisation och utgår ifrån ett humanistiskt perspektiv 

om människan vid förändring. Det socialpsykologiska perspektivet innebär att han 

försöker förstå och förklara varför människor agerar och reagerar på en 

organisationsförändring (Angelöw 1991). Medarbetare kan ibland reagera negativt på en 

kommande förändring, det finns enligt Angelöw (1991) en orsak till den negativa 

reaktionen. Ofta är det de medarbetare som inte kan påverka förändringen som reagerar. 

Huruvida en medarbetare kommer reagera eller inte på förändringen avgör denne genom 

att göra en värdering utav förändringen, Angelöw (1991) beskriver här dessa tre; 

 

 Irrelevant, vilket innebär att förändringen inte påverkar personen – varken 

negativt eller positivt 

 Positivt, som betyder att det ger en positiv inverkan på personen 

 Påfrestande, vilket innebär att personen ser förändringen som ett hot och att 

konsekvenserna av förändringen uppfattas som hotfull 

 

När värdering av förändringen gjorts utav den enskilda medarbetaren följer en reaktion 

som baseras på värderingen (Angelöw 1991). Angelöw (1991) presenterar även de 

aspekter som utgör skälen för huruvida en förändring möts av motstånd eller med 

öppenhet. Trygghet är den aspekt som är mest grundläggande och påverkas då en 

förändring kan innebära oro över att förlora sitt jobb, vilket framkallar motstånd. En 

förändring kan dock även innebära att tryggheten ökar på något sätt och i de fallen möts 

förändringen med öppenhet. Även sociala faktorer spelar in på människors reaktion till 

förändringar. Finns det en risk för en medarbetare att förlora kontakten med kollegor som 

denne arbetat med under en längre tid, uppstår motstånd mot förändringen. För andra 

människor kan dock nya kollegor betyda att denne får kontakt med ännu fler människor 

vilket resulterar i en öppen syn på förändringen. Själva arbetsuppgifterna kan påverkas 

och förmåner uppstå eller minska. Det kan även hända att chefen kan ändras till någon 

som är mer eller mindre förtroendeingivande än den nuvarande och de anställdas status 

kan förändras till högre eller lägre. Alla förändringar innehåller aspekter som kan anses 

vara bra eller dåliga och därmed mötas med motstånd eller öppenhet. (Angelöw 1991) 

 

Vidare skriver Angelöw (1991) att även förändringsviljan påverkar motståndet eller 

öppenheten. Det kan vara aspekter så som huruvida medarbetare får vara delaktiga i 

förändringen och om de har förtroende eller avsaknad av förtroende för ledningen som 

ska genomföra förändringen. Det kan även ha att göra med den personliga självkänslan, 

vilken tidpunkt förändringen kommer i och hur väl medarbetaren informeras om saker 

kring förändringen.  
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3.2 Ramverk och arbetssteg för förändringsledning 

Organisationer använder sig av strategier för att uppnå de mål om önskat läge som 

organisationen skapat vid behov av utveckling. Syftet är att göra en plan för att kunna 

använda sina resurser och kompetenser på bästa sätt för att nå målet. Organisationen 

skapar en strategisk plan där det definieras åt vilket håll de önskar utveckla samt vad som 

behövs göras för att nå ditt. Det kallas för handlingsplan och innehåller de aktiviteter som 

ska utföras. Här är det även möjligt att specificera vad som ska tas bort och läggas till i 

verksamheten, exempelvis kan handlingsplan göras gällande affärssystem. När 

handlingsplanen är skapad ska den kommuniceras ut i organisationen. Då skapas strategi 

för så kallad informations- och kommunikationsplan. (Nyström, Fernström & Gullberg 

2006) 

3.2.1 Ramverk för gemensamhet vid IT-förändring 

Einar Iveroth är en svensk forskare som arbetar på Uppsala Universitet, vars 

forskningsområde är IT- och organisationsförändring (Uppsala Universitet 2011). Iveroth 

(2010) har publicerat en fallstudie gjord på Ericsson utifrån vilken han skapade ett 

ramverk för att utveckla, utvärdera och förbättra IT-baserade förändringsprojekt. Han 

kallar ramverket för ”The commonality Framework for IT-enabled change”. Iveroth 

(2010) menar att det finns olika nivå av komplexitet i en förändring och dessa nivåer 

kräver olika aktiviteter, verktyg, kunskaper och roller. Grundtanken i ramverket är att öka 

den gemensamma synen i organisationen vad gäller förändringsnivåerna; grund, mening, 

intresse och beteende. Målet är inte att skapa total gemenskap då det troligen inte är 

möjligt, men målsättningen bör vara att öka gemenskapen i varje förändringsnivå då det i 

sin tur ökar chanserna för en förändringsacceptans. (Iveroth 2010) 

 

Den första av de fyra förändringsnivåerna är gemensam grund, som handlar om att skapa 

en gemensam förståelse för de som är berörda av en föreslagen förändring. Nivån 

hanterar enklare och mindre förändringar och berör de kognitiva och analytiska sidorna 

då det går ut på att få människor att förstå varandra. Aktiviteterna handlar om 

envägskommunikation mellan sändare och mottagare. Det är också viktigt att det finns en 

gemensam förståelse för vilka ord och begrepp som används i organisationen samt vad de 

innefattar. Ett affärssystem i sig kan vara det som skapar det gemensamma språket som 

ger en gemensam grund. (Iveroth 2010) 

 

Nästa förändringsnivå är kallad gemensam mening och omfattar de förändringar som 

växer och är utav det större slaget. På den här nivån är det vanligt att mottagarna själva 

tolkar vad en förändring innebär och hur den påverkar dem. I de fall de saknar gemensam 

mening finns en risk att användarna av ett IT-system tolkar och använder systemet på 

olika sätt. Syftet med den gemensamma meningen är alltså att mottagarna vet vad 

förändringen kommer innebära för dem. Aktiviteter på nivån kan innebära att en 

förändringsledare samtalar med medarbetarna för att berätta vad förändringen innebär för 

individen och vilka konsekvenser den får. Även konferenser och workshops är lämpliga 

aktiviteter för att nå gemensam mening. Förändringsledarens roll i nivån är att agera 
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expert och översättare, som kan berätta om de nya arbetssätten, meningen med 

förändringen och konsekvenser. (Iveroth 2010) 

 

Den tredje förändringsnivån kallas för gemensamt intresse och inriktar sig på att förena 

intressenterna. Aktiviteterna på nivån är främst relationella och Iveroth (2010) skriver att 

de kan vara av två typer - politiska aktiviteter såsom förhandlingar eller att skapa 

informella relationer. Att skapa informella relationer innebär skapa stöttande aktiviteter 

som hanterar aktörernas upplevelser, känslor och motivation. Förändringsledarens roll i 

nivån är att agera förhandlare och coach och kommunicera på tu man hand med 

medarbetare för att få dem att ändra beteende så det stämmer överens med IT-

förändringen. Nivån handlar inte bara om hur förändringen kommer påverka 

organisationen utan även varför. Genom att förändringsledaren visar problemen med den 

nuvarande situationen och presenterar hur förändringen löser problematiken, så kan det 

gemensamma intresset för förändringen uppstå. Konkret så kan förändringsledaren 

använda sig av projektplaner och processdokument för att förklara problemet och 

lösningen. (Iveroth 2010) 

 

Den sista och fjärde förändringsnivån kallas gemensamt beteende handlar om att 

säkerställa att mottagarna har anpassat sig och accepterat förändringen. Nivån uppnås 

efter att ett IT-system har implementerats. Aktiviteter för att nå den här nivån är 

kommunikation, diskussion och övervakande aktiviteter. Här kommer användningen av 

nyckeltal in, genom att följa upp vissa nyckeltal kan ett mått fås på hur effektivt 

förändringen accepterats och efterlevs. Förändringsledaren agerar här som en observatör 

som griper in om något ser ut att gå fel till. (Iveroth 2010) 

3.2.2 Ramverk för hantering av förändringsmotstånd 

Aladwani (2001) presenterar i sin artikel ”Change management strategies for sucessful 

ERP implementation” problematiken med att medarbetare gör motstånd till förändring 

vid implementering av affärssystem. Aladwani (2001) menar att det finns utarbetade 

strategier och välbeprövad forskning sedan långt tillbaka inom marknadsföring som kan 

användas inom det mindre forskade ämnet affärssystemimplementering. Det som inom 

marknadsföring uttrycks som ”kunders motstånd till nya produkter” kan i informatik 

svara för ”överkomma användarmotstånd till nytt affärssystem” (Aladwani 2001). 

 

Aladwani (2001) beskriver också att för att främja en lyckad implementation av ett 

affärssystem finns det tre klasser av strategier; organisationella, tekniska och mänskliga 

strategier.  Organisationsstrategierna handlar om att utveckla och införa 

förändringsstrategier, förändringsledningstekniker, projektledning, organisationsstruktur 

och resurser, ledningsstil och ideologi, kommunikation och koordination. De tekniska 

strategierna handlar om de tekniska delarna av affärssystemimplementationen, 

affärssystem komplexitet, lämplighet av den interna tekniska kunskapen, samt tid och 

kostnad för implementationen. Mänskliga strategier är de om medarbetares och 

ledningens attityder, involvering och utbildning. (Aladwani 2001) Aladwani (2001) 
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presenterar utifrån de förutsättningar och tidigare forskning ett ramverk med syfte att 

stödja ledningen i arbetet med de komplexa organisationsproblem bestående av 

medarbetarnas motstånd till affärssystem implementation. Ramverket består av tre faser; 

kunskapsformulering, strategi implementering och status utvärdering (Aladwani 2001). 

 

Den första fasen, kunskapsformulering, handlar om att göra en analys av medarbetarna 

och inflytelserika grupper i organisationen för att ta reda på vad de har för inställning till 

förändring, samt förståelse för medarbetarnas orsaker till motstånd Aladwani (2001). 

Aladwani (2001) ger förslag på frågor som ska besvaras: 

 

 Vilka är de individer och/eller grupper som gör motstånd? 

 Vilka är deras behov?  

 Vilken tro och vilka värderingar har de?  

 Vad är deras intresse?  

 

Orsaker till motstånd kan vara brist på kunskap inom datoranvändning, att de anställda 

tycker de har klarat sig bra utan ett affärssystem, oro över att förlora jobbet eller att 

maktstrukturen ändras (Aladwani 2001). 

 

Den andra fasen handlar om att implementera en strategi och går ut på att överkomma det 

eventuella motstånd de anställda känner och få dem att acceptera affärssystemet. Baserat 

på informationen som tagits fram i fas ett, kan strategier som påverkar medarbetarnas 

kognitiva uppfattning skapas. Fokus för dessa strategier är kommunikation. En 

kommunikationsstrategi har till syfte att användarna ska informeras om fördelarna med 

det nya systemet för att på så sätt skapa medvetenhet och förväntningar. Förväntningarna 

bör vara realistiska då det annars ökar motståndet. Kommunikationsstrategi för hur det 

nya systemet kommer att fungera bör också skapas. Strategierna bör utformas så de är i 

enlighet med både den som ansvarar för att informera och ledningen. Då strategier för 

hantering av de kognitiva aspekterna hos människor skapas och kommuniceras ut väl, 

uppstår fördel i att vissa personer stöttar förändringen och kan inverka på de andra 

medarbetarna (inom marknadsföring känt som grupptryck). Om vissa nyckelpersoner 

känner sig engagerade överförs engagemanget till de övriga i organisationen. (Aladwani 

2001) 

 

I fas två ska även medarbetarnas inställning till förändringen bearbetas genom att ta en 

emotionell vinkel. Inom marknadsföring är kostnadsminimering en motivationsfaktor för 

företag, då det gör dem konkurrenskraftiga. (Aladwani 2001) Vidare menar Aladwani 

(2001) att kostnadsminimering vad gäller användaranpassning bidrar till att medarbetarna 

känner sig mer motiverade och känner större acceptans. Ett exempel på användning av 

strategin är att ge medarbetare tillåtelse att förändra sina arbetsuppgifter till något de 

anser vara mer utvecklande om det inte kostar för mycket. Det bidrar som 

motivationsfaktor som skapar intresse för affärssystemet. Användarnas acceptans infinner 

sig om de inser att affärssystemet kommer spara pengar för företag. (Aladwani 2001) 
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En till strategi som implementeras i fas två är differentiering. Även den handlar om att 

påverka mottagandet av affärssystemet och nå acceptans. Om medarbetaren upplever hög 

kvalitet i affärssystemet och dess användargränssnitt, så kommer det påverka användaren 

positivt. Är gränssnittet svårhanterliga får de en negativ uppfattning. Huruvida införandet 

lyckas påverkas också av att det genomförts praktisk utbildning i affärssystemet. När 

acceptans för ett affärssystem uppnåtts, kan affärssystemet föras in. Det är därför även 

viktigt att beakta när datum för systeminförande planeras, känner sig medarbetarna 

hotade av systemet kommer inte acceptans infinna sig förrän åtgärder vidtagits. Under fas 

två är det även viktigt att ledningen engagerar sig. För att förändringar ska lyckas krävs 

det att ledningen ser på förändringen långsiktigt och bygger upp strategier som är 

långsiktiga. Ledarskap är den viktigaste faktorn för att lyckas med en förändring. 

(Aladwani 2001) 

 

Den sista och tredje fasen i ramverkat är den som kallas utvärdering av status. Den 

innehåller processen med uppföljning och utvärdering av de förändringsstrategier som 

tillämpats. Fasen går ut på att ledning ska få feedback på hur de anställda ser på 

förändringen, för att på så sätt säkerställa att de affärsmässiga aspekterna uppnås. 

Upptäcks det i fas tre att medarbetarna fortfarande har en negativ syn på affärssystemet, 

bör ledningen gå tillbaka och utvärdera vilka åtgärder som ska vidtas. (Aladwani 2001) 

3.2.3 8-stegsprocessen för att möjliggöra förändring 

John Kotter är ett välkänt namn inom området ledarskap och förändring. Han är professor 

på Harvard Business School och har publicerat flera böcker. En av dessa böcker är 

”Leading Change”, där han baserat på sina erfarenheter ute i företag har formulerat en 8-

stegsprocess för hur företag med hjälp av dessa 8 steg kan lyckas med sitt 

förändringsarbete. Med hjälp av dessa steg kan organisationen bli bättre på 

förändringsarbete vilket medför att de blir mer framgångsrika då de ökar förmågan att 

anpassa sig, vilket krävs av dem för att de ska överleva i en värld som ständigt förändras. 

(Kotterinternational 2011) 

 

Nedan presenteras Kotters (1996) åtta steg. 

 

Steg 1 är att skapa en känsla av att organisationen är i akut behov av förändringen. Då 

nästan hälften av människorna i organisationen måste engagera sig i förändringen mer än 

de vanligtvis engagerar sig i sina dagliga uppgifter, behövs en känsla av akut behov. Om 

känslan inte infinner sig, kommer engagemanget och förändringen dö ut. För att höja 

känslan av att organisationen är i akut behov av förändringen, måste företag motverka 

den interna självnöjdheten. Om självnöjdhet finns tenderar människor att tycka att 

dagsläget duger som det är – så länge självnöjdheten finns där går det inte att skapa en 

känsla av akut behov. (Kotter 1996) 
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Steg 2 är enligt Kotter (1996) att skapa en styrande sammansättning människor som kan 

driva igenom en förändring. En person kan inte själv driva igenom en förändring, det 

behövs en mäktig grupp för att driva igenom förändringsprocessen. Därför bör en grupp 

som kan få ut rätt vision, kommunicera ut den till hela organisationen, få bort hinder, 

generera vinster, leda flera förändringsprojekt och förankra de nya värderingarna i 

kulturen sättas samman. Den sammansatta gruppen ska vara personer som har förtroende 

från organisationen och har samma mål. Gruppen bör bestå av nyckelpersoner i 

organisationen, exempelvis avdelningschefer. Det bör finnas människor med olika syn på 

disciplin, erfarenheter och nationalitet. Gruppen ska även bestå av människor som har ett 

bra rykte så att medarbetarna tar gruppen på allvar. Slutligen bör gruppen bestå av bra 

ledare som är kapabla att driva igenom förändringen. Människor med för stort ego bör 

uteslutas då de tenderar att ta över och även människor som skapar misstro då dessa typer 

tenderar att motverka lagarbetet. (Kotter 1996)  

 

Steg 3 är att skapa en vision och strategi för förändringen. Ofta används ett auktoritärt 

och detaljstyrande angreppssätt för att leda människor genom förändring, men dessa sätt 

fungerar inte vid förändringsarbeten då förändringsarbeten ofta handlar om att ändra 

människors beteende. Den enda ledarstilen som fungerar vid förändringsarbeten är att 

skapa en vision. Med en vision menas en bild av framtiden som visar människor varför de 

ska sträva för att den framtidsbilden ska infinna sig. Den ger även ett förtydligande av 

vart förändringen ska leda organisationen, motivera medarbetare att handla i linje med 

förändringen och det för alla människor samman till att arbeta för samma sak. Ledaren 

skapar en vision som visar en trevlig bild av framtiden och strategier för hur visionen nås. 

Chefer skapar sedan en plan baserat på strategierna, med specifika steg och tidsplaner för 

att strategierna ska kunna utföras. Planerna kan sedan härledas till de ekonomiska mål 

som finns för förändringen. (Kotter 1996)  

 

Steg 4 är att kommunicera ut visionen som skapats. Då en vision kommuniceras ut, får 

människor i en organisation en gemensam förståelse för målen med en förändring och hur 

de ska gå tillväga för att nå förändringen. Den gemensamma synen på en tilltalande 

framtid ger människor motivation och hjälper till för att få hela organisationen 

samstämmiga vad gäller vilka aktiviteter som måste genomföras för att förändringen ska 

drivas igenom. Steg 4 är det vanligt att misslyckas med, ofta så kommuniceras visionen 

ut alldeles för lite. Det kan även vara så att visionen kommuniceras ut, men att 

informationen förmedlas fel så att den istället ger olika signaler och gör människor 

förvirrade. En del av problemet vad gäller steget är att de som leder förändringen ofta 

agerar mer som chefer som är vana vid att informera rutinartade fakta kring vardagliga 

saker – inte strategiska drömmande bilder av en åtråvärd framtid. (Kotter 1996)  

 

Steg 5 är att ge de anställda befogenheterna att handla. Då stora förändringar inte går att 

genomföra utan majoriteten av människorna i organisationens assistans, är det viktigt att 

ge anställda makt. Känner människor att de inte har makt, vill eller kan de inte hjälpa till. 

De tidigare stegen har redan hjälpt till att ge medarbetarna befogenhet, men det finns 
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fortfarande hinder. Exempel på hinder kan vara strukturer, kunskaper, system eller 

avdelningschefer. (Kotter 1996)  

 

Steg 6 är enligt Kotter (1996) att nå kortsiktiga mål och generera snabba vinster. Med det 

menas att fokus inte enbart får ligga på drömmen om den framtid en förändring kommer 

bidra till, den dagliga verksamheten och nuvarande situationen måste hanteras under 

förändringens gång. Under tiden måste bevis på att förändringen genererar förbättringar 

och går i rätt riktning visas upp. Utan kortsiktiga mål som nås, blir det svårt att behålla 

trovärdigheten och förändringsarbetet kan stanna upp. (Kotter 1996)  

 

Steg 7 handlar om att befästa förtjänsterna och producera ännu mer förändring. Med det 

menas att steg 1 inte får glömmas bort; skapa en känsla av att organisationen är i akut 

behov av förändringen, under förändringsarbetet. Fastän vissa delar av förändringen 

implementerats väl, måste känslan av att fortsätta kämpa finnas kvar tills dess att allt 

faktiskt är klart. Det kan hända att chefer vill motivera genom ”ryggdunk” och 

berömmelse, det kan dock skapa en känsla av att förändringen är mer klar än vad den 

faktiskt är. Vid en sådan händelse kan vidare aktiviteter som planerats för att slutföra 

förändringen skjutas upp eller blåsas av. De kortsiktiga mål och snabba vinster i steg 6, 

får inte bemötas med ett firande då motivationen för vidare aktiviteter riskerar att gå 

förlorad. (Kotter 1996)  

 

Steg 8 är det sista steget för att genomföra en framgångsrik förändring enligt Kotter 

(1996). När en förändring är implementerad i en organisation och de resulterar i 

imponerande siffror som visar på en lyckad förändring, betyder inte det att 

förändringsarbetet är klart. Det kan hända att det nya sättet att arbeta inte har blivit 

tillräckligt befäst i organisationskulturen. I vissa fall tänker inte företag på att det kan ske 

och det kan vara svårt att märka av den problematiken. I de fall där de identifierat den 

typen av problem, händer det även att de ser det som ett litet problem då de fina 

resultaten är huvudsaken. Problemet är att förändringen kan krocka med företagskulturen 

och på så sätt förlorar förändringen sin förtjänst successivt. Företagskultur är viktigt, det 

har stort inflytande på människors beteende, det är svårt att ändra och den är svår att 

identifiera och därmed svår att tackla. (Kotter 1996)  
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4 Förändringsledning i praktiken 
I det här avsnittet presenteras den insamlade empirin. Empirin är strukturerad efter de 

två företag som intervjuats och är skriven i löpande text för att läsaren ska få en 

förståelse för respektive företag för sig och intervjupersonernas berättelse i dess fulla 

kontext.  

4.1 Intervju på Ericsson 

Den fösta intervjun utfördes den 23:e april 2012 med Fredrik Berg som var 

förändringsledare under Ericsson affärssystemprojekt ”One”. I vanliga fall arbetar 

Fredrik med Operational Efficiency, som innebär att han är en dela av ett team som 

arbetar ute i alla avdelningar som bland annat ansvarar för helheten när det gäller 

förbättringar och förändringar. 

 

Ericsson är en världsledande producent av utrustning och tjänster för telekommunikation. 

Ericsson är ett internationellt företag med över 100 000 anställda. I Borås finns två siter, 

Sandlid och Ryda som tillsammans har cirka 1700 anställda. 

 

Affärssystemprojektet som Ericsson utförde var globalt, varav införandet på Sandlid var 

ett delprojekt i sig. Projektet genomfördes under fem år och systemet som Ericsson valt 

att införa var SAP, driftsättningen skedde i april 2011. Beställningen av affärssystembytet 

kom uppifrån organisationen, med syftet att få en gemensam plattform som skapar 

helhetssyn, därav döptes projektet till ”One”.  

 

I affärssystemprojektet hade Fredrik rollen som förändringsledare. Han beskriver sin 

förändringsledarroll som att han var en brygga mellan verksamheten och projektet, han 

satt med i projektet samtidigt som han var ute i verksamheten. Fredrik ledde förändringen 

på Boråskontoret Sandlid och runt 100 personer var engagerade i projektet. Som 

förändringsledare jobbade Fredrik i ett team med chefer, nyckelpersoner från 

verksamheten, en extern projektledare från Sigma, kommunikationsansvarig och 

utbildningsansvarig. Projektet var omfattande och hela organisationen var inblandad och 

påverkades vad gäller utbildning, roller, test, migration och rapporter. 

 

Tillsammans med kommunikationsansvarig gjordes intressentanalys och 

kommunikationsplan. Där specificerades vem som skulle få information om projektet, när 

det skulle ske och hur. I kommunikationsplanen fanns även planerat för vilka forum som 

skulle användas. Fredrik berättade att intranät och tavlor användes. De satte även upp en 

”öppet hus”-plats i matsalen med personal ifrån projektet som svarade på frågor. Trots att 

inte så många kom fram och ställde frågor i matsalen, så var uppfattning positiv då 

medarbetarna såg att projektorganisationen fanns där för att informera. Ytterligare ett sätt 

för att underlätta kommunikationsarbetet med att sprida information, var att ta hjälp av 

superusers och lokala förändringsledare utpekade av verksamheten. De som blev 

tilldelade superuser-rollen var de på varje avdelning som engagerar och intresserar sig lite 
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extra. I affärsbyte-projektet definierades dessa för varje avdelning och gavs ett ansvar och 

det förtydligades vad de hade för uppgifter. Lokala förändringsledare hade dels till 

uppgift att informera sin avdelning om projektets delar som berörde dem, men deras 

viktigaste uppgift var att skapa förtroende och engagera medarbetarna, få dem att ställa 

frågor och diskutera projektet. När systemet väl implementerats kommer Superusers 

fungera som ”first line support”, det vill säga de som personerna på avdelningen frågar 

först innan de ringer helpdesken. Ett tips Fredrik har är att som förändringsledare själv 

skriva ner det som informerats på möte så att den lokala förändringsledaren får med sig 

ett färdigskrivet informationsbrev att ta med sig på respektive avdelningsmöte. På det 

sättet garanteras till största mån att samma information sprids. Det handlade oftast inte 

om så stora saker, eller mycket information, men underlättade ändå. De ska även 

kontrollera att saker och ting händer och så att alla på avdelningen vet vart de hittar 

instruktion och hur saker går till. Det fanns checklistor för att kontrollera att avdelningen 

hade koll på olika saker. Superusern la även lite tid på testning, så det var viktigt att 

superuserns roll var förankrad hos cheferna så att de lät superusern att tillägna en del av 

arbetstiden till projektet. Då det är viktigt att i rollen som förändringsledare lyssna till vad 

verksamheten tyckte och vad de inte tyckte om, tog Fredrik hjälp av den lokala 

förändringsledaren även för att få feedback om vad som sades på avdelningarna. De 

personer som var utsedda till lokala förändringsledare hade som uppgift att skapa 

förtroende och engagera samt få medarbetare på deras avdelning att ställa frågor. De 

frågor de själva inte kunde svara på, tog de vidare till projektgruppen.  

 

Projektets fokus var på kvalitet och det var viktigt att alla funktioner skulle vara klara och 

godkända innan driftstart. Det ledde till att tidsplanen för driftsättning sköts upp några 

gånger. Ericsson är ett stort företag med central processhantering, vilket innebär att ett 

lokalt krav från en avdelning eller individ, först går genom ett centralt processteam, som 

tar det vidare till IT-utvecklingen. Det blir en lång resa för att allt ska ses över centralt. 

Det var dels därför det blev uppskjutning av driftsättningsdatumet, då det fanns olika 

uppfattning om när systemet var redo för införande.  

 

Fredrik berättar att han som förändringsledare påverkades av uppskjutningen på så sätt att 

medarbetarna tappade suget när datumet ändrades. Många har lagt ner sin själ i att arbeta 

med projektet och jobbat många timmar och kvällar, sen skjuts det upp ett halvår och då 

ska alla göra om allt en gång till. Det kräver att förändringsledaren är med och motiverar. 

Vid implementering valde Ericsson att stoppa verksamheten under en vecka för att få 

igång systemet, vilket även det var en kvalitetsförsäkran. För att uppnå systemkvalitet 

fick det gärna kosta lite mer. Ett exempel på det var att det vid implementeringen 

anställdes 25 personer extra för att säkerställa att införandet gick så smidigt som möjligt. 

Syftet var att skapa trygghet i projektet och främst var det personal som hjälpte till i de 

mest kritiska avdelningarna, exempelvis produktionen, så de inte skulle känna sig 

överbelastade. Det blev även en trygghet för cheferna att de fick tillgång till extraresurser 

då det alltid är kritiskt med personalen. Extrainsatt personal bidrog inte bara till att 

projektet kunde implementeras i lugn och ro, utan cheferna kände också att deras 
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problematik med den ständiga personalbristen togs på allvar och chefernas förtroende för 

projektet ökade. Fredrik säger att just cheferna är nyckeln i projekt som dessa, och det var 

svårt att få med cheferna i tid. Orsaken till det är att det finns en ordinarie verksamhet att 

sköta, och det ska ju fungera fullt ut med full volym. Men är inte cheferna med när det 

väl är dags att driftsätta så blir det svårt att få en lyckad implementering. Så väl vid 

veckan för driftsättning gav cheferna sitt fulla engagemang, och då blev det även tydligt 

att de faktiskt hade lyssnat och tagit till sig det som informerats tidigare.  

 

För Fredrik var det självklart att fokusera på kvaliteten. Om fokus inte ligger på kvalitet, 

kan det visa sig för sent att systemet är bristfälligt vilket kostar ännu mer pengar och tid i 

längden än om fokus ligger på kvalitet från början. När han ser tillbaka på driftsättningen 

tycker han att det var värt att skjuta på driftsättningsdatumet, till förmån för kvalitet. 

Fokus på kvalitet bidrog till att det blev en smidig övergång i produktionen. Ett tydligt 

exempel var då Ericsson under den så kallade upp-rampningen (ökning av volymen) 

kunde gå upp i full volym mycket snabbare än planerat, det var tack vare att det var så väl 

förberett. Väl vid helgen för implementering var det många konsulter på plats för att 

supporta, de satt i en hörsal så det var lätt för de personer som hade frågor att ställa dem. 

Ännu en viktig sak som Fredrik poängterar är att supporten efter driftsättningen flyttas till 

respektive avdelning för att finnas nära till hands. Det var också viktigt att supporten fick 

vara kvar så länge verksamheten behövde. Även här kunde de rampa ner tidigare än 

planerat. Eftersom att förberedelserna var bra, kunde de skicka hem konsulterna tidigare 

vilket sparar pengar.  

 

Fredrik berättar att under de år som projektet har pågått har projektet och förändringen 

verkligen hunnits förankras i Ericsson. Det är fortfarande inte alla som tycker att det är 

bra, men då förändringen kom uppifrån var det inte så mycket ifrågasättande av projektet.  

 

Även om förändringen var positiv för Ericsson, berättar Fredrik att förändringen inte 

upplevs som positiv av alla. Förändringsledaren ska ha respekt för att alla befinner i olika 

stadium i förändringen och att personernas måste tas an på olika sätt. För vissa personer 

och vissa avdelningar var det inga problem alls, medan det för vissa var jobbigt. På 

samma avdelning kunde det vara en mix av de båda, men i regel handlade det om vilka 

som stod inför den största förändringen i det dagliga arbetet. De som jobbade mycket i 

deras gamla system hade det svårare med systemförändringen men för vissa avdelningar 

var det positivt då fem-sex olika system, blev till ett. 

 

Som förändringsledare måste medvetenhet om att alla människor reagerar olika på 

förändring finnas. Förändringsledaren får inte ta för givet att alla tagit till sig information 

efter första gången de fått den, utan förändringsledaren måste hela tiden jobba på att 

fånga upp de medarbetare som inte är med och tänka ut nya sätt att få med dessa 

personer. Till vissa individer måste ledaren sälja in varför det är viktigt att införa ett nytt 

affärssystem, men det kan vara svårt att på individnivå inse nyttan med affärssystembyte 

om det fungerar bra som det är. På vissa avdelningar hade medarbetarna förstått att 
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tidigare Ericsson siter som implementerat SAP hade haft det tufft vid implementering och 

då vart de lite rädda för hur det skulle gå i Borås. De avdelningarna som kände så fick 

Fredrik då lägga lite extra ansträngning på genom att hjälpa till med det som behövdes.  

 

Under projektet följdes en strategi för förändringsarbetet som innebar att vara 

anpassningsbar istället för att bara tvinga på. Det uppkom ständigt nya saker att ta 

ställning till och vid dessa tillfällen diskuterade projektgruppen hur de skulle gå tillväga 

och arbetade fram en ny strategi eller förändrade den gamla strategin. Fredrik beskriver 

att det viktigt att vara en grupp i projektet så förändringsledaren inte är själv med att ta 

beslut. Det är också viktigt att ha olika kompetenser och att ha en bra kommunikatör. 

Kommunikation och utbildning är mycket viktigt när det gäller förändringsledning. 

Förändringsledaren får hela tiden tänka ut vad som behövs i förändringsarbetet, det gäller 

att lyssna och vara agil. Varje vecka ändrades den plan som skapats och Fredrik tycker 

det är viktigt att inte vara för stelbent – fanns ingen plan för en viss sak så skapades en. 

 

Ett tips från Fredrik gällande kommunikationen för förändringsledningen är att inte skapa 

för mycket möten. Då alla avdelningar och chefer redan har regelbundna möten inbokade, 

så uppskattas det om den som vill informera använder de forum som finns genom att gå 

till de befintliga mötena. De forum som redan finns i vardagen känner sig mottagarna 

trygga och fokuserade i, vilket gör att de har lättare att ta till sig det som informeras. 

Ytterligare en fördel med att använda befintliga möten är att övergången till det nya 

arbetssättet blir mer naturlig. Fredrik beskrev att ibland kunde det kännas tjatigt och att 

folk skulle tröttna på dem när de kom och informerade hela tiden och upprepade saker. 

Men även om det för dem själva kunde kännas som att de ältade samma information, så 

handlar det om att olika personer tar till sig informationen vid olika tillfällen och därför 

är det viktigt att fortsätta informera. Det fanns även tillfällen då projekt-specifika möten 

behövdes, exempelvis vid utbildning eller då projektgruppen hade möten. På dessa möten 

var det annan fokus, då medlemmarna redan var engagerade. 

 

Fredrik berättar att en annan viktig del i förändring handlar om utbildning. Därför 

skapades ett tre-stegs program för utbildningen. Steg 1 hölls tidigt i projektet och innebar 

dels utbildning av chefer, men även en introducerande utbildning för hela verksamheten 

där information om det nya systemet samt hur det påverkar avdelningen och individerna. 

Steg 2 var också till för alla i verksamheten och var även det inriktat på hur avdelningar 

och individer påverkades, fast informationen var mer detaljerad än i steget innan. Steg 3 

fokuserad på dem som skulle arbeta i systemet och här gjordes så kallade 

användarutbildningar. De två första stegen handlade om att mentalt förbereda de anställda 

på förändringen.  

 

Svårigheterna som uppkom med utbildningen var att nå ut till alla, då vissa jobbar i skift. 

Vid införandet av SAP hade de flesta hade redan utbildats i systemet och var med på 

förändringen, men det var även vissa personer som haft fullt upp med sitt dagliga arbete 
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och inte hunnit engagera sig förrän driftsättningen kommit igång. Att hantera dessa 

människor i sista stund blev lite jobbigt.  

 

Inför själva driftsättningen förberedde projektgruppen sig genom att ta lärdom av vad 

andra siter erfarit vid deras införanden av SAP. Fredrik ser det som en styrka att det inte 

är någon prestige mellan siterna, utan att de delade med sig till varandra för att hjälpa 

varandra lyckas med sin implementering. Siten i Katrineholm tittade mycket på hur 

Fredriks grupp gjorde. Samma sak med Kina som anställt projektledarassistenten från 

Borås till deras projekt. Så för att få lärdom om vad de inte skulle göra, vad de borde göra 

bättre samt vad som är bra att göra åkte Fredrik och ledningsgruppen upp till siten i 

Gävle, som hade haft en tuff implementering. Tack vare att hela ledningsgruppen hade 

varit med i Gävle och hört dem berätta om hur tuff deras implementering hade varit, 

förstod de vikten av att skaffa tillräckligt med personalresurser. Det var även anledningen 

till att Fredriks projektteam fick acceptans så de kunde anställa så många extra inför 

implementeringen och att det gjordes i tid.  

 

Vidare berättade Fredrik att det är viktigt att ha respekt för att det kan gå fel. Det gäller 

att testa, göra högvolymtester och användbarhetstester. Organisationen är så beroende av 

affärssystemet, går något fel kan det leda till stora problem och förluster - kommer det 

inga orders har du inget att göra. Det är viktigt att inte vara för snäll med att acceptera att 

det ”nog” kommer fungera - det ska fungera.  

4.2 Intervju på Intersport 

Den andra intervju genomfördes den 27:e april 2012 med Jimmy Klintenberg som 

arbetar på Intersport. Han var delprojektledare med förändringsledarroll under 

Intersports affärssystembyte. Jimmy har jobbat inom detaljhandelsbranschen i 12 år och 

har nu rollen som Supply Chain Manager på Intersport. 

 

Intersport är Sveriges största sportkedja med 158 butiker. 2010 hade företaget en 

omsättning på 4,3 miljarder SEK. Intersport Sverige ingår i Intersport International 

Corporation (IIC), vilket är den största sportkedjan i världen. IIC omsatte 2010 cirka 10 

miljarder euro och har 5300 butiker i 40 länder. Intersport finns bland annat i Europa, 

Ryssland, Kanada och Förenade Arabemiraten. Intersport Sverige har varit ett 

grossistföretag sedan det bildades 1961. Med det menas att Intersportbutikerna köper sitt 

sortiment via det centrala bolaget Intersport AB, för att sedan leverera vidare produkterna 

till respektive butik. 

 

Fram till oktober 2010 använde sig Intersport av affärssystemet Movex, vilket är ett 

order-lager-faktureringssystem. Därefter valde Intersport att byta affärssystem till 

Microsoft Dynamics AX. Bakgrunden till det var att anpassningarna i Movex blivit så 

pass många att det uppstod svårigheter vid uppdateringar till nya systemreleaser, vilket 

resulterade i att Intersport 2003 valde att inte göra fler uppdateringar. Under 2008/2009 

utfördes en förundersökning av affärssystemsituationen, vilken visade på att kostnaderna 
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för att uppdatera Movex med dess anpassningar motsvarade kostnaderna för en ny 

affärssystemimplementation. Intersports affärsplan innehåller dessutom planer att gå från 

grossist till detaljist och bolaget behövde därför ett system med funktionalitet som 

stöttade det, vilket även det var en bidragande faktor till affärssystembytet. Jimmy 

berättade att då förändring sker i ett system, upptäcks samband och beroenden till andra 

system vilket resulterade i att Intersport fick se över kassasystemet, Backoffice i 

butikerna och även systemet som används av Intersports tredjepartslogistiker som 

hanterar centrallagret. Till det här kom även förändringsarbete vad gäller processer, 

arbetssätt och rutiner. Jimmy beskrev att ”bytet av affärssystemet nog var det lilla 

beslutet, det stora blir allt som händer runtomkring”. 

 

Intersport ägs av Intersportbutikerna och Jimmy tror att det är svårt för ägarna att relatera 

till den här typen av projekt då personer som har butikernas perspektiv inte ser det som 

händer ”bakom maskineriet”. Det var en av de faktorer som ledde till att affärssystemets 

styrparameter var kostnad, med målet att projektet skulle hållas inom den satta budgeten.  

 

Jimmys roll i affärssystemprojektet var delprojektledare för logistik. Projektet var 

uppdelat i olika områden efter avdelningarna - sortimentsstyrning, logistik, ekonomi, 

integration och hårdvara – och alla områden hade en delprojektledare. Inom 

logistikområdet var Jimmys ansvar att se till flödet från order till leverans, samt 

integration mot tredjepartslogistikern fungerade. 

 

Det som Jimmy är mest nöjd med när det gäller affärssystemprojektet är att Intersport 

lyckades driva igenom allt och implementera Dynamics AX utan att verksamheten blev 

stillastående, det blev inga driftstopp. Även externa faktorer påverkade att projektet blev 

framgångsrikt då eventuella problem kring leveranser som kan uppstå i samband med 

dessa typer av projekt, blev förmildrade då försäljningen gick bra vid driftsättningen. 

Jimmy berättar att dessa positiva faktorer gjorde organisationen mer lösningsorienterad 

istället för problemfokuserad. 

 

Förändringsledning för Jimmy handlar om att informera för att skapa förståelse vilket i 

sin tur underlättar implementationen av en förändring. På Intersport fanns ingen central 

förändringsledare, utan rollen som förändringsledare var uppdelad på en person som 

ansvarade för informationen kring projektet, projektägaren och även på delprojektledarna 

som ansvarade för genomförandet av förändringen inom respektive huvudområde. 

Information för att skapa en helhetsförståelse på hög nivå förmedlades av projektägaren, 

medan information om det som sker dagligen förmedlades av delprojektledarna. Jimmy 

kan dock se brister med arbetssättet i efterhand, då vikten för delprojektledarna låg mer 

på genomförandet av projektet än att informera. Jimmy berättar att ”man kan tänka 

väldigt olika för att få olika resultat, ju mer information som ligger närmare där 

förändringen ska ske ju bättre tror jag. Annars kan det bli skillnad mellan var förväntan är 

på vad jag ska göra kontra att jag har förstått att det handlar om”. Strategier för 

förändringsledning, i Intersports fall för delprojektledarna, skiljer sig då 
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förändringsledarna ansvarar för olika processer som påverkas på olika sätt och där de 

kritiska faktorerna ser olika ut. För exempelvis dem som bytte hårdvaran under projektet, 

så var förändringen snabbare, det skedde över en dag och sedan var det klart. Det skiljer 

sig mycket från exempelvis logistikavdelningens påverkan av förändringen, där det inte 

handlade om en ändring från en dag till en annan, utan en förändring som skedde över 

lång tid där arbetssättet skulle förändras. Det gjorde att Jimmys tyngdpunkt låg på att 

skapa förståelse på sin avdelning, istället för som i IT-teknikerns fall, förändra något som 

denne redan har förståelse för. 

 

Jimmy tror att förändringsledningen utformas efter bolagskulturen. Intersports 

huvudkontor har cirka 100 anställda, men de agerar för ett företag som är 1500 

medarbetare. Den lilla företagskulturen som finns är något som ses som viktigt för att 

skapa engagemang och drivkraft hos enskilda medarbetare. Det kan dock leda till att 

ramarna inte är så tydliga och ett mer agilt förändringsledarskap får tillämpas. Sedan är 

det även en bransch, lednings och styrningsfråga. Det har även att göra med om det är, 

exempelvis, ett ungt företag eller hög personalomsättning – många faktorer påverkar. 

 

Gällande vilka skillnader det finns på förändringsledning när förändringen gäller ett 

affärssysteminförande kontra andra organisationsförändringar som inte gäller IT berättar 

Jimmy att han tror att det är störst skillnad på projekt som kommer uppifrån i 

organisationen där det är något som redan bestämts, jämfört med om det är ett projekt 

som startas på exempelvis hans egen avdelning. När projekten kommer ifrån ledningen 

får de anställda förhålla sig till den avgränsningen som är satt, fastän vissa kanske har 

annat som de anser vara viktigare. Det skiljer sig dessutom i att uppmärksamheten och 

resurserna ser olika ut beroende på om projektet gäller hela organisationen eller endast 

för avdelningen. Har en avdelning ett projekt som innefattar IT, så behöver de 

uppmärksamhet från IT-avdelningen. Men IT-avdelningen har även ärenden från andra 

håll och deras prioriteringar går i dessa fall till det som är övergripande för hela 

organisationen. Jimmy tror dock inte att det behöver vara olika strategier när det gäller 

förändringsledning om det gäller specifikt IT-förändringar jämfört med andra 

verksamhetsförändringar som inte involverar IT. Han ser kvalitetssäkring och 

riskbedömning som viktiga förändringsledningsaspekter, men dessa är nödvändiga för 

alla förändringar som påverkar den dagliga verksamheten, oavsett om det är relaterat till 

IT eller inte. Ett exempel på när riskbedömning var viktig är när Intersport under 

affärssystemprojektet skulle byta ut butikernas hårdvara och mjukvara, dessa påverkar 

dels varandra men skulle även tajmas med att butiken inte skulle vara öppen. Den typen 

av riskbedömning måste dock ske vid andra typer av förändringar också, när det påverkar 

den dagliga verksamheten. 

 

Jimmy berättar att han ser både negativa och positiva aspekter i att ha 

förändringsledarrollen fördelade över olika affärsområden. På ett sätt är det riskabelt att 

ha en förändringsledare som även är chef över en avdelning då Intersports avdelningar 

har mycket att göra med det dagliga arbetet i sig. Jimmy berättar även att han tror att en 
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central förändringsledare hade varit bra då den personen inte har en chefsrelation till de 

anställda på samma sätt som en avdelningschef har och att en förändringsledare därför 

skulle kunna fånga upp signaler lättare, vilket hade gjort att förändringsledaren kunnat 

upptäcka eventuella brister. Han tror även att en central förändringsledare hade gjort det 

lättare för avdelningscheferna då de hade haft någon att samarbeta med och kunna driva 

arbetet gemensamt. Det som är positivt med att sprida förändringsledarrollen är att det 

säkerställer att avdelningscheferna är i samma linje som de som leder förändringen och 

det kan få resten av avdelningen att gå åt förändringens håll, vilket motverkar 

diskussioner om prioriteringar. Det kan även vara bra med spridda förändringsledare då 

dessa personers efterenheter tillsammans innehåller flera dimensioner och tillsammans 

blir dessa personers bild av var företaget befinner sig i förändringen, mer helhetstäckande 

än om en person leder förändringen. Jimmy berättar även att det är fördelaktigt med en 

intern resurs som leder förändringen, då den redan har en ingång i verksamheten och 

relationer med de som jobbar där. 

 

Svårigheterna för en central förändringsledare är att det kräver enorm kunskap, både om 

bolaget som det är i dagsläget och dit det ska. En central förändringsledare hade 

dessutom fått hantera både att informera och genomföra, vilket blir omfattande. Jimmy 

tror att det är viktigt, oavsett om det är en eller flera förändringsledare, att rollen ska vara 

uttalad i organisationen och att förändringsledaren måste få befogenhet att göra det som 

krävs. 

 

En aktivitet som Intersport hade under affärssystemprojektet var workshops. Där 

träffades projektägaren, projektledaren och delprojektledarna under en förändringsdag, 

för att göra en riskplanering och detaljgenomgång över vad som skulle ske därnäst i 

projektet. Syftet var att samla upp alla aktiviteter så att alla inblandade fick en helhetssyn 

samt förståelse för vad de går ifrån och vad de skulle gå till. Jimmy tror att den typen av 

aktivitet hade varit nödvändig en nivå ner i organisationen också, där delprojektledarna 

hade kunnat utföra en förändringsdag med de medarbetarna som berördes av respektive 

projektområde. Han berättar även att han tycker det hade varit bra med workshops 

emellan delprojekten då det hade möjliggjort en tydlig överlämning mellan områdena. En 

överlämning mellan områdena hade bidragit till att samtliga hade fått en gemensam bild 

av förutsättningarna och vad som förväntas göras i nästa steg. 

 

En annan aktivitet som utfördes var acceptanstester och utbildning av medarbetare som 

sedan blev superusers på sin avdelning. Även när det gäller utbildningen av dem som 

blev olika superusers såg det olika ut beroende på avdelning. Jimmy är närmsta chef för 

de som jobbar på logistikavdelningen och kunde därför förmedla vidare direkt till dem, 

medan andra avdelningar valde att involvera utvalda assistenter istället för de närmsta 

cheferna, som sedan informerade de andra assistenterna på avdelningen. 

 

När det gäller huruvida medarbetarnas engagemang och förståelse infann sig berättade 

Jimmy att han kände att Intersport fick med medarbetarna, men att han tror att det är 
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individuellt och olika från medarbetare till medarbetare beroende på hur 

förändringsbenägen personen är. Det finns personer som inte vill förändringen och väljer 

att bemöta det genom att alltid vara nära och ifrågasätta och kritisera, det finns personer 

som inte vill förändringen och därför väljer att kliva bort och när förändringen väl 

kommer så säger dom att ”det här vill jag inte ha”, sen finns det personer som vill 

förändringen och vill vara väldigt nära och vara en del av den och vissa personen 

förhåller sig så att dom låter projektet göra sitt först och tar vid sedan. Jimmy tror att 

reaktionerna på förändringen är olika beroende på vilket av dessa drag medarbetaren har 

och att förändringsledaren får leda på olika sätt beroende på vilken personlighetstyp 

ledaren har att göra med. Sedan berättar han att det även baseras på hur ett bolags 

personalomsättning är; kommer det in nya medarbetare måste de få skapa sig en egen bild 

vilket kan göra att förståelsen för förändringen tar ännu längre tid.  

 

Jimmy berättar även att han tror att förväntan på det nya systemet nu har satt sig och de 

flesta nått en ”acceptans” på hans avdelning, men att acceptansen ser olika ut beroende på 

vilken förväntan respektive område i organisationen hade på det nya systemet – vissa var 

vana vid anpassningarna i Movex där välutvecklade funktioner fanns och när det nya 

systemet inte har dessa funktioner kände vissa en besvikelse. I sammanhanget har 

företaget tagit ett stort kliv framåt med det nya affärssystemet, men för vissa medarbetare 

kan det kännas som 10 år bakåt och det är svårt att få medarbetarna att förstå att det är bra 

då. Det är svårt att som förändringsledare bemöta de fyra olika personlighetstyperna 

beskrivna ovan, på fyra olika sätt och allt påverkas även av det klimatet som finns i 

företaget vad gäller ledning och chefer. Det är viktigt att få medarbetarna att känna att 

”jag vill det här” och ”jag förstår varför” och de känner att de har utrymme för det i 

vardagen och dessa känslor påverkas av organisationsklimatet. Allt påverkas av hur 

företaget mår, vart det befinner sig och hur bråttom och väl förberett förändringsarbetet 

är. En sak som skapade engagemang hos medarbetarna är, som nämnt ovan, att vissa av 

dem blev upplärda och blev superusers. 

 

När det gäller information kring förändringen berättar Jimmy att det också är olika hur 

informationen utformas, men att målet är att faktiskt skapa förståelsen. Hur 

förändringsledaren når dit tror han handlar mest om att exempelvis ha workshops och 

mer tid med medarbetarna kring förändringen. Vidare berättar han att han tror att det är 

en avvägning som också det är relaterat till medarbetarnas personliga tankar och 

egenskaper – alla kanske inte mår bra av att veta allt? Förstår alla allt? Vilket är det bästa 

sättet? Vissa struntar i informationen eller tycker att det blir så mycket att de inte kan ta åt 

sig av den. Det krävs att förändringsledaren ser individerna och försöker förstå just den 

gruppen personen jobbar med för att se behovet för just dem. 

 

Affärssystemprojektet var uppdelat i 3 etapper för att säkerställa att projektet var i fas. 

Först sattes inköpsprocessen, sedan byttes system mot lagret och sen så var det att fasa ut 

butikernas baklager. Det var först tänkt att införandet skulle ske samtidigt, s.k. ”Big 

Bang”, men sedan ändrades det och delmålen definierades för att passa ett successivt 
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utrullande som genomfördes områdesvis. Jimmy tror att ”Big Bang” implementationen, 

eller en implementation där avdelningarna alla tillsammans hade fasats in successivt, 

hade varit bättre ur ett förändringsledningsperspektiv då det hade varit som en gemensam 

nedräkning till målet vilket kan kännas bättre för medarbetarna emotionellt sett. Han tror 

även att det hade blivit lättare då det inte hade blivit så att vissa fortfarande jobbade kvar 

i Movex medan andra i AX och dessa medarbetare samtidigt skulle arbeta med varandra. 

När de medarbetare som skulle samarbeta arbetade i olika system, uppkom manuellt 

arbete vilket kräver förståelse mellan personerna. I dessa situationer är det viktigt med en 

förändringsledare. Samtidigt så var ”Big Bang” implementationen inte ett alternativ då 

riskerna är för stora när projektet är så omfattande. Det finns även kommersiella och 

driftsrelaterade aspekter som gör det svårt att implementera allt på samma gång. Jimmy 

berättar att hade de gjort en ”Big Bang” så hade nog efterarbetet blivit för stort också och 

därför var det bättre att sjösätta delarna successivt. 

 

En förändringsledningsaspekt som Jimmy tycker är viktig är efterarbetet. Där hade det 

varit en fördel med en central förändringsledare. Intersport hade en restlista som de 

arbetade med efter implementationen av AX, men Jimmy tror att uppföljningen som en 

central förändringsledare kunnat genomföra hade gett en massa bra uppgifter till listan. 

Den centrala förändringsledaren hade kanske upptäckt ”rester” i efterhand som kanske 

uppfattats som IT-relaterade, men som egentligen handlar mer om processer istället för 

affärssystemfunktioner. Om det hade upptäckts att det handlade om de mjuka värdena så 

kanske 10 workshops hade gett mer kraft i en process och sparat mycket mer pengar än 

något som på papper ser ut som en flaskhals. Då projektets styrts efter budgeten hjälper 

restlistan till att säkra upp kvaliteten i efterhand och där tror Jimmy att en central 

förändringsledare, som fångar upp saker i efterhand, hade kunnat bidra med mycket till 

kvalitetsaspekten. Efterarbetet hade även visat organisationen att projektet fortfarande är 

viktigt och att de ska fortsätta kämpa med det, att det inte är färdigt än. 
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5 Analys 
I följande avsnitt genomförs en analys av empiri och teori. Analysen är uppdelad i fyra 

delar. Den första delen är en analys av vilka aktiviteter vi funnit i empirin. Baserat på 

samband och relationer har de funna aktiviteterna sedan kategoriserats för att underlätta 

läsbarheten och den fortsatta analysprocessen. Analysdel två behandlar de effekter och 

mål vi sett att aktiviteterna har, samt vad för samband och relationer effekterna och 

målen har med varandra och med huvudmålet ”framgångsrikt affärssystem”. Den tredje 

analysdelen hanterar variationerna som upptäckts i analysdel ett. Det är en analys av 

vad som påverkar hur förändringsledningsaktiviteter utförs. Slutligen presenteras en 

fjärde analysdel där vi analyserar relationen mellan aktiviteterna och dess 

påverkansfaktorer. 

5.1 Aktiviteter funna i empirin 

Planera 

I Fredriks projektgrupp skapades en intressentanalys där det specificerades vem som 

skulle få information om projektet, när det skulle ske och hur. Det skapades även en 

kommunikationsplan där det specificerades vilka forum som skulle användas. Ericsson 

använde sig exempelvis av intranät, tavlor och ett ”öppet hus” bord i matsalen. Under 

projektet Jimmy var delaktig i användes workshops, möten och samtal med medarbetare.  

 

Rollfördelningen för förändringsledning såg olika ut i praktikfallen, på Ericsson fanns en 

central förändringsledare samt lokala förändringsledare. På Intersport fanns 

delprojektledare som hade rollen som delförändringsledare. På båda företagen användes 

även superusers som en del av projektet.  

 

Uppgifterna som utfördes av förändringsledarna på Intersport och Ericsson skiljde sig 

något. På Intersport hade förändringsledarna ansvar över att genomföra förändringen för 

deras respektive område samt informera de som arbetade i dessa områden. Den 

övergripande informationen, som skulle förse organisationen med en helhetssyn, kom 

från en informationsansvarig. På Ericsson var Fredrik den huvudsakliga 

förändringsledaren, men även lokala förändringsledarna användes som ett ”öra” ut mot 

verksamheten för att få feedback om hur förändringen mottogs av medarbetarna. 

Förmedlandet av information var uppdelat mellan den centrala och de lokala 

förändringsledarna, Fredrik som central förändringsledare ansvarade för den 

övergripande informationen medan de lokala förändringsledarna förmedlade Fredriks 

information vidare till deras respektive område.  

 

I empirin nämns från båda intervjupersonerna att kvalitetssäkring är viktig, en plan måste 

göras för hur kvaliteten på affärssystemet nås – är det viktigare att göra uppskjutning av 

driftstart tills dess att affärssystemet är accepterat av användarna eller säkras kvaliteten 

upp i efterhand med hjälp av en restlista? I Jimmys fall nämndes även riskbedömning 

som en central del, han gav exempel på implementering av hårdvara och mjukvara vilket 
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påverkade den dagliga verksamheten och därför är en risk. Även Ericsson gjorde en 

riskbedömning gällande arbetsbelastningen och säkrade därför upp med extraresurser vid 

införandet för att den ordinarie personalen skulle känna trygghet under införandet. Vad vi 

kan identifiera gällande dessa aktiviteter är att planering är viktigt. Flera olika aspekter 

fastställs för att ha något strukturerat att förhålla sig till. Vi väljer att benämna planering 

som en första kategori, nedan följer en sammanfattning av resonemanget. 

 

 Gör en intressentanalys med en specificering av vilka som behöver informeras, 

hur och när 

 Gör en kommunikationsplan innehållande vilka forum ska användas för 

kommunikation, exempelvis intranät, tavlor, plats i matsalen, workshops eller 

enskilda samtal med medarbetare 

 Definiera roller för förändringsledningen, exempelvis en eller flera 

förändringsledare och superusers. Kriterier för dessa roller och uppgifter för dem 

 Riskbedömning av det som kan tänkas påverka de ”mjuka delarna” 

 Kvalitetssäkring – planera hur kvalitet ska uppnås 

 

Informera 

En återkommande aspekt i empirin är att det är viktigt att informera för att skapa 

förståelse hos medarbetarna i organisationen. Båda intervjupersonerna anser att 

information om vad som ska hända och hur det ska utföras ska förmedlas. Även rollerna 

som definierats och tilldelats bör det informeras om. Informationen bör innehålla 

vem/vilka som är förändringsledare och superusers samt vad dessa har befogenhet att 

göra. I båda praktikfallen fanns olika sätt att informera; övergripande information 

förmedlades i Intersports fall av en projektägare medan det i Ericssons fall fanns flera 

olika personer som kommunicerade ut den övergripande informationen. Den mer 

avdelningsspecifika informationen förmedlades i Intersport fall av förändringsledarna. På 

Ericsson förmedlades den av de lokala förändringsledarna och superusers. Det som kan 

konstateras gälla för båda praktikfallen är att intressentanalysen och 

kommunikationsplanen bör följas, samtidigt som informationen måste anpassas efter 

medarbetarna i organisationen för att förståelse ska nås. Alla människor tar inte till sig 

och når förståelse samtidigt, utan informationen och sättet den förmedlas på måste 

anpassas efter de olika typerna av människorna som finns i organisationen. I vissa fall bör 

samma information upprepas flera gånger eller förenklas för att förståelse ska uppnås. 

Aktiviteterna grupperas samman i kategorin informera enligt nedan. 

 

 Informera om vad som ska hända 

 Informera om hur det ska utföras 

 Informera om roller och befogenheter 

 Informera på ett sätt så att folk förstår och fånga sedan upp de som inte förstått 

genom att informera samma sak igen 

 Informera både på övergripande- och avdelningsnivå 

 Informera efter de forum som planerats i kommunikationsplanen 
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Utbilda 

Både Jimmy och Fredrik anser att utbildning av medarbetarna är en viktig del i 

förändringen och därför utfördes användarutbildning i affärssystemet för dem som skulle 

använda det. På Ericsson utfördes utbildningen flera gången för att fånga upp alla 

medarbetare. Dels på grund av att, som nämnt ovan, människor tar till sig information vid 

olika tidpunkter. I Ericssons fall förekommer det dessutom skiftarbete, vilket gjorde att 

de anpassade sig för att fånga upp alla medarbetare. Under implementeringsveckan 

stoppade Ericsson inflödet av orders så att medarbetarna skulle få möjlighet att utbilda 

sig i systemet innan det driftsattes. Båda praktikfallen har använt sig av superusers som 

support i respektive avdelningen. Aktiviteterna vi reflekterat över här kan grupperas i 

kategorin utbildning, nedan följer en sammanfattning. 

 

 Användarutbildning i affärssystemet 

 Fånga upp medarbetarna, viktigt att alla får en utbildning 

 Utbilda superusers vidare för att fungera som superusers även vid driftsstart 

 

Supporta 

Vid implementeringen berättade Fredrik på Ericsson att han anser det vara viktigt att 

medarbetarna känner sig trygga och stöttade. På Ericsson flyttades därför supporten, som 

tidigare suttit i en egen lokal, ut till respektive område för att finnas tillgängliga vid 

driftsättningen. Det är även viktigt att låta supporten finnas till hands så länge som 

verksamheten har behov. Syftet är att medarbetarna ska ha möjligheten att ställa frågor på 

ett enkelt sätt. Även de personer som var superusers fungerar som support, dels under 

projektet men även efter driftstart för att svara på frågor. De här aktiviteterna grupperas i 

kategorin support och sammanfattas i nedan punkter. 

  

 Ha supporten nära förändringen 

 Låt supporten finnas nära medarbetarna så länge det finns behov för det 

 Använd superusers som support 

 

Motivera 

För att medarbetarna ska acceptera förändringen krävs att de är motiverade och förstår 

varför en förändring är nödvändig. Fredrik beskrev att människor motiveras av olika 

saker då de befinner sig i olika stadier av förändringen. Det gäller att identifiera de 

människor för att kunna anpassa sig efter vad som krävs för att få just dem motiverade. 

De medarbetare som känner extra motivation och engagemang är de som sedan fick 

möjlighet att bli superusers, vilket engagerade dem ännu mer. Jimmy anser att det måste 

tas i beaktning att vissa människor inte känner behov av att veta allt eller känner att det 

blir för mycket information. Företagsklimatet påverkar också hur pass motiverade 

människor är att vilja genomföra förändringen och att förstå förändringen. Jimmy 

berättade även att då människor känner att de har utrymme för förändringen bortsett från 

deras vardagliga sysslor är det lättare att bli motiverad för en förändring, men då krävs 

det att tiden för engagemang finns. I Ericssons fall löstes det genom att stätta in 
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extraresurser. Motivationen av medarbetare bör även baseras på vilken 

förändringssituation de befinner sig i. På Intersport var det exempelvis vissa som hade 

höga förväntningar på att det nya affärssystemet skulle uppfylla vissa funktioner som 

funnits i det tidigare systemet, men då de funktionerna nu inte fanns uppstod ett glapp 

mellan förväntan och hur det faktiskt blev. Det tyder på att det är viktigt att förutom 

förståelse för personliga egenskaper, även är viktigt med förståelse för situationen 

medarbetarna befinner sig i. Jimmy uttryckte det som att genom att förstå gruppen som 

leds går det att se vad behovet är för just dem. Att utföra aktiviteter för att motivera har vi 

grupperat i kategorin motivation. Nedan följer en sammanfattning av dessa. 

 

 Basera medel för motivation på vilken typ av personlighetstyp som ämnas 

motiveras 

 Ta reda på människors förväntan för att veta utgångspunkt och ta dessa i 

beaktande 

 Fånga upp de som inte är motiverade och situationsanpassa aktiviteter för att få 

med dem 

5.2 Aktiviteternas effekter och mål 

Som beskrivet i avsnitt 2.1 (Kunskapskaraktärisering) så görs en handling för att nå ett 

mål. Vi har ovan resonerat kring vad för aktiviteter, det vill säga handlingar, som 

förändringsledarna som vi intervjuat utförde. Vi har även preciserat att målet med 

situationen affärssysteminförande, är att affärssysteminförandet ska bli framgångsrikt. 

Men för att målgruppen ska kunna tillämpa de aktiviteter vi tagit fram anser vi det även 

viktigt att resonera kring vad för effekt och mål som de framtagna aktiviteterna har. 

 

Effekten med att planera anser vi handla om att skapa en struktur för hur organisationen 

ska agera i en situation som riskerar att medföra förvirring. Genom att planera 

exempelvis, vem som gör vad, hur det ska göras och hur riskfyllda situationer ska 

hanteras, får de som påverkas av en förändring en utgångspunkt att förhålla sig till. 

Angelöw (1991) anser att den mest grundläggande aspekten vid en förändring är trygghet 

då tryggheten påverkar huruvida människor bemöter förändringen med motstånd eller 

öppenhet. Vi såg den typen av aspekter även under intervjuerna, Fredrik på Ericsson 

poängterade just vikten av att få personalen att känna sig trygg. Vi tror att tryggheten, vad 

gäller både chefer och medarbetare, är viktig vid förändringsarbeten. Vi tror även att den 

är speciellt viktig vid förändringsarbeten i form av införande av affärssystem, då den 

typen av förändring påverkar alla i organisationen. Finns det en plan – skapas trygghet 

för de inblandade. 

 

Vad gäller att informera så tycks effekten av den typen av aktiviteter handla om att det är 

viktigt att medarbetare känner engagemang. Båda intervjupersonerna berättade om att det 

är viktigt att få människor att förstå och vilja förändringen. Vi tror att den här aspekten är 

extra viktig vid affärssysteminföranden då det, som tidigare konstaterat, påverkar 

människors dagliga arbete. Jacobsen (2005) beskriver att om ledare informerar på ett bra 
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sätt, gällande exempelvis visionen för en förändring, leder det till att människor styrs mot 

framtiden och engageras i det framtida tillståndet. Det är det intrycket vi även fick av 

intervjupersonerna, vad gäller målet med just aktiviteten informera. 

 

Utbildning och support nämndes som viktigt i våra intervjuer – både Ericsson och 

Intersport utförde någon typ av utbildning i det nya affärssystemet. Målet med att utbilda 

upplever vi även det vara att skapa engagemang. Genom att ge de personer i 

organisationen som ska använda systemet möjlighet att utbildas i den mån de känner att 

de vill och har behov av, så skapas ett engagemang då de känner att de involveras och får 

vara delaktiga. Vi tror att effekten, även vid den här aktiviteten, handlar om trygghet. Om 

alla känner att de kan det de behöver och vill kunna, känner de trygghet i att utföra sitt 

dagliga arbete. Utbildning tror vi även är viktigt för att de som sedan ska arbeta i 

systemet ska känna acceptans när förändringsarbetet är slut. Genom att medarbetare vet 

hur de kan utföra sitt dagliga arbete, blir det lättare för dem att komma igång och känna 

trygghet i hur de ska arbeta. 

 

Även motivera har som mål att skapa engagemang för att organisationen tillsammans ska 

nå det övergripande målet; framgångsrikt affärssystem. Genom att motivera de som 

påverkas av förändringen så skapas en samstämmighet och ett engagemang för att driva 

förändringen framåt för att sedan acceptera slutresultatet. 

 

Effekten av de olika aktiviteterna vi tagit fram går ibland in i varandra, exempelvis att 

motivera och att informera handlar båda två om att engagera organisationen. Och att 

utbilda och supporta handlar om att skapa en trygghet. Relationen mellan de effekter som 

aktiviteterna i sig har, samt hur de relaterar till det stora målet med uppsatsämnet – ett 

framgångsrikt affärssystem – är stegvis. Genom att planera skapas en struktur och 

trygghet, som sedan möjliggör att en vision informeras vilket skapar förståelse och 

engagemang. Att utbilda, supporta och motivera har även det med engagemang, trygghet 

och vision, att göra. För att sammanfatta resonemanget väljer vi att nedan illustrera hur vi 

tror effekterna hänga samman i figur 3. Genom att strukturera, så blir det lättare att 

förmedla en gemensam vision. Den visionen ger i sin tur en förståelse för förändringen 

vilket resulterar i att trygghet uppnå. Med trygghet följer engagemang vilket möjliggör 

acceptans. Alla de här effekterna relaterar till det stora målet ”framgångsrikt 

affärssystem” - effekterna är delmål som måste uppnås för att huvudmålet ska kunna nås. 
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5.3 Faktorer som påverkar aktiviteterna 

I analys 5.1 (Aktiviteter funna i empirin) och 5.2 (Aktiviteternas effekter och mål) har vi 

identifierat ett antal aktiviteter som utförts.  Aktiviteterna skiljer sig i viss mån, men 

kretsar ändå kring samma typer av mål eller effekter. Nedan följer en analys av empirin 

och teorin för att ta reda på varför vissa aktiviteter i praktikfallen skiljer sig åt. Varför är 

viktigt att förstå då det bidrar till helhetsbilden om hur förändringsledning 

operationeliseras. Finns variation mellan aktiviteter, blir det mer tillämpbart om det går 

att definiera vad aktiviteterna påverkas av. 

 

Affärssystem 

Fördelarna som följer med ett affärssystem är många och skälen till en 

affärssystemimplementering ser olika ut från företag till företag (Bingi, Maneesh & 

Jayanth 1999). I Ericssons fall handlade det om att få en gemensam plattform för hela 

organisationen medan det på Intersport handlade om att byta ut ett gammalt system med 

brister mot ett nytt som stämde bättre överens med deras affärsplan.  

 

På Ericsson var flertalet personer i organisationen inblandade i projektet och hela 

organisationen påverkades av det. Även på Intersport var affärssysteminförandet 

omfattande och påverkade processerna, arbetssätten och rutinerna. Jimmy beskrev 

affärssystembytet med följande ord ”bytet av affärssystemet nog var det lilla beslutet, det 

stora blir allt som händer runtomkring”.  

 

Einar Iveroth (2010) beskriver hur en förändrings komplexitet påverkar vilken nivå av 

gemenskap som bör uppfyllas. De fyra nivåerna är grund, mening, intresse och beteende 

och de mest komplexa förändringarna kräver att alla fyra nivåer av gemenskap nås i den 

mån det går. (Iveroth 2010) Konkret så innebär det att olika aktiviteter, verktyg, 

kunskaper och roller krävs beroende på en förändrings komplexitet. Då 

förändringsledning berör just aktiviteter, verktyg, kunskaper och roller påverkas 

förändringsledningen av komplexiteten i projekt. Vidare så tycks intervjupersonerna och 

de teorier som finns om affärssysteminföranden vara samstämmiga – 

affärssysteminföranden är komplexa förändringar. 

 

På Ericsson genomfördes en så kallad ”Big-Bang” implementation, det vill säga att 

systemet byttes ut över hela verksamheten i ett enda stort steg. Den typen av 

implementation kräver mycket förberedelse i form av testning av systemet, så att det 

klarar av belastningen vid vardaglig aktivitet. Det krävdes även större förberedelser 

gällande utbildning av användare samt uppbackning av resurser då det även med 

utbildning tar längre tid att arbeta i ett nytt system.  

 

Jimmy tror att strategin för själva affärssystemimplementeringen påverkar 

förändringsledningen då det påverkar människors emotionella sidor. Han ger exempel på 
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hur Intersport gjorde då de införde affärssystemet sekventiellt där de olika avdelningarna 

fasades in var för sig. Att gör på det sättet ledde till att vissa avdelningar började arbeta i 

det nya systemet, medan andra fortfarande var kvar i det gamla. Den situationen gjorde 

att avdelningarna som samarbetade, men jobbade i olika system, fick arbeta manuellt 

vilket kan uppfattas som negativt. Jimmy menar därför att ett systeminförande som är 

sekventiellt fast där alla avdelningars funktioner fasas in steg för steg, eller ”Big-Bang” 

där hela systemet först in på en gång, hade varit bättre ur förändringsledningssynpunkt då 

avdelningarna hade haft ett gemensamt mål istället för var sitt mål. 

 

Davenport (2000) menar på att sekventiell implementering tar lång tid och medför höga 

kostnader, men att det är det bästa sättet för införande då det möjliggör tester, 

uppdateringar och förser lärdom till de som implementerar i nästa sekvens. Det är just 

lärdomen som Ericsson nyttjade för sin implementering. ”Big-Bang” är mer riskfyllt då 

prestandaproblem kan uppdaga sig under själva driftsättningen, men om det lyckas sparar 

det företaget pengar (Davenport 2000).  

 

Projektförutsättningar 

Förändringsledningen påverkas av utgångspunkten för projektet. Briner, Geddes och 

Hastings (1999) menar att ett projekt styrs av antingen tid, resurs eller kvalitet. Det 

betyder dock att de som inte är prioriterade kan bli lidande (Briner, Geddes & Hastings 

1999).  För Ericsson låg tyngdpunkten på kvalitet och det var viktigt att alla funktioner 

skulle vara klara och godkända innan driftstart, vilket påverkade tiden då driftstarten 

sköts upp tills dess att organisationen kände sig nöjda. Det påverkade 

förändringsledningen på så sätt att medarbetarna tappade suget när datumet för 

driftsättning förändrades. Då medarbetarna lagt ner mycket tid och engagemang blir det 

tufft när målet skjuts upp och då krävs det att förändringsledningen motiverar. Intersport 

skilde sig vad gäller projektets utgångspunkt då deras affärssystemprojekts fokus var 

resurser och projektet styrdes efter den satta budgeten. I Intersports fall var resurser 

prioriterat.  

 

Då resursprioritering i Intersports fall gjorde att vissa saker i affärssystemet fick lämnas 

till en restlista, påverkade det förändringsledningen på så sätt att funktioner fick fångas 

upp i efterhand. Jimmy tror att en central förändringsledare hade kunnat upptäcka 

”rester” i efterhand som kanske uppfattats som IT-relaterade, men som egentligen handlar 

mer om mjuka aspekter eller processer istället för affärssystemfunktioner. En central 

förändringsledare, som fångar upp saker i efterhand, hade kunnat bidra med aspekter som 

förbättrar kvaliteten i efterhand. 

 

Ledarskap 

Jacobsen (2005) skriver om två typer av ledarstilar, den hårda och den mjuka. I våra 

praktikfall ser vi en blandning av vad Jacobsen (2005) anser vara hård och mjuk. Den 

hårda ledarstilen påverkar relationen mellan chef och anställd på så sätt att den anställde 

gör som chefen säger och blir sedan belönad för det. Den anställde övertalas till att 
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förändra sig så att förändringen kan gå igenom. Den mjuka stilen har en annan fokus. 

Relationen mellan ledare och medarbetare är istället vänskaplig och känslomässig, där 

medarbetaren själv väljer att följa chefen. Förändring sker då genom att 

förändringsledaren ändrar sitt eget beteende och medarbetarna följer efter då de ser upp 

till ledaren och dennes idéer. (Jacobsen 2005)  

 

Fredrik använder sig dels av, vad Jacobsen (2005) anser vara, den hårda stilen på så sätt 

att han ofta informerar om projektet och dess vision för att tillföra energi till projektet och 

för att öka förståelsen för att förändringen kommer kräva tid och resurser. Ett tecken på 

den så kallade hårda ledarstilen är då befintliga möten använd för att inte belasta 

verksamheten mer än nödvändigt. På Ericsson användes även en mjukare ledarstil; 

superusers och lokala förändringsledare som vanligtvis inte arbetar som ledare, får vara 

med och utforma förändringen. Tendenser på den mjuka ledarstilen visar sig också i att 

det var mycket fokus på utbildning av medarbetare - de två första nivåerna av Ericssons 

utbildningssteg innefattade att informera och öka kunskapen om den kommande 

förändringen, förmedla visionen samt öka engagemanget. 

 

Jimmys beskrivning av hur förändringsarbetet leddes är lite mer mot den mjuka 

ledarstilen. Han beskrev att förändringsledning handlar om att informerar och att skapa 

förståelse för förändringen. Visionen arbetades ner till organisationen från projektägarna 

och delprojektledarna. Han tror att ju mer information nära förändringen desto bättre - 

annars kan det skapas olika förväntningar på vad som ska uppnås. Det genomfördes 

workshops för att projektledare, projektägare och delprojektledare skulle få en samlad 

syn och planering över projektet. Jimmy tror även att workshops hade behövts utföra i 

organisationen för att skapa en gemensam syn ända ner i organisationen och för att alla 

ska veta vad som planeras göras framöver. Genom att ha workshops med hela 

organisationen skulle mer påverkan från organisationen med deras idéer och kunskap 

varit möjlig. Att arbetet skedde med delprojektledare var en fördel då förändringsledarna 

är samma personer som avdelningscheferna och på så sätt så följs samma linje igenom en 

hel avdelning, samt att delprojektledarna tillsammans kan skapa en helhet för projektet 

med olika kunskaper. 

 

Förändringsledning påverkas av ledarstil på så sätt att ledarstilen leder till olika 

angreppssätt vad gäller hur relationen mellan ledare och medarbetare ser ut samt hur 

strategin för att engagera och motivera människor går till. Baserat på mjuk eller hård 

ledarstil, finns olika strategier och angreppssätt. I våra praktikfall tenderar 

förändringsledarna att agera mestadels enligt den mjuka ledarstilen, vilket påverkar 

aktiviteter för exempelvis motivering och informera. 

 

Organisation 

Jimmy anser att förändringsledningen utformas efter bolagskulturen. Intersports 

företagskultur är en viktig aspekt som skapar engagemang och drivkraft hos 

medarbetarna. Det påverkar strukturen i hur förändringsledningen utformas, då kulturen 
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gör att arbetssättet blir mer agilt. Jimmy tror även att det är en fråga om bransch, ledning 

och styrning då dessa faktorer påverkar förändringsledningen. Även Umble, E., Haft, R. 

och Umble, M. (2003) konstaterar att förändringsledningen påverkas av företagskulturen. 

I deras fallstudie har de undersökt ett företag som gjort förändringsarbete som en naturlig 

del av det dagliga arbetet, således har förändringsarbete blivit en del av företagskulturen 

vilket gör det lättare för en förändringsledare att sedan driva igenom ett större 

förändringsarbete (Umble, E., Haft, R. & Umble, M. 2003). Jacobsen (2005) skriver 

också om hur företagskulturen påverkar förändringsarbetet. Han anser att om de centrala 

värdena i kulturen är flexibilitet och förändring så blir den här typen ändå 

förändringsbenägen (Jacobsen 2005). 

 

Även informella maktfördelningar påverkar den grupp eller person som ska genomföra 

förändringen. Det kan uppstå ett glapp om de informella ledarna och de faktiska ledarna 

inte har samma syn på förändringen. (Jacobsen 2005) Både på Intersport och Ericsson 

motverkades glappet genom att fördela ut förändringsledarrollen i organisationen. På 

Ericsson fanns en förändringsledare som stöttades av flera lokala förändringsledare som 

jobbade på de olika avdelningarna. På Intersport var rollen som förändringsledare 

uppdelade över de olika områdena som berördes – i Jimmys fall logistik där han även är 

avdelningschef. 

 

Medarbetare 

Angelöw (1991) beskriver att människor i en organisation kan uppleva en förändring på 

olika sätt. Att människor reagerar negativt kan bero på flera saker men de som reagerar 

negativt tenderar att vara de människor som inte kan påverka förändringen. Fredrik 

beskriver att på Ericsson var det de personer som påverkades mest utav förändringen som 

hade det tuffast. Enligt Angelöw (1991) upplevs förändringsarbeten som påverkar 

människors dagliga arbete ofta som påfrestande som kan skapa aggression och ointresse. 

 

Jimmy beskriver att på Intersport reagerade personer olika och han tror att det har att göra 

med hur pass förändringsbenägen personen är. De som värderade förändringen som 

påfrestande reagerade med att ifrågasätta och kritisera. En del reagerade med agera som 

ointresserade för att sedan vid införandet tala om att de inte ville förändringen. Andra 

tyckte att förändringen var bra och var engagerade och sedan fanns det vissa som ville 

förändringen var ändå avvaktande tills det vardags för dem att kliva in. Även Jimmy tror 

att reaktionen från medarbetarna beror på hur de påverkas i det dagliga arbetet. Vissa 

personer hade funktioner i det gamla systemet, som inte fanns i det nya vilket gjorde att 

det var svårt att se nyttan. Jimmy berättade att det då gäller att informera om vad 

affärssystemet har förbättrat i det stora hela. Jimmy tror att medarbetarnas engagemang är 

individuellt och förändringsledaren måste leda på olika sätt beroende på vilken 

personlighetstyp ledaren har att göra med. Han säger också att det kan vara svårt att få 

med alla då de olika personerna funderar på olika sätt. Men det är viktigt att alla de olika 

personlighetstyperna förstår varför förändringen ska genomföras och nyttan med den.  
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Konkret påverkas förändringsledning av typen av person då alla måste nå förståelse, men 

de olika personerna måste tas an på olika sätt. Exempelvis kan workshops och samtal 

föras för att uppnå förståelse. Aktiviteterna anpassas efter medarbetarna personligheter 

och reaktioner. 

 

Även Fredrik säger att förändringsledningen påverkas av olika personer, då de måste 

behandlas på olika sätt. Fredrik berättar att förändringen som genomfördes var positiv för 

Ericsson, men upplevdes inte som positiv av alla. En förändringsledare måste vara 

medveten om att människor befinner sig i olika stadium och måste hanteras och 

motiveras på olika sätt. Fredrik anser att förändringsledaren måste vara medveten om att 

människor reagerar olika på förändring och det går inte ta för givet att alla tagit till sig 

information efter första gången de fått den, utan hela jobba på att fånga upp de 

medarbetare som inte är med och tänka ut nya sätt att få med dem. Arbetet med 

förändringsledning påverkas därför av att det krävs ständig anpassning av att tänka ut nya 

sätt att få med alla på förändringen. Aktiviteterna för förändringsledning påverkas av 

medarbetarna då ledaren måste vara anpassningsbar vad gäller kommunikationssätt, 

vilken information som förmedlas och hur utbildningen läggs upp. Motkraft och drivkraft 

är två krafter som enligt Jacobsen (2005) påverkar förändringsarbetet. Då drivkraften vill 

förändras och motkraften vill ha stabilitet. Det är naturligt att båda delar finns i en 

organisation, men det är viktigt att drivkraften är i majoritet annars stannar 

organisationen i stabiliteten. (Jacobsen 2005) 

5.4 Hur faktorerna påverkar aktiviteterna 

Som konstaterat i 5.2 (Aktiviteternas effekter och mål), så finns det effekter som uppnås 

genom att utföra de framtagna aktivitets-kategorierna, planera, informera, utbilda, 

supporta och motivera. Vad vi såg var att effekten för de olika aktivitetstyperna hänger 

samman och att de tillsammans bidrar till att nå huvudmålet ”framgångsrikt 

affärssystem”. Vi har kunnat se i 5.3 (Faktorer som påverkar aktiviteterna) att det finns 

fem faktorer som påverkar aktiviteterna, men vi anser det även vara av intresse att påvisa 

hur aktiviteterna påverkas – påverkar exempelvis utgångspunkten för projektet hur 

organisationer informerar om projektet? Nedan följer en analys av skillnaderna vi såg 

mellan våra två intervjuer och vad vi tror att det beror på. Sedan resonerar vi kring 

resterande aktiviteter i relation till påverkansfaktorerna. 

 

Ett affärssystemprojekt är omfattande och komplext och påverkar hur förändringsledare 

planerar på så sätt att projektets storlek gör att planeringen måste vara omfattande. Ju mer 

komplext affärssystemet är, desto mer planering måste förändringsledaren göra. Att 

affärssystemprojekt både är en teknisk och organisatorisk aspekt påverkar även det 

planering. Som konstaterat i 5.1 (Aktiviteter funna i empirin) så utförs exempelvis en 

intressentanalys och riskplan. För andra typer av projekt som inte gäller affärssystem utan 

som är organisatoriska, är riskerna säkerligen annorlunda jämfört med projekt av tekniskt 

slag. Komplexiteten i att hantera ett omfattande projekt som innehåller både tekniska och 

organisatoriska delar påverkar hur förändringsledare informerar, då människor förhåller 
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sig till affärssystem på olika sätt. På en IT-avdelning är tekniska aspekter en del det 

vardagliga arbetet medan det på exempelvis en marknadsföringsavdelning inte 

nödvändigtvis är i behov av att förstå tekniken bakom ett affärssystem. Vad gäller 

marknadsföringsavdelningen kanske affärssystemprojektet snarare innebär ett resultat 

som förändrar arbetsprocesserna. Därmed påverkas sättet att informera på då 

informationen måste anpassas efter den människa som förändringsledare ämnar 

informera. Det resonemanget såg vi under våra intervjuer. Både Fredrik på Ericsson och 

Jimmy på Intersport poängterade vikten av att anpassa information efter exempelvis 

personlighetstyp och vad de olika medarbetarna har behov av att veta. Även aktiviteterna 

utbilda, supporta och motivera skiljer sig åt då ett projekt kretsar kring 

affärssysteminförande. Vi tror att även de här aktiviteterna skiljer sig åt på grund av 

komplexiteten i att hantera organisation och teknik. Omfattande utbildning krävs då 

affärssystemförändring påverkar medarbetare och även supporten som krävs blir 

omfattande på grund av affärssystemprojektens natur. Fredrik på Ericsson berättade 

exempelvis hur Ericsson hade flerstegsutbildning och att extra personal kom in för att 

supporta. Båda intervjupersonerna berättade även om användandet av superusers som 

hade till syfte att supporta sina avdelningar under och efter affärssysteminförandet. 

Motivationen av medarbetarna behöver också vara anpassad efter de olika personerna i 

organisationen. I praktikfallen såg vi att olika personer i organisationen påverkades olika 

mycket utav affärssysteminförandet och därmed krävdes olika insatser för att motivera. 

De som påverkades mest var de som behövdes motiveras mest. 

 

Vilken fokus som valts för projektet påverkar vilka möjligheter som finns till att utföra de 

olika förändringsledningsaktiviteterna. Vi menar att beroende på vilka förutsättningar 

som ges, det vill säga om fokus ligger på resurser, kvalitet eller tid, så påverkas huruvida 

förändringsledaren exempelvis ges tid att utföra en omfattande planering, får budget nog 

att utbilda eller får möjlighet att utföra alla aktiviteter då kvaliteten är prioriterad. På 

Ericsson var fokus på kvalitet och på Intersport på resurser. Det vi såg under intervjuerna, 

var att aktiviteterna blir något färre och mindre omfattande då prioritering låg på resurser 

istället för kvalitet. Ericsson hade exempelvis omfattande medel för att informera på ett 

sätt som inte nämndes i intervjun på Intersport, vilket vi tror har att göra med kostnad. Å 

andra sidan så påverkade prioriteringen av kvalitet på Ericsson, att projektet blev 

uppskjutet vilket påverkar aktiviteten motivera, då motivationen bland 

projektmedlemmarna brast något när driftstart blev uppskjutet. Vad vi menar på är att 

beroende på förutsättningarna för projektet så påverkas möjligheterna till att planera, 

informera, utbilda, supporta och motivera. 

 

Medarbetare, organisation och ledarskap påverkar förändringsledningsaktiviteterna på så 

sätt att de påverkar hur aktiviteterna utförs. Vi tror att medarbetarnas personligheter, 

organisationens struktur och kultur samt ledarskapet påverkar aktiviteterna exempelvis 

genom att medarbetarnas öppenhet eller motstånd avgör hur mycket förändringsledaren 

måste motivera, informera, utbilda och supporta. Det påverkar även hur 

förändringsledaren utför aktiviteterna. Finns det stort motstånd, kan det hända att 



 

49 

 

exempelvis fler informationsmöten måste utföras eller att förändringsledaren måste finna 

nya forum för att fånga upp de som känner motstånd. Både Jimmy och Fredrik nämnde 

just att de som förändringsledare informerade olika beroende på personlighetstyper och 

vilka som tagit till sig information eller inte. Även organisationen och ledarskapet 

påverkar hur aktiviteterna utförs. Beroende på ledarskapet, om det är mjukt eller hårt, så 

motiverar ledare olika. Jacobsen (2005) menar på att den hårda ledarstilen handlar mer 

om att den anställde gör som chefen säger och blir sedan belönad för det. Den anställde 

övertalas till att förändra sig så att förändringen kan gå igenom. Ledarstilen kan endast 

genomföras med hjälp av belöningar, övervakning och uppföljningar. Den mjukare 

ledarstilen handlar om att relationen mellan ledare och medarbetare är istället vänskaplig 

och känslomässig, där medarbetaren själv väljer att följa chefen. Förändring sker då 

genom att förändringsledaren ändrar sitt eget beteende och medarbetarna följer efter då 

de ser upp till ledaren och dennes idéer. (Jacobsen 2005) Vi tror att det påverkar 

exempelvis sättet att motivera, är ledarskapet mer hårt så motiveras medarbetare på så 

sätt att de belönas om de utför något, medan den mjukare stilen motiverar för att få med 

sig medarbetare från början. I 5.3 (Faktorer som påverkar aktiviteterna) såg vi att Jimmy 

och Fredrik använde sig av en mjukare ledarstil, men att Fredrik även hade inslag av den 

hårdare ledarstilen. Vi tror att det kan ha påverkat att vissa aktiviteter skiljde sig åt i 

empirin. 

 

Vi har sammanfattat ovan resonemang i figur 4. Affärssystemprojektets omfattning 

påverkar behovet av exempelvis hur mycket information och hur mycket utbildning som 

behövs och omfattningen vad gäller planering. Medarbetare, organisation och ledarskap 

påverkar hur aktiviteterna utförs, exempelvis så påverkar ledarskapstilen hur ledaren 

motiverar och hur den informerar. Slutligen så påverkar projektförutsättningarna 

möjligheterna vad gäller aktiviteterna, exempelvis huruvida det finns resurser att utbilda 

eller tid att planera. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Avsnittet avser besvara frågeställningen ”Hur bör förändringsledare operationalisera 

förändringsledning för att ett affärssysteminförande ska bli framgångsrikt?”. 

Slutsatserna baseras på analysen i tidigare avsnitt och en sammanfattande illustration 

över slutsatserna presenteras. Vidare utvärderas forskningsmetod baserat på Patel och 

Davidssons (2003) beskrivning av hur kvalitet nås i kvalitativ forskning. Avslutningsvis 

presenteras förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att ge förändringsledare som ska införa ett affärssystem råd om 

vilka aktiviteter de kan utföra för att affärssysteminförandet ska bli framgångsrikt, vilket 

vi gör genom att besvara frågeställningen:  

 

Hur bör förändringsledare operationalisera förändringsledning för att ett 

affärssysteminförande ska bli framgångsrikt? 

 

I 5.1 (Aktiviteter funna i empirin) kunde vi se att förändringsledarna i våra två praktikfall 

utförde aktiviteter inom kategorierna planering, informera, utbilda, supporta och 

motivera. Nedan presenteras mer specifikt hur aktiviteterna såg ut i Intersport och 

Ericssons fall: 

 

Planera 

 Gör en intressentanalys – vilka ska informeras, hur och när 

 Gör en kommunikationsplan – vilka forum ska användas 

 Specificera roller samt deras uppgifter 

 Riskbedömning av det som kan tänkas påverka de ”mjuka delarna” 

 Kvalitetssäkring – planera hur kvalitet ska uppnås 

 

Informera 

 Informera om vad som ska hända 

 Informera om hur det ska utföras 

 Informera om roller och befogenheter 

 Informera på ett sätt så att folk förstår och fånga sedan upp de som inte 

förstått 

 Informera både på övergripande- och avdelningsnivå 

 Informera efter de forum som planerats i kommunikationsplanen 

 

Utbilda 

 Användarutbildning i affärssystemet 

 Säkerställ att alla blir utbildade 

 Utbilda superusers så dessa sedan kan agera support 
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Supporta  

 Ha supporten nära förändringen 

 Låt supporten finnas nära medarbetarna så länge det behövs 

 Använd superusers för support  

 

Motivera 

 Basera sättet för motivation på människors personlighetstyp 

 Ta reda på människors förväntan för att veta utgångspunkt för motivation 

 Situationsanpassa aktiviteter för att fånga upp dem som inte är motiverade 

 

Ovan sammanställning av aktiviteter var alltså det som utfördes för att Ericssons och 

Intersports affärssysteminförande blev framgångsrikt. Målet med handlingarna är att nå 

ett huvudmål vilket är att affärssystemet som införts ska anses som framgångsrikt. För att 

generera vägledande kunskap ska även målet eller effekten med handlingen förklaras. De 

önskvärda effekterna som aktiviteterna ger, går in i varandra och vi kan dra slutsatsen att 

aktiviteter handlar om att nå målen; struktur, gemensam vision, förståelse, engagemang, 

trygghet och acceptans – och att dessa effektmål tillsammans gör att det övergripande 

målet, ”framgångsrikt affärssystem”, uppnås. Vi kunde även se att det som påverkar 

förändringsledares aktiviteter är affärssystem, projektförutsättningar, organisation, 

medarbetare och ledarskap. Det som de faktorerna påverkar är följande: 

 

 Projektförutsättning påverkar vad förändringsledaren har möjlighet att göra 

vad gäller planera, informera, utbilda, supporta och motivera 

 Affärssystem påverkar vad förändringsledaren behöver göra vad gäller 

planera, informera, utbilda, supporta och motivera 

 Medarbetare, organisation och ledarskap påverkar hur förändringsledaren 

planerar, informerar, utbildar, supportar och motiverar 

 

Med grund i analysen har vi nu konstaterat de olika handlingarna som förändringsledare 

bör utföra vid affärssysteminföranden för att affärssystemet ska bli framgångsrikt. Vi har 

konstaterat vad för effekt som uppnås med handlingarna och hur effekterna relaterar till 

huvudmålet. Vi har även dragit slutsatser om att det finns faktorer som påverkar 

handlingarna och hur de olika påverkansfaktorerna påverkar handlingarna. Med grund i 

det är svaret på vår frågeställning att förändringsledare, för att lyckas med ett 

affärssysteminförande, bör operationalisera förändringsledning genom att definiera deras 

specifika påverkansfaktorer vad gäller affärssystem, projektförutsättningar, ledarskap, 

organisation, medarbetare och ledarskap, för att på så sätt kunna situationsanpassa hur de 

planerar, informerar, utbildar, supportar och motiverar. Slutsatserna illustreras i figur 5. 
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6.2 Utvärdering av metod 

6.2.1 Kvalitativ validitet 

För att utvärdera kvaliteten i vår forskning kommer vi nedan föra ett resonemang kring 

hur vi har tillämpat Patel och Davidssons (2003) beskrivning av kvalitet i kvalitativ 

forskning. 

 

Vi har under arbetet med uppsatsen tillämpat vår egen förståelse genom att först använda 

ett deduktivt angreppssätt vad gäller den första insamlingen av teori, då vi tolkat teorin 

för att få en förförståelse. Förförståelsen har vi sedan nyttjat på ett induktivt sätt då vi 

samlat in empiri samt kompletterande teori. Även under analysen har vår förförståelse 

bidragit till att finna kategorier i empirin samt analysera hur de relaterar till teorin. Vi 

hade dock kunnat jobba ännu mer för att få förkunskap inom ämnet, då vi i efterhand ser 

att vi genom att arbeta ännu mer deduktivt i början hade kunnat ha nytta av mer förståelse 

under intervjuerna. Hade vi haft mer förståelse hade vi kunnat ställa fler följdfrågor, 

vilket hade främjat förståelsen. Genom att blanda induktion och deduktion, har vi haft en 

förståelse som gjort det möjligt att uppfatta mångtydighet och motsägelsefullhet. Efter 

analys av intervjuerna gjorde vi en breddning av teorin där vi upptäckt att 

motsägelsefullheter inom ämnet uppstod. Exempelvis märkte vi att intervjupersonerna 

talade om olika faktorer som påverkade förändringsledning (organisation, medarbetare, 

ledarskap, affärssystem och projekt), varpå vi lade till dessa i teorin. Genom att under 

forskningens inledning arbeta deduktivt har vi funnit teori som gjort det möjligt för oss 

att förstå intervjupersonernas synsätt och omgivning.  

 

Då vi under intervjuerna gjorde ljudinspelningar som transkriberades direkt efteråt så 

anser vi att vår datainsamling hanterades väl. Baserat på transkriberingarna gjorde vi 

sedan sammanfattningar. Där var vi extra noga med att inte förlora kontexten i det våra 

intervjupersoner berättat, genom att lyssna på ljudinspelningarna flera gånger där 

tvetydigheter upptäcktes. Svårigheterna kring att inte ta saker ur dess kontext kom i och 

med arbetet med sammanfattningarna på så vis att vi försökte strukturera upp 

intervjupersonernas svar efter innehåll. För att säkerställa att vi inte heller då tog saker ur 

sitt sammanhang, skickade vi sammanfattningarna till intervjupersonerna för att få deras 

godkännande.  

 

Då vi under arbetet med uppsatsen har haft ett hermeneutiskt perspektiv, där vi varit 

öppna för att arbeta iterativt med delarna i teorin och empirin för att skapa en helhet anser 

vi att vi lyckats göra helheten meningsfull. Vi har under arbetets gång inte tvekat inför att 

komplettera med delar som vi ansett saknats, vi har heller inte tvekat vad gäller att göra 

oss av med delar som inte bidragit till att helheten blivit meningsfull. Genom att arbeta 

hermeneutiskt och strukturerat har vi fått fram relevant material för att kunna svara på vår 

frågeställning och generera vägledande kunskap. Våra tolkningar tillför kunskap genom 

att de framställs i en form som är tillämpbar för förändringsledare. Genom att utföra 

grundliga tolkningar av empirin, dess relation till teorin samt de påverkansfaktorer vi 
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funnit, anser vi att våra tolkningar bidrar till en helhetsbild av förändringsledning vid 

affärssysteminförande. 

 

Vi anser att vårt sätt att presentera våra tolkningar och vart ifrån empirin och teorin de 

kommer ifrån, gör det lätt för läsaren att förstå datainsamlingen och våra tolkningar och 

att läsaren därmed får lättare att själv skapa en uppfattning om det insamlade materialet. 

Även valet att arbeta med kategorier i analysen av empirin anser vi vara ett lämpligt sätt 

för att öka uppsatsens validitet, då även det bidragit till en strukturerad analys och 

utformning. 

6.3 Generaliserbarhet 

För att åstadkomma generaliserbarhet i vår uppsats har vi fokuserat på att studera 

förändringsledning vid affärssysteminförande som fenomen, vi har inte utgått ifrån 

företags- eller affärssystemspecifik information. Då vår undersökning har gått ut på att 

undersöka hur förändringsledare operationaliserar förändringsledning vid 

affärssysteminförande som vi baserar på endast två intervjuer med förändringsledare, 

anser vi att generaliserbarheten kan bli något lidande. De aktiviteter som vi tagit fram 

baseras på empirin, men då vi även analyserar aktiviteternas effektmål och vad det är som 

påverkat aktiviteterna anser vi att vi höjt generaliserbarheten. Det då vi baserat på 

analysen kan konstatera att hur förändringsledning operationaliseras, beror på flertalet 

faktorer runtomkring. Därmed blir våra råd applicerbara på flera typer av situationer, då 

de framtagna aktiviteterna går att anpassa efter de identifierade aspekterna runtomkring. 

Då vi hela tiden haft vår målgrupp i tanke när vi skrivit uppsatsen, anser vi att vi 

formulerat uppsatsen på ett generellt sätt som ska vara tillämpbart för alla 

förändringsledare vid affärssysteminförande. Vi har även använt oss av illustrationer för 

att förenkla användbarheten av våra råd. Vi är dock medvetna om att vår forskning inte är 

så pass generaliserbar att den kan anses som sanning, men vi anser att vi inte heller har 

försökt få det att framstå som det. Vi har skrivit på ett sätt som gör det lätt att följa med i 

våra tolkningar och vi har även framställt alla dimensioner vi funnit som kan tänkas 

påverka slutsatsen. 

6.4 Utvärdering av forskningsbidrag 

I inledningen av uppsatsen identifierade vi en kunskapslucka. Vi såg att 

förändringsledning var en viktig del då organisationen ska införa ett affärssystem, men att 

det fanns en brist på konkreta råd på vilka förändringsledningsaktiviteter som faktiskt bör 

utföras. För att utvärdera huruvida vår forskning faktiskt bidrar till det ämne vi valt, 

kommer vi att utvärdera våra råd genom att se hur de står sig mot en av de källor vi valt 

för uppsatsen – John Kotter (1996). Kotters (1996) steg är baserade på ett flertal problem 

som Kotter (1996) själv har stött på vid företags förändringsarbeten. Då vi tagit fram råd 

för att vi saknat dem i forskningen och litteraturen, exempelvis hos Kotter (1996), så 

kommer vi utvärdera vårt kunskapsbidrag genom att se om de effekter och delmål vi 

funnit i våra aktiviteter går att finna även i Kotters (1996) steg. På så vis kan vi testa om 

våra aktiviteter faktiskt kan komplettera den befintliga forskningen.  
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Kotters (1996) steg presenterades i detalj i 3.2.3 (8-stegsprocessen för att möjliggöra en 

förändring). Kotter (1996) menar på att en organisation först av allt måste skapa en 

känsla hos medarbetarna av att organisationen är i akut behov av förändringen för att 

engagemang ska uppstå. Under våra intervjuer såg vi att effekten – skapa engagemang – 

fanns, men aktiviteter för att nå den effekten handlade i vår empiri mer om att utbilda och 

informera ut en vision, än att skapa en känsla av akut behov. Ytterligare effekter vi fann i 

aktiviteterna, var att informera för att skapa en gemensam vision, trygghet och förståelse. 

Den typen av effekt tycker vi oss även se i Kotters (1996) steg. Kotters fjärde steg 

handlar exempelvis helt om just att kommunicera ut en vision för att få medarbetare att 

förstå förändringen. Även effekten acceptans som vi såg i empirin, finns det tendenser av 

i Kotters (1996) sista steg vilket går ut på att befästa förändringen i företagskulturen.  

 
Vi anser att effekterna struktur, gemensam vision, förståelse, engagemang, trygghet och 

acceptans, är det som även Kotter (1996) vill få sagt med sina steg. Skillnaden mellan vår 

forskning och Kotters (1996) steg ligger dels i hur Kotter (1996) förmedlar att effekterna 

ska nås och i att huvudmålet för vår uppsats är mer specifikt riktad mot förändringar i 

form av affärssysteminförande, medan Kotters (1996) steg riktar sig till 

förändringsarbeten i allmänhet. De skillnader som finns kan bero på exempelvis de 

påverkansfaktorer vi funnit – vi vet inte vad Kotters steg baseras på vad gäller 

organisation, affärssystem, medarbetare, ledarskap och projektförutsättningar. Då Kotter 

(1996) är amerikan så skulle det mycket väl kunna påverka hur han ser på exempelvis hur 

förändringsledning ska utföras, då synen på medarbetare, organisation och ledarskap ser 

olika ut i olika länder och kulturer. Det viktiga vi vill få fram med den här analysen av 

kunskapsbidraget är dock att effekten som förändringsledare vill uppnå är densamma, 

men precis som vi konstaterat innan så skiljer sig aktiviteterna åt beroende på omgivande 

faktorer.  

 
Således vill vi påstå att våra slutsatser faktiskt är tillförlitliga då vi tagit i beaktning de 

olika dimensionerna kring förändringsledning. Vi har sett att effektmålen som vi 

analyserat fram kretsar kring samma sak som Kotters (1996) steg och att vi kunnat dra 

aktivitetsparametern ännu längre och gjort den mer detaljerad. För att återkoppla till vad 

vi faktiskt ville uppnå, det vill säga kunskapsluckan konstaterad i inledningen, så anser vi 

att vi delvis lyckats fylla luckan med våra råd – men endast delvis. För att helt fylla 

luckan anser vi att fler intervjuer krävs för att få mer belägg och tyngd i de råd vi vill 

förmedla. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Förändringsledning vid affärssysteminförande är ett stort ämne där det behövs mer 

forskning. De teorier som går att finna är ofta publicerade för ett flertal år sedan, så 

forskningen behöver uppdateras till aktuella förändringssituationer som företag befinner 

sig i. 
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Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att göra ytterligare fallstudier för att 

komplettera kategorierna vi analyserat fram samt ta fram ännu fler aktiviteter som visar 

hur förändringsledare bör operationalisera förändringsledning vid affärssysteminförande.  

 

På grund av ämnets omfattning, är vårt slutliga förslag på fortsatt forskning att framtida 

forskare djupdyker i de olika aspekterna av vad som påverkar förändringsledning vid 

affärssysteminförande. Vi tror att det hade varit intressant att undersöka exempelvis 

organisationskulturens påverkan ytterligare. 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

 

Berätta lite om företaget? 

Berätta om ert affärssystemprojekt? 

Vad var prioriterat i affärssystemprojektet – kvalitet, resurser eller tid? 

Vad hade du för roll i projektet? 

Hur definierar du förändringsledning/förändringsledare? 

Vad har en förändringsledare på ert företag för uppgifter? 

Vad gör en förändringsledare bra enligt dig? 

Hur arbetade ni med förändringsledning under projektets gång – övergripande strategier? 

Modeller för ledning av projektet?  

Gällande strategier och eventuella modeller som använts: Hur tillämpades dessa i 

företaget? 

 

 Stödpunkter 

 Kommunicera ut behovet? 

 Hitta rätt folk – ledningsgrupp som står bakom förändringen?  

 Tydlig vision och strategi? 

 Utbilda för att förbättra de anställdas kunskaper och attityder och konfrontera 

mellanchefer som inte stöttar förändringen? 

 Nå kortsiktiga mål eller generera snabba vinster? 

 Inte ge en känsla att allt är klart förrän förändringstillståndet förankrats i kulturen? 

 Förankra förändringen i företagskulturen 

 

Hur mottogs förändringsarbetet med affärssystemet av de anställda?  

Uppstod negativitet kring förändringen? Hur löste ni det? 

Problem som kan tänkas uppstå med förändringsledning? Hur löser ni dessa? 

Jämfört med andra typer av förändringsarbeten som inte gäller 

affärssystemimplementering – vad tror du är skillnaden i arbetssätt mellan dessa när det 

gäller förändringsledning? Finns det strategier och aktiviteter som tillkommer/faller bort? 
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lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
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administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 

 


