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Förord: 

Studien utfördes av två högskoleelever och omfattar företagsekonomi -verksamhetsstyrning. 

Denna studie är en del utav vår examination på affärssystemprogrammet med inriktning på 

företagsekonomi vid sektionen för Ekonomi och Teknik i Halmstad. Vi vill tacka våra 

respondenter som gjorde denna studie möjlig genom att besvara våra frågor. Vi vill även 

passa på att tacka vår handledare Anders Billström, vår examinator Titti Eliasson samt alla 

våra opponenter som gav oss feedback på vårt arbete. 
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Sammanfattning: 

Denna uppsats handlar om hur ledaren kan motverka negativa attityder hos medarbetarna 

under ett planerat förbättrings- och förändrings arbete i ett affärssystem. De flesta företag har 

någon form av förbättrings- eller förändringsarbete eftersom det kontinuerligt sker 

förändringar i företagen. Litteraturen visar att det ofta är förekommande att det i samband 

med en planerad förändring uppstår någon form av motstånd hos medarbetarna. Cirka 80 

procent av medarbetarna upplever förändringar som hot och bara cirka 20 procent av 

medarbetarna ser förändringen som en möjlighet. Negativa upplevelser kring förändringar får 

ofta större genomslagskraft än de positiva. Det förekommer olika typer av motstånd och det 

initiala motståndet uppkommer redan när ledaren har introducerat tankarna kring den 

kommande förändringen. Det är därför viktigt för ledaren i förändringsprocessen att motverka 

medarbetarnas negativa attityder så att förändringen kan implementeras på ett effektivt och 

positivt sätt. Detta leder till följande frågeställning: Vad kan en ledare göra för att motverka 

negativa attityder hos medarbetarna inför en förändring i ett affärssystem? Vi har valt att göra 

en kvalitativ undersökning på ett företag i Ängelholm där både ledare och medarbetare 

intervjuades med hjälp av en intervjuguide som skapades efter den teoretiska referensramen. 

Denna kvalitativa udersökning gör det möjligt att fördjupa sig i svaren som respondenterna 

ger. Den teoretiska referensramen är uppbyggd med hjälp av vetenskapliga artiklar och 

böcker. Empirin som uppkom från intervjuerna analyserades mot den teoretiska 

referensramen och därifrån skapades vår slutsats. Resultatet är att de faktorer som nämns i den 

teoretiska referensramen, ledarskapet, vision och mål, kommunikation och information, 

motivation, delaktighet och engagemang spelar en stor roll samt att planeringen var en 

avgörande faktor. Utifrån dessa faktorer har en modell skapats för ledaren. När ledaren önskar 

motverka negativa attityder hos medarbetarna inför en planerad förändring så kan denna 

modell användas som en vägledning. 

Nyckelord: Affärssystem, attityder, motivation, förändringar, motstånd, ledarskap, planering 
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till det valda ämnet som leder fram till en 

problemdiskussion och som skapar problemställningen. Syftet med denna uppsats kommer 

belysas samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den allmänna förändringstakten i samhället ökar ständigt eftersom det kontinuerligt kommer 

ny teknik, internationaliseringen blir allt mer omfattande och kulturer blandas (Sörqvist, 

2004). När samhället förändras så förändras även företagen, (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 

2006; Ahrenfelt, 2001) de flesta företag har därför någon form av systematiskt förbättrings- 

eller förändringsarbete (Sörqvist, 2004). 

En förändring definieras som en omfattande splittring av etablerade beteendemönster och 

förväntningar (Carr, Hard & Trahant, 1996) och handlar om att ta sig från ett tillstånd till ett 

annat (Angelöw, 2010). En och samma förändring kan upplevas både positiv och negativ av 

medarbetarna i ett företag (Angelöw, 2010; Sörqvist, 2004), beroende på hur de väljer att 

tolka förändringen (Angelöw, 2010). Reagerar medarbetarna positivt är tron att förändringen 

leder till något bättre (Angelöw, 2010) och de ser då möjligheter (Sörqvist, 2004). Reagerar 

medarbetarna negativt uppfattas situationen som hotfull eller påfrestande och tron är då att 

förändringen kommer att leda till en försämring (Angelöw, 2010). Medarbetarna blir ett 

motstånd i företaget vilket försvårar förändringsarbetet. Motstånd innebär att medarbetaren 

vill hålla fast vid existerande arbetsvillkor (Angelöw, 2010) och visar en attityd eller ett 

beteende som reflekterar deras ovillighet att stötta den önskade förändringen (Wood, Wallace 

& Zeffane, 2001).  

 

Enligt Sandström (2000) har forskning visat att ca 80% av ett företags individer upplever 

förändringar som hot och bara ca 20% upplever dem som möjligheter. Sörqvist (2004) menar 

däremot att de flesta i grunden är avvaktande och skeptiska i sin inställning utan att vara 

negativa. Medarbetarna vill säkert veta att det nya är bättre än det som tidigare varit innan 

förändringen accepteras (Sörqvist, 2004; Dent & Galloway, 1999; Waddell & Sohal, 1998). 

Medarbetaren ser inte alltid förändringar som förbättringar utan som försämringar utifrån sin 

egen situation och upplever inte att besluten tas med deras bästa i intresse (Sörqvist, 2004; 

Carr et al. (1997). Organisatoriska faktorer som under en förändringsprocess har konstaterats 

påverka medarbetarna negativt är exempelvis nya arbetsuppgifter, förändringar i tekniken, 

brist på delaktighet i beslutsprocessen, oklara krav och ansvar (Bruckman, 2008). Sörqvist 

(2004) menar att människan kan bli negativ och stressad mot förändringar om det är många 

förändringar under en kort period. Även personer som har varit med om misslyckade 

förändringsinsatser tidigare har en benägenhet att se pessimistiskt på nya förändringar. De 

drar ofta negativa slutsatser och känner hot eller rädsla redan innan förändringen och blir då 

ett motstånd till förändringen (Kotter, 1998; Sörqvist, 2004). Carr et. al (1997) menar att det 

även ligger i människans natur att förhärliga det förflutna. 

 

Uppsatsen kommer att belysa en teknisk förändring, då studien handlar om förändringar i ett 

affärssystem. Ett affärssystem definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande 

systemstöd (Magnusson & Olsson, 2009). Ett affärssystem samlar in, bearbetar och ger 
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information och data om ett företag som till exempel orderhantering (Cummings & Worley, 

2008). Vid en förändring i ett affärssystem är det viktigt att förbereda användarna och genom 

detta minska motståndet och påverka attityder till förändringen (Aladwani, 2001), detta är 

viktigt då majoriteten av affärssystemens förändringsprojekt misslyckas (Chen, 2001). 

Sörqvist (2004) beskriver attityder utifrån kunskap, känslor och handlingsberedskap. 

Kunskapen kommer ifrån medarbetarnas erfarenheter eller ifrån något de läst eller sett och är 

en grundförutsättning för att påverka attityderna. Utan kunskap är det svårt för medarbetarna 

att få förståelse för situationen och ta till sig information som kan förändra deras åsikter och 

inställningar. Förståelse kan göra att upplevda hot, missuppfattningar eller rykten kan 

undanröjas och kan motverka negativa attityder. Att förändra medarbetarnas inställning är 

ofta svårt eftersom de har lärts in under en längre tid men det är viktigt att medarbetarna har 

rätt attityd eftersom det påverkar förbättringsarbetet. Medarbetarna och deras attityder skall 

därför vara positiva så att förbättringarna blir verkningsfulla och accepterade, annars är risken 

stor att negativa attityder försvårar eller förhindrar genomförandet av förändringen (Sörqvist, 

2004). 

Negativa attityder mot tekniska förändringar kan vara stora eftersom en öppenhet för 

förändringar är tidskrävande och är en ansträngning som medarbetarna kanske inte vill lägga 

tid på. Även att välja något nytt innebär att ge upp något annat som är välbekant, bekvämt och 

förutsägbart. Irritation eller rädsla för störningar i arbetet kan hindra medarbetarna från att ta 

steget till något nytt, även när de vet att det i slutändan kommer att gynna dem (Bruckman, 

2008). Negativa upplevelser sprider sig oftast mer och fortare än de positiva eftersom de 

negativa upplevelsernas hotbild expanderar. Därför är det viktigt att identifiera och bearbeta 

motstånd tidigt så att de inte växer och blir för kraftfulla (Sörqvist, 2004). Resultatet av 

implementeringen i affärssystemet blir bättre om medarbetarnas attityder är positiva till själva 

förändringen (Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003). En teknisk 

förändring i ett affärssystem är inte alltid enkel att förklara då den kan vara väldigt komplex. 

Oavsett hur bra förändringen är tekniskt så kommer den få dålig effekt om medarbetarna inte 

både har positiva attityder mot förändringen och får fördelar av den (Abdinnour-Helm et al., 

2003). Hur uppkommer då detta motstånd och hur kan det minimeras? 

1.2 Problemdiskussion 
Alla förändringar börjar med någon form av motstånd, (Schein, 1996; Bakka et al., 2006) det 

kan vara allt från surhet och motvilja till bristande engagemang (Bakka et al., 2006). Positiva 

attityder hos medarbetarna är därför viktiga om en förändring i ett affärssystem ska lyckas 

eller inte. Positiva attityder leder till positiva beteende som leder till ett positivt resultat 

(Abdinnour-Helm et al., 2003).  

De flesta studier och erfarenheter tyder på att ledarnas kunskaper, engagemang och agerande 

har stor betydelse för hur pass lyckad förbättringen blir (Gilley, McMillan & Gilley, 2009). 

En framgångsrik förändring handlar därför om att ändra medarbetarnas beteende (Gilley et al., 

2009; Paton & McCalman, 2008). Ledarna måste öka sin förmåga att diagnostisera 

motståndet vid en förändring och välja metoderna för att komma över motståndet (Kotter & 

Schlesinger, 1979; Paton & McCalman, 2008). En ledare måste tro på förändringen och 

underhålla motivationen och ge ett bra ledarskap för alla inblandade (Paton & McCalman, 

2008). En ledare behöver praktiskt inför en förändring kommunicera (Gilley et al., 2009; 

Sörqvist, 2004; O’Brien, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979) konkreta mål och visioner 

(Kotter, 1998; Sörqvist, 2004), skapa delaktighet (Abdinnour-Helm et al., 2003; Sörqvist, 

2004; O’Brien, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979), klargöra policys (Sörqvist, 2004), utbilda 

(Abdinnour-Helm et al., 2003; O’Brien, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979), motivera, coacha, 
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belöna (Gilley et al., 2009), engagera (O’Brien, 2008) och skapa team (Gilley et al., 2009; 

Kotter, 1998). Vidare är det viktigt att alla ledare i företaget agerar som tydliga föredömen, 

ställer välformulerade krav och följa upp förbättringsarbetet så att resultat nås (Sörqvist, 

2004). 

Lewins modell över förändringsprocessen kan liknas med en planerad förändring i ett 

affärssystem. Robbins (2005) definierar en planerad förändring som en förändring som är 

planlagd och målinriktad. Lewin (1951) delar in den planerade förändringsprocessen i tre 

faser, den första fasen kallar han upptiningsfasen. Den handlar om att företaget ska motivera 

medarbetarna genom att förbereda dem inför förändringen. Den andra fasen kallar han 

genomförandefasen och där ska företaget försöka få medarbetarna att acceptera det nya 

perspektivet så att den nuvarande situationen kan förändras. Den sista och tredje fasen kallar 

han återfrysnings fasen och företaget ska i denna fas försöka stödja det nya beteendet.  

Motståndet hos medarbetarna vid en förändringsprocess är som störst innan förändringen skett 

(Sandström, 2000). Därför kommer denna uppsats belysa förändringsprocessens första del, 

Lewins (1951) upptiningsfas, det vill säga innan förändringen skett. 

1.3 Problemställning 
Vad kan en ledare göra för att motverka negativa attityder hos medarbetarna inför en 

förändring i ett affärssystem? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad en ledare kan göra för att motverka negativa 

attityder i en planerad förändring i ett affärssystem. De negativa attityderna är enligt 

Sandström (2000) som störst i Lewins (1951) upptiningsfas, alltså innan implementeringen av 

förändringen. Om ledaren kan motverka de negativa attityderna här kommer förmodligen 

implementeringen bli effektivare och chanserna att projektet blir lyckat ökar. Syftet med 

uppsatsen är även att försöka fylla en forskningslucka då många forskare belyser 

medarbetarnas motstånd men inte vad som kan göras för att minimera det. Detta är viktigt 

eftersom ledarna driver förändringsprocessen och medarbetarna framåt och en positiv 

förändring skapar en effektiv process. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs de olika teorierna som är väsentliga för det valda ämnet, med 

hänseende till att kunna besvara den inledande frågeställningen. 

 

2.1 Förändringsprocessen 
En viktig arbetsuppgift för ledaren inför en förändring är att minska motståndet (Schein, 

1996). Förändringsprocessen består av Lewins (1951) tre faser som kan ses i figur 2.1  nedan. 

Första fasen kallas upptiningsfasen, den andra genomförande fasen och den tredje 

återfrysningsfasen (Lewin, 1951). 

Sandström (2000) har studerat Lewins (1951) förändringsprocess och menar att flera olika 

typer av motstånd kan uppstå under denna. Det första motståndet kommer direkt när ledaren 

har introducerat tankarna kring den kommande förändringen. Sandström (2000) kallar detta 

för fas 1, se figur 2.1. Motståndet kan vara misstänksamhet som beror på tidigare 

misslyckanden eller att de inte vet någonting om det nya. Ledaren bör låta motståndarna eller 

de kritiska medarbetarna få ge feedback på förändringen. Det är viktigt att ledaren är en god 

lyssnare, informerar sakligt och lugnt och låter gruppen vara med och diskutera fram hur de 

kan undvika fallgropar och göra förändringen på bästa sätt. Förhoppningsvis leder detta med 

tiden till att medarbetarnas negativa attityder mjuknar upp och börjar tycka att idén med 

förändringen känns positiv. Nästa motståndsfas kallar Sandström (2000) för fas 2. Kritiken 

från medarbetarna kan nu användas som justeringar i förändringen. En del medarbetare börjar 

känna att förändringen snart är en verklighet och det kan innebära konsekvenser för dem, 

därför kan negativa attityder börja på nytt. Ledaren måste ständigt hänvisa till de satta målen 

och visa vilka uppnådda framgångar som hitintills gjorts (Sandström, 2000). 

 

Figur 2.1 Förändringsprocessens motståndsfaser (Sandström, 2000) 

Figur 2.1 visar att förändringsmotståndet och de negativa attityderna är som störst i fas 1 och 

2 vilket är innan förändringen gjorts det vill säga i Lewins (1951) upptiningsfas. 

Wood et al., (2001) menar att i Lewins (1951) upptiningsfas inser företaget att en förändring 

måste ske och ledaren behöver förbereda medarbetarna och alla inblandade i förändringen så 

att den kan genomföras. Ledaren behöver skapa en känsla av att en förändring är nödvändig 

och motverka negativa attityder mot förändringen. Många förändringar provas inte eller så 

misslyckas de eftersom situationen inte är tillräckligt upptinad innan ledaren går vidare till 

nästa fas, förändringsfasen (Wood et al., 2001). Upptiningsfasen består av ett antal 

underprocesser, varje underprocess måste finnas med i någon grad för att villighet och 
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motivation inför förändringen skall genereras. Det handlar om att skapa förutsättningar för en 

förändring (Schein, 1996). 

2.1.1 Upptiningsfasen enligt Lewin 

Upptiningsfasen kan ses utifrån olika perspektiv (Lewin, 1951; Schein, 1996; Kotter; 1996). 

Lewin (1951) menar att ledaren med fördel kan börja göra en problemanalys med ett 

helhetsperspektiv så att medarbetarna kan ta del av varför en förändring behövs. Val av 

åtgärder varierar beroende av omfattning, kostnad och effekter. En definition av vad 

problemet är och dess orsaker kan göras. Ledaren måste sedan förmedla fördelarna med 

förändringen och skapa engagemang och acceptans hos medarbetarna. Det kan göras genom 

att ledaren skapar individuella mål och delmål utifrån förändringens mål. Motstånd i denna 

fas kan bero på att den inte slutförts korrekt eller att den inte skett under positiva 

omständigheter. Om upptiningsfasen pågår under en längre tidsperiod så känns den trygg och 

det finns då goda förutsättningar för att fortsätta in i nästa fas, genomförande fasen (Lewin, 

1951). 

2.1.2 Upptiningsfasen enligt Schein 

Schein (1996) delar in Lewins (1951) upptiningsfas i tre underfaser. Första fasen kallar han 

för diskonfirmation. Schein (1996) menar att alla typer av förändring och lärande börjar med 

en missnöjdhet och frustration. Diskonfirmation skapas när medarbetaren inte förstår hur 

situationen ser ut idag, hur den skulle kunna se ut och varför det skulle kunna bli bättre. 

Ledaren måste ta fram fakta som visar på att dagens situation inte är hållbar (Schein, 1996; 

Kotter & Schlesinger, 1979). 

Schein (1996) menar att ledaren sedan fortsätter in i nästa fas och inför oro/skuld/motivation. 

För att bli motiverad för förändringar måste medarbetarna acceptera informationen och koppla 

den till något som de bryr sig om. När medarbetarna accepterar informationen innebär det att 

de medger att någonting gjorts felaktigt tidigare, till exempel att de har arbetat ineffektivt 

vilket kan sänka självkänslan. Om medarbetarna istället väljer att inte acceptera informationen 

är det på grund av en lärande ångest vilket gör att de inte tillåter sig att fortsätta in i 

förändringsprocessen. Om medarbetarna har inställningen att något är fel avtar effektiviteten, 

självkänslan och kanske till och med deras identitet. Diskonfirmationen måste framkalla en 

överlevnads ångest eller skuld, ledaren vill att medarbetarna skall få en känsla av att om de 

inte förändrar sig kommer de inte vara delaktiga utan att misslyckas och inte nå de mål som är 

satta. För att känna en överlevnads ångest eller skuld måste medarbetaren tro att det som har 

sagts vid diskonfirmationen är sant och relevant (Schein, 1996). 

För att komma igenom oro och sänkt självkänsla kommer det tredje steget i upptiningsfasen 

enligt Schein (1996). Det innebär att skapa en psykologisk säkerhet genom att göra 

medarbetarna trygga genom budskapet att de kommer att klara förändringen. Ledaren letar 

inte efter de som gör fel utan ser problem som möjligheter att bli bättre. För att skapa en 

psykologisk säkerhet hos medarbetarna kan ledaren stötta, motivera och förmedla visionen för 

att uppmuntra ett visst beteende. Den lärande processen kan brytas ner i mindre steg och 

ledaren kan coacha för att reducera lärande ångest. Ledaren kan skapa motivation till att vilja 

lära och förändra genom att låta medarbetarna arbeta i grupp, vilket kan minska på pressen 

och skapa trygghet (Schein, 1996). 

2.1.3 Upptiningsfasen enligt Kotter 

Även Kotter (1998) har studerat förändringsprocessen med Lewins (1951) tre faser som 

grund, den är betydligt mer detaljerad med åtta steg. Kotter (1998) började med att undersöka 
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de vanligaste felen ledarna gör när de inför en förändring. Han delar här in Lewins (1951) 

upptiningsfas i fyra steg. Första steget handlar om att skapa ett medvetande där ledaren 

övertygar medarbetarna samt ger svar på varför förändringen är nödvändig. I det andra steget 

skapas ett team med tillräcklig makt och kunskap för att genomföra förändringen (Kotter, 

1998; Abdinnour-Helm et al., 2003). I det tredje steget utvecklas en vision och en strategi där 

visionen leder förändringen i rätt riktning och strategin hjälper till att nå visionen. Det fjärde 

steget handlar om att förmedla förändringsvisionen och här är alla kommunikations 

möjligheter är tillåtna (Kotter, 1998). 

2.1.4 Sammanfattning Upptiningsfasen 

Det är ledaren som skall hjälpa medarbetarna genom den planerade förändringsprocessens alla 

delar, därför är ledarens insats viktig (Lewin, 1951; Schein, 1996; Kotter, 1998). Ledaren 

måste vara en förmedlare och kunna kommunicera på ett bra sätt för att kunna nå ut med den 

korrekta informationen till medarbetarna (Kotter, 1998). I upptiningsfasen är Lewin (1951), 

Schein (1996) och Kotter (1998) överrens om att medarbetarna måste veta varför en 

förändring måste ske och varför situationen idag inte är hållbar för företaget i längden. 

Medarbetarna behöver vara delaktiga i ledarnas vision och mål med förändringen och få 

tillräckligt mycket information för att de ska ska känna en trygghet. Att ledaren ger 

information, skapa en vision och gör upp mål blir därför en viktig grund inför en förändring. 

Schein (1996) menar att motivationen är viktig för att skapa en acceptans och känna 

delaktighet till förändringen. Lewin (1951) menar att acceptansen och engagemanget kommer 

av fördelarna med förändringen, det är därför viktigt att informationen kommuniceras ut. 

Kotter (1998) menar att delaktighet i form av team är viktiga för att förändringen skall lyckas. 

Dessa faktorer anses vara viktiga i upptiningsfasen enligt Lewin (1951), Schein (1996) och 

Kotter (1998). 

 

Figur 2.2 Egen utvecklad sammanställning över upptiningsfasen 
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2.2 Ledarskapet 
Ledarskap definieras som en process som utförs av individer med makt för att väcka och 

engagera medarbetarna (Cummings & Worley, 2008). En förändringsledare är enligt Robbins 

(2005) en person som leder och ansvarar för förändringen. Även om erfarna ledare är 

medvetna om att förändringar ofta bemöts med motstånd ifrån medarbetarna, så tar de ändå 

inte sig tid innan förändringen att bedöma vem som kan komma att göra motstånd och varför. 

Istället använder de tidigare erfarenheter som guidning vilket inte alltid blir lyckat då 

individer och grupper kan reagera helt olika på förändringar (Kotter & Schlesinger, 1979). En 

ledare behöver vara medveten om att längden på medarbetarnas anställning har betydelse för 

attityderna mot förändringen. En jämförelse mellan de som varit anställda en längre tid mot de 

medarbetarna som varit anställda en kortare tid visar att de med kortare anställning ofta hade 

enklare att förändras och har positivare attityder till förändringen. Arbetstypen var även en 

faktor som påverkade attityderna, arbetade medarbetarna på en högre tjänst kunde de enklare 

ta till sig förändringen. (Abdinnour-Helm et al., 2003). 

Att leda en förändringsprocess är det svåraste och viktigaste en ledare kan göra (Yukl, 2002). 

Bruckman (2008) menar att två av de mest kritiska delarna av ledarskapet är införandet och 

hanteringen av förändringen. Ledaren måste förstå hela förändringsprocessen för att kunna 

flytta företaget framgångsrikt genom den. Att be medarbetarna göra betydande 

beteendeförändringar är det mest skrämmande en ledare kan göra. Att underskatta 

medarbetarnas rädsla och negativa attityder är ett misstag hos en ledare inför förändringen. 

Om ledaren ser förändringen utifrån medarbetarnas perspektiv och förstår vad de har att 

förlora, kommer de att kunna utforma en förändring som inte omedelbart utlöser individuella 

försvarsmekanismer (Bruckman, 2008). Många ledare underskattar inte bara de olika 

attityderna som medarbetarna kan ha vid en förändring utan de underskattar även den positiva 

påverkan som ledaren kan ha på medarbetaren vid en förändring (Kotter & Schlesinger, 

1979). Ledaren måste vända motståndarna så att medarbetarna ser möjligheterna. Detta kräver 

god kommunikation på ett psykologiskt och pedagogiskt sätt. Motstånd i form av konstruktiv 

kritik är däremot viktigt för förändringsprocessen (Sandström, 2000). 

En viktig del av förändringsprocessen är att ledaren har social kompetens inklusive förmågan 

att stödja, guida (Gilley et al., 2009), motivera, kommunicera, skapa arbetslag, coacha, 

involvera andra och ge belöningar på ett lämpligt sätt (Gilley et al., 2009; Yukl, 2002). Detta 

gäller även de medarbetare som är positiva till förändringen. Ledaren kan förbereda 

medarbetarna inför förändringen samtidigt som de hjälper dem som har en ängslan inför 

förändringen (Yukl, 2002). Att ge förändringen tid och ha tålamod är viktigt så att 

medarbetarna hinner acceptera och förstå förändringen. Forcerar ledaren genomförandet är 

risken för misslyckande hög (Sandström, 2000). 

Bruckman (2008) menar att medarbetarna litar på sin ledares handlingar mer än deras ord. Om 

ord och handling ger samma budskap kommer trovärdigheten att vara hög. Ledarens agerande 

har en stark indirekt påverkar hur medarbetarna kommer att uppleva och agera i 

förändringssituationen (Bruckman, 2008). Om en förändring är ofrånkomlig och om den möts 

av motstånd, gäller det för ledaren att få de negativa att ändra uppfattning och acceptera 

nytänkandet (Rubenowitz, 2004). Även de positiva förändringarna kan skapa osäkerhet och 

negativa attityder (Kotter & Schlesinger, 1979). 

Det är relativt enkelt att engagera och få med sig medarbetarna i olika situationer om ledarna 

bara förebygger motstånd (Sörqvist, 2004). Ofta pratar ledaren om de positiva effekterna för 

företaget vid en förändring men det de borde göra är att se det utifrån medarbetarnas och 
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företagets perspektiv. En strävan är att göra det tilltalande att arbeta med förändringar och att 

det är en förmån att få delta (Sörqvist, 2004). Om förändringen leds av en kompetent ledare är 

chansen större att medarbetaren blir positiva till förändringen (Angelöw, 2010). Starkt och 

engagerat ledarskap är en viktig prioritet under hela affärssystemsprojektet. Det krävs 

dessutom mycket kunskap kring ämnet vid förändringar av affärssystemet (Sarker & Lee, 

2002). 

2.3 Vision och mål 
En vision är en plan som normalt initieras av ledaren för att definiera företagets uppdrag och 

kartlägga önskade värden (Cummings & Worley, 2008). Visionen är en plan som visar en bild 

över företagets önskade framtid (Yukl, 2002; Stacey, 1993; Carr et al.1997; Sandström, 

2000). Visionen bör vara enkel och idealisk (Carr et al., 1997; Yukl, 2002; Sandström, 2000) 

och den skall inte vara en komplex plan med många mål och detaljerade steg hur den uppnås. 

En vision bör vara så enkel att den kan förklaras på max fem minuter. Vision är viktig att 

definiera i upptiningsfasen enligt Kotter (1998), Lewin (1951) och Schein (1996) eftersom 

den förmedlar varför det är värt att uppnå förändringen samt hur och varför den skall uppnås 

(Yukl, 2002). Sandström (2000) menar att det är viktigt att få en helhetsbild över företaget 

och vilken sorts förändring det rör sig om innan visionen sätts. Många förändringsprocesser 

misslyckas och det kan bero på att visionen saknas eller inte når ut till de berörda. Visionen 

har en nyckelroll eftersom den styr processen åt det önskade hållet. Med hjälp av visionen kan 

medarbetarna inspireras och engagemanget höjas. En fördel kan vara att visionen tas fram i 

samspel mellan ledaren och medarbetarna eftersom detta skapar engagemang och 

medarbetarna förstår bättre någonting som de själva varit med och tagit fram (Sandström, 

2000; Angelöw, 2010). Kan ledaren få alla medarbetarna att se samma målbild skapar detta 

vilja och energi. Förändringarna blir då mycket enklare att driva. Att skapa en vision med 

målbilder som företaget vill uppnå kan ha stor inverkan på medarbetarnas fokusering 

(Sörqvist, 2004).  

Målen i företagen är mer precisa än visionen och företaget behöver inte veta något om 

framtiden för att sätta upp mål (Stacey, 1993). När visionen är satt bryts förändringsprocessen 

ner i delprocesser med delmål. Mål skall vara SMARTA, det vill säga Situationsanpassade, 

Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta (Sandström, 2000). Målen bör även vara 

positiva, motiverande och kännas meningsfulla. Får medarbetarna vara med och utarbeta 

målen är chanserna större för att engagemang skapas vilket resulterar i en större drivkraft att 

nå målen (Angelöw, 2010). Företaget klarar inte sig utan medarbetarna och därför är det 

viktigt att målsättningen för företaget stämmer överens med medarbetarnas målsättning. En 

målsättning kan därför brytas ner i enskilda faktorer för att bli klara och tydliga (Flaa, Hofoss, 

Holmer-Hoven, Thorstein & Rønning, 1998).  

Ett vanligt skäl till motstånd är att medarbetarna inte inser behovet till förändringen. Därför är 

tydlighet kring förändringens mål mycket viktig och även hur situationen kommer se ut efter 

förändringen. Om medarbetarna ser behovet och förstår det ökar förändringsviljan och 

positiva attityder skapas. Att tro på sin förmåga ökar motivationen, det är därför viktigt att 

målen är konkreta och realistiska så att de kan uppnås för då höjs förändringsviljan och 

motivationen (Angelöw, 2010). Att använda en vision som en ledstjärna är viktigt inför en 

förändring. Det är svårt att skapa entusiasm i ett företag om medarbetarna inte vet vart de är 

på väg. Medarbetaren har ett grundläggande behov av att veta varför de gör saker och ting 

(Ridderstråle & Wilcox, 2008). 
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2.4 Kommunikation och information 
Kommunikation beskrivs som en interaktion mellan två eller fler individer där de 

uppmärksammar vad de säger och svarar till varandra (Cummings & Worley, 2008). 

Kontinuerlig kommunikation mellan ledarna och medarbetarna är kanske en av de mest 

viktiga framgångsfaktorerna vid en implementering av en förändring (Waddell & Sohal, 

1998; O’Brien, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979) i ett affärssystem (Alvarez & Urla, 2002) 

och en viktig parameter för att komma över negativa attityder till förändringen (Carr et al. 

1997; Lewis, Romanaggi & Chapple, 2010). Om medarbetarnas förväntningar stämmer 

överens med verkligheten blir uppfattningen om förändringen positiv. (Lewis et al., 2010). Ett 

misstag som ofta sker är att ledaren förlitar sig på information, istället för kommunikation när 

det gäller förändringar. Information är en envägskommunikation, till skillnad från 

kommunikationen som kan vara en interaktion mellan ledare och medarbetare. En 

tvåvägskommunikation är gynnsam för förändringsprocessen (Ahrenfeldt, 2001). Robbins 

(2005) menar att kommunikation är viktigt för att förändringsprocessen skall fungera, men 

medarbetaren måste även få tillgång till fullständig information för att få ökad förståelse och 

göra situationen förutsägbar. Motivationen stärks när medarbetarna får fortlöpande 

information om förändringsarbetet. Bristfällig information är ett direkt hinder för ett lyckat 

förändringsarbete. Förändringar handlar ofta om ryktesspridningar, som kan förebyggas med 

korrekt och direkt information (Angelöw, 2010). 

Ledaren kan genom sin tvåvägskommunikation skapa engagemang genom att vara ett bra 

föredöme och skapa samhörighet med medarbetarna. Ledaren måste engagera sig och vara 

motiverad för att lyckas (Sandström, 2000). Bästa sättet att förmedla förändringen är ansikte 

mot ansikte eftersom medarbetarna måste acceptera förändringen fullt ut (Carr et al., 1997). 

Det spelar ingen roll hur väl ledaren tror att en förändring förklaras, ledaren kan inte utgå från 

att medarbetaren förstår det på det sätt som ledaren förmedlat (Abdinnour-Helm et al., 2003).  

Information om varför en förändring bör genomföras och information om det nya är viktigt i 

upptiningsfasen (Lewin, 1951; Schein, 1996; Kotter 1998). Information varför förändringen 

behövs kan till en viss del fås från visionen och målen. Även kommunikation är viktig då det 

behövs acceptans för förändringen (Lewin, 1951; Schein, 1996; Kotter 1998). Sörqvist (2004) 

styrker detta då han menar att medarbetarnas bearbetning av förändringen börjar redan vid 

informationen om den, inte när förändringen redan är gjord. Planering och information till 

medarbetarna innan implementering är därför viktig (Sörqvist, 2004). Medarbetarna som får 

information och har insikt i vad som sker känner sig oftast tryggare och accepterar därför 

förändringen bättre till skillnad från dem som inte har fått information. För att lyckas med 

öppenhet måste ledaren aktivt informera och kommunicera. Kommunikationskanaler kan vara 

möten, anslagstavlor, personaltidningar, intranät eller specifika informationsmöten (Sörqvist, 

2004). 

Det är viktigt att visa varför en förändring bör ske genom att lyfta fram de effekter, brister och 

problem som finns. Det är även viktigt att visa hur förbättringarna kommer påverka företagets 

resultat, då det visar ett starkt och tydligt argument för en förändring. Uppnådda resultat och 

framgångar som är viktiga för företaget påverkar medarbetarnas attityder positivt. För- och 

efterkalkyler kan vara bra för att bevisa effekten av förändringen. Resultaten kan med fördel 

dokumenteras, kommuniceras och spridas till alla i företaget. Det är även viktigt att följa upp 

kommunikationen och säkerställa att den är förstådd och att alla har fått del av den (Sörqvist, 

2004). Ledarna måste även kontinuerligt följa upp förändringsarbetet och informationen kring 

processen så att medarbetarna vet vart de står (Bruckman, 2008; Yukl, 2002). De flesta 

anställda blir snabbt utbrända på förändringar som sker på regelbunden basis och som inte är 
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konsekventa. Positiv feedback är en stark drivkraft som motiverar medarbetarna (Sörqvist, 

2004). 

Sörqvist (2004) menar att information kan göra att upplevda hot, missuppfattningar eller 

rykten kan undanröjas, ju mer information medarbetarna får desto mindre farligt känns 

förändringen. Att medarbetarna har rätt attityd och accepterar förändringen är viktigt eftersom 

det påverkar förändringsarbetet, annars är risken stor att negativa attityder försvårar eller 

förhindrar genomförandet av förändringen (Sörqvist, 2004). 

2.5 Motivation 
Motivationen är central för att lyckas med förändringsarbetet eftersom det är själva 

drivkraften (Angelöw, 2010). Motivation uppfattas som en inre psykologisk process i 

individen som skapar en drivkraft för handling (Jacobsen & Thorsvik, 2001). Motivationen 

hör därför ihop med medarbetarnas förmåga och vilja att prestera och beror i stor utsträckning 

på deras drifter, önskningar och behov (Sörqvist, 2004; Grönroos, 1996). Att motivera 

människor är en fråga i grunden att påverka en människas värderingar och attityder 

(Grönroos, 1996). Upptiningsfasen handlar om att skapa acceptans (Lewin, 1951; Schein, 

1996) och att uppmuntra medarbetarna inför en förändring (Schein, 1996). 

Sörqvist (2004) delar in motivationen i två delar, där den första kallas inre motivation och 

handlar om att medarbetarna upplever själva arbetets innehåll som drivkraften (Sörqvist, 

2004). Motivationen är knuten till ett behov av självförverkliganden och prestation och den är 

därför stark. Den andra delen kallas yttre motivation vilket innebär att medarbetarna påverkas 

av yttre faktorer som till exempel belöningar, krav och erkännande. Oftast är den betydligt 

svagare än den inre motivationen (Sörqvist, 2004). Förutsättningarna för motiverade 

medarbetare är att de har en insikt och förstår nödvändigheten med förändringen som skall 

göras. En tydlig vision med mål som är rimliga och positiva är därför viktigt. Även att känna 

delaktighet, möjlighet till att kunna påverka, ha bra självförtroende och tro på den egna 

förmågan att förändra, tillgång till information och kunskap för att få en realistisk och tydlig 

bild av förändringen och till sist behövs det en känsla av trygghet för att vilja förändra vilket 

skapar motivation (Angelöw, 2010). En förändring kan införas om medarbetarna är 

motiverade att acceptera den. Om ledaren förstår de motiverade krafterna så kan de utnyttja 

dem för att åstadkomma förändring (Cornell, 1996). Bruckman (2008) är inne på samma spår, 

medarbetarna stödjer en förändring som de har varit delaktiga att utforma. 

En effektiv metod som kan användas genom förändringsprocessen är coaching (Lewis et al., 

2010). Schein (1996) menar att detta är viktigt i upptiningsfasen för att medarbetarna ska vilja 

fullfölja förändringsprocessen. Coaching hjälper till att motivera medarbetarna genom att ge 

dem individuell uppmärksamhet som feedback på att deras känslor. Coaching kan också ge en 

bättre gruppkänsla och förtroende mellan medarbetarna och ledaren (Lewis et al., 2010). En 

metod som ofta används som motivation för att lära är belöning eller bestraffning (Lewin, 

1951). Det är viktigt att med hjälp av belöningar visa medarbetarna uppskattning och 

bekräftelse i förändringsprocessen. Belöningarna behöver inte vara högre lön eller bonus utan 

kan även vara uppmärksamhet, beröm och erkännande (Sandström, 2000). Dock drivs 

människor av pengar och deras motivation kan ökas med hjälp av belöningssystem (Burnes, 

2004). 

2.6 Delaktighet 
Delaktighet är när individen får vara med och känner sig som en i gruppen (Sörqvist, 2004). 

Delaktighet är en förmåga som används av ledaren för att involvera medarbetarna i företaget. 
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Syftet är att bland annat öka känslan av engagemang till målen (Cummings & Worley, 2008). 

Om målen ska uppnås måste medarbetarna vara fullt delaktiga i processen (Ahrenfelt, 2001). 

Hur delaktighet kan påverka medarbetarnas negativa attityder har enligt Waddell och Sohal 

(1998) undersökts sedan mitten av 1940- talet. En studie visar att delaktighet i inlärnings- och 

planeringsprocessen av implementeringen av en förändring sänker motståndet (Waddell & 

Sohal, 1998). En förändring med delaktighet har 75 % chans att lyckas (Walker, Armenakis & 

Bernerth, 2007). Att uppmuntra och tillåta medarbetarna att delta i beslut om förändringen 

kan leda till en effektivare och mer självgående förändringsprocess och kan även minska 

motstånd som kan uppstå i samband med förändringen. Delaktighet ger medarbetarna tid att 

komma över det egna motståndet samtidigt som de är engagerade i att lösa olika problem som 

kan komma upp (O’Brien, 2008). 

 

Förändringsviljan kan stärkas när medarbetaren har möjlighet till inflytande och delaktighet i 

förändringsprocessen eftersom delaktig i förändringsarbetet kan leda till en positiv 

förändringsattityd. Delaktighet skapar dessutom motivation, engagemang och minskar stress. 

De anställdas delaktighet bidrar ofta till förbättringar som inte hade varit möjliga utan deras 

medverkan (Angelöw, 2010). Medarbetare drivs av att få vara delaktiga och påverka. Det som 

medarbetarna får vara med och skapa tror de på och försvarar men det som någon annan gjort 

tittar de kritiskt på och försöker hitta fel och brister (Sörqvist, 2004; Bruckman, 2008; 

O’Brien, 2008; Burnes (2004). Alla medarbetare kan dock inte alltid involveras, företaget bör 

då identifiera de viktigaste medarbetarna och involvera dem så att de kan de involvera resten 

av medarbetarna. Medarbetare som har varit involverade i utformningen av ett affärssystem 

kommer dessutom att ha större erfarenhet innan implementeringen (Abdinnour-Helm et al., 

2003). Det finns märkbara skillnader mellan de som deltar i förändringsarbetet och de som 

inte deltar (Kemp & Low, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979). Om ledaren involverar 

motståndarna i implementeringen av förändringen kan de ofta motverka de negativa 

attityderna. Om ett förändringsarbete drivs av delaktighet och engagemang, lyssnar ofta 

medarbetarna som är inblandade på ledarna. Att involvera anställda har både fördelar och 

nackdelar. Vissa ledare anser att delaktighet under en förändring är viktigt eftersom 

motståndet till förändringen kan minska och medarbetarna kan bidra med meningsfull 

kunskap och även bli mer engagerade i företaget. Andra ledare anser att det är ett misstag då 

delaktighet har den nackdelen att den kan ge en dålig lösning om inte processen noga styrs av 

någon. Det är ofta också väldigt tidskrävande att göra medarbetarna delaktiga i processen 

(Kotter & Schlesinger, 1979; Robbins, 2005). 

 

Delaktighet kan skapas genom att medarbetarna hålls informerade, tillfrågas och får förslag 

utsända (Sörqvist, 2004). Delaktighet och engagemang är ofta en förutsättning för att få 

medarbetarna att acceptera förändringen och för att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete 

(Kotter och Schlesinger, 1979; Sörqvist, 2004). Känner medarbetarna sig involverade skapas 

naturliga drivkrafter för att föra fram idéer och förslag. Erfarenheter, kunskaper och energi 

ligger då bakom förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). Det är inte möjligt att utesluta negativa 

attityder helt och hållet men ledarna kan kontrollera dem och coacha fram positiva attityder 

för att skapa delaktighet (Angelöw, 2010; Lewis et al., 2010). Ledaren kan hjälpa 

medarbetarna genom motståndfaserna fortare genom: Användningen av enkäter, fokusgrupper 

och workshops. Dessa gör att medarbetarna får inflytelse om företagets riktning och att de har 

möjlighet att forma de åtgärder som satts upp för att uppnå målen (Lewis et al., 2010). Om 

fokusgruppernas möten är positiva och konstruktiva, kan de motivera de anställda och 

utveckla nya beteenden genom öppenhet och bättre kommunikation. Workshops kan skapa en 

effektiv tvåvägskommunikation som tillåter medarbetarna att brainstorma fram lösningar 
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(Lewis et al, 2010). Teamwork kan involvera både ledaren och medarbetarna och kan 

överkomma svårigheter. Ledaren bör därför uppmuntra teamwork och delaktighet (Waddell & 

Sohal, 1998). När medarbetarna är delaktig tro de på sin förmåga att hjälpa till inför 

förändringen (Lewis et al, 2010). Vid motstånd måste ledaren koncentrera sig på 

teambuilding. Det vill säga bygga upp ett förtroende genom en öppen och ärlig 

kommunikation före införandet av förändringen (Bruckman, 2008). Medarbetarna kan delta i 

olika workshops för att underlätta kommunikationen, generera feedback till de andra 

medarbetarna, utbilda användare, planera, genomföra och följa eventuella förändringar i 

processen (Abdinnour-Helm et al., 2003; Kotter, 1998). 

2.7 Engagemang 
Engagemang är viktigt inför en förändring eftersom det börjar med tillit, vilket handlar om 

ledarens förmåga att vinna medarbetarnas förtroende. Tillitens andra sida handlar om 

medarbetarens tro på sin egen förmåga (Ridderstråle & Wilcow, 2008). Engagemang kan ses 

som en attityd, ett psykiskt tillstånd, som förknippas med hur nöjd en medarbetare är med 

företaget (Vakola & Nikolaou, 2005). Porter, Crampon & Smith (1972) definierar 

organisatoriskt engagemang som den relativa styrkan hos en medarbetares identifikation och 

delaktighet i ett visst företag. Vakola och Nikolau (2005) menar att engagemang kan 

karaktäriseras genom minst tre relaterade faktorer. Första faktorn är en stark acceptans av 

företagets värde och mål, den andra är en villighet att göra en ansträngning för företaget och 

den sista är en stark vilja att behålla sitt medlemskap i företaget (Vakola & Nikolaou, 2005). 

Engagemang har en viktig roll i medarbetarnas acceptans av förändringen (Darwish, 2000; 

Cordery, Sevastos, Mueller & Parker, 1993). Lau och Woodman (1995) menar att engagerade 

medarbetare är mer villiga att acceptera förändringen om den är förmånlig, andra forskare 

indikerar att högt engagerade medarbetare ändå kan bli ett motstånd i förändringen om 

förändringen är ett hot mot deras egna fördelar. Engagemanget i företaget påverkas alltså av 

attityderna till förändringen. Medarbetare som är engagerade är villiga att lägga energi och 

ansträngning i ett förändringsprojekt och det är därför mer sannolikt att de utvecklar positiva 

attityder för förändringen (Iverson, 1996; Guest, 1987). Desto mer medarbetarna kan 

identifiera sig med företaget desto högre blir deras engagemang och desto mer vill de 

acceptera förändringarna i företaget (Cordery et al., 1993). 

Hur mycket en medarbetare engagerar sig beror på en rad olika organisatoriska och 

individuella faktorer så som personliga egenskaper, arbetslivserfarenhet och strukturella 

egenskaper (Vakola & Nikolaou, 2005). Även en medarbetare som är kritisk är en engagerad, 

involverad och delaktig i processen (Ahrenfelt, 2001). För att förändringen ska lyckas vill 

ledaren involvera medarbetarna och skapa ett engagemang till förändringen (Piderit, 2000). 

Lågt engagemang hos medarbetarna mot förändringens mål är ofta brist på deltagande inför 

genomförandet av förändringen. Medarbetare som bara blivit tillsagda hur förändringen 

kommer ske och inte haft möjlighet till involvering och delaktighet tappar engagemanget 

(Walker et al., 2007; Angelöw, 2010). Det kan vara så att ledaren underskattar effekterna av 

förändringen på de anställda, de spenderade lite tid att förklara förändringen, vilket resulterar i 

lågt engagemang. De medarbetare som får bra information klarar förändringen bättre och 

denna skillnad blir ofta tydligare med tiden (Walker et al., 2007). Om idéerna genereras av 

ledaren, bör ledaren konstruera en process som gör det möjligt för medarbetarna att göra 

idéerna till sina egna (Bruckman, 2008). Känslorna som medarbetarna har gentemot systemet 

bör påverkas genom att företaget engagerar användarna (Kemp & Low, 2008).  



 

13 

 

 

2.8 Sammanfattning 
En viktig arbetsuppgift för ledaren inför en förändring är att minska motståndet (Schein, 

1996) dock är motstånd i form av konstruktiv kritik viktigt för förändringsprocessen 

(Sandström, 2000). Det är ledaren som är ansvarig för att förbereda medarbetarna inför 

förändringen vilket innebär att ändra existerande attityder och beteenden och skapa ett behov 

av något nytt (Wood et al., 2001). Ledaren måste här vända motståndarna så att medarbetarna 

ser möjligheterna med förändringen (Sandström, 2000). Information om varför en förändring 

bör genomföras och information om det nya är viktigt i upptiningsfasen och detta kan till en 

viss del fås genom vision och mål (Lewin, 1951; Schein, 1996; Kotter 1998). Om målen ska 

uppnås måste medarbetarna vara delaktiga i förändringsprocessen (Ahrenfelt, 2001) eftersom 

information om en tydlig vision och mål ökad förståelse för förändringen. Det är även en 

förutsättning för att motivera medarbetarna så att de får en insikt och förstår nödvändigheten 

med förändringen (Angelöw, 2010; Robbins, 2005). Det krävs kommunikation på ett 

psykologiskt och pedagogiskt sätt ifrån ledaren (Sandström, 2000) eftersom korrekt och direkt 

information förebygger felaktiga ryktesspridningar om förändringen bland medarbetarna 

(Angelöw, 2010). Kontinuerlig kommunikation med medarbetarna är kanske en av de mest 

viktiga framgångsfaktorerna vid en implementering av en förändring (Waddell & Sohal, 

1998; O’Brien, 2008; Kotter & Schlesinger, 1979) i ett affärssystem (Alvarez & Urla, 2002) 

och en viktig parameter för att komma över motstånd till förändringen (Carr et al. 1997; 

Lewis et al., 2010). För att skapa acceptans för förändringen (Lewin, 1951; Schein, 1996; 

Kotter 1998) måste ledaren skapa engagemang hos medarbetarna genom att vara ett bra 

föredöme och skapa samhörighet med dem (Sandström, 2000). En förändring kan sedan 

införas när medarbetarna är motiverade att acceptera den. Om ledaren förstår de motiverade 

krafterna så kan de utnyttja dem för att åstadkomma förändring (Cornell, 1996). Coaching 

hjälper till att motivera medarbetarna genom att ge dem individuell uppmärksamhet och kan 

också ge en bättre gruppkänsla och förtroende mellan medarbetarna och ledaren (Lewis et al., 

2010). Bruckman (2008) är inne på samma spår, medarbetarna stödjer en förändring som de 

har haft en nyckelroll att utforma den då det skapar delaktighet. Att känna delaktighet, 

möjlighet till att kunna påverka, tillgång till information och kunskap för att få en realistisk 

och tydlig bild av förändringen krävs för att motivation skall skapas till en förändring 

(Angelöw, 2010). Delaktighet är när individen får vara med och när individen känner sig som 

en i gruppen och skapas genom att medarbetarna hålls informerade, tillfrågas, förslag sänds ut 

och så vidare (Sörqvist, 2004). Medarbetarnas delaktighet bidrar ofta till förändringar som 

inte hade varit möjliga utan deras medverkan och delaktigheten skapar motivation och 

engagemang (Angelöw, 2010). För att förändringen ska lyckas vill företaget  göra 

medarbetarna delaktiga och skapa ett engagemang till förändringen (Piderit, 2000). Lågt 

engagemang hos medarbetarna mot förändringens mål är ofta brist på deltagande i 

genomförandet av förändringen. Medarbetare som bara blivit tillsagda hur förändringen 

kommer ske och inte haft möjlighet till involvering och delaktighet tappar engagemanget 

(Walker et al., 2007). Utanförskap leder ofta till motstånd mot förändringar och skapar ett lågt 

engagemang (Angelöw, 2010). För att skapa engagemang behövs en stark acceptans av 

företagets värde och mål, en villighet att anstränga sig för företaget samt en stark vilja att 

behålla sitt medlemskap i företaget (Vakola & Nikolaou, 2005). Det är viktigt att 

medarbetarna är tillräckligt upptinade innan ledaren går in i nästa fas, förändringsfasen, 

annars är förändringens misslyckande hög (Wood et al., 2001). 
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Figur 2.3 Egen modell 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som valts för denna uppsats. Val av 

forskningsansats och forskningsmetod kommer att belysas samt dess för- och nackdelar. 

 

3.1 Forskningsansats 
En empirisk undersöknings syfte är att generera antingen helt ny kunskap eller utveckla 

existerande kunskap (Jacobsen, 2002). Uppsatsen är en utvidgning av befintlig kunskap och 

därför är en deduktiv ansats vald, det vill säga att det först hämtats in teorier om ämnet innan 

den empiriska undersökningen gjorts. Först skapades förväntningar och kunskap kring hur 

världen såg ut och sedan samlades empiri in för att se om dessa förväntningar stämde eller om 

de behövde vidareutvecklas. Kritiken med denna ansats är att forskaren tenderar att söka efter 

det som anses vara relevant vilket kan medföra att den viktigaste informationen förbi ses 

(Jacobsen, 2002). Uppsatsen är en fallstudie på ett företag i Ängelholm med ett egenutvecklat 

affärssystem och därför behövdes det information så att frågorna skulle kunna utformas inom 

det berörda ämnet. Förkunskapen från teorin gör det enklare att välja ut respondenter med 

tanke på att det går att ställa vissa kriterier på respondenterna till exempel att de har varit med 

om en förändring i ett affärssystem nyligen. Intervjuerna genomfördes och respondenterna 

fick svara fritt utan att någon försökte vinkla deras svar. Det fanns en risk att viktig 

information skulle förbises så därför spelades alla intervjuer in och anteckningar fördes. 

Inspelningen och anteckningarna gjorde att all information fanns tillgänglig när empirin skulle 

bearbetas. 

En avgränsning i Lewins (1951) förändringsprocess har gjorts då endast den första fasen, 

upptiningsfasen, har undersökts i denna uppsats. Detta beror på att det finns många faktorer 

som kan påverka vid en förändring och det är även väldigt individuellt från medarbetare till 

medarbetare vad som kan påverka. Därför har begrepp med utgångspunkt ur Lewins (1951) 

upptiningsfas valts ut samt genom andra forskare eller författare som särskilt har belyst en 

faktor som kan påverka inför en förändring. Detta har gjorts då det inte går att undersöka alla 

faktorer i denna uppsats. Konsekvenserna med att avgräna sig är att viktig information 

riskerar att förbi ses och förloras. Denna risk finns i alla avgränsningar och det är därför det är 

svårt att komma med ny information utan fokus är att utvidga befintlig kunskap. 

3.2 Forskningsmetod 
Eftersom denna uppsats bygger på att utvidga befintlig kunskap samt att få en större klarhet i 

ett visst ämne så behövs en fördjupad undersökning. Respondenterna skall helst inte styras 

genom frågorna med klara svar utan helst själva berätta utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper inom ett visst ämne. Ett öppet samtal behövs där viktig information kan komma 

fram. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden lägger vikt vid detaljer och nyanser 

och tvingar inte respondenterna till fasta frågor med givna svarsalternativ. Eftersom uppsatsen 

bygger på att utvidga befintlig kunskap passar denna metod bäst då det inte är fasta 

svarsalternativ. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan en ökad förståelse tas fram över en 

situation och den får då en högre giltighet, den anses flexibel då datainsamlingen kan anpassas 

till den verklighet som forskningsobjektet befinner sig i. Den kvalitativa metoden är öppen för 

ny information och betraktas oftast som ord, den studerar det sociala fenomenet via 

observation och intervjuer (Jacobsen, 2002). Kvalitativa metoden är resurskrävande eftersom 
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den går ner på djupet och tar lång tid och därför har endast ett fåtal personer intervjuats, detta 

kalls en intensiv utformning (Jacobsen, 2002). Nackdelen med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att den endast når ett fåtal personer och resultatet blir svårt att 

generalisera. Det är svårt att veta om dessa fåtal personer är representativa för andra än dem 

själva (Jacobsen, 2002). Vi har därför försökt att välja ut respondenter som har olika åldrar 

och har arbetet på företaget olika länge för att försöka få intervjuerna så representativa som 

möjligt gällande förändringen vid årsskiftet 2010/2011. Flexibiliteten kan även i sig bli ett 

problem då undersökningen kan dra ut på tiden och problemet kan vinklas över till andra 

problem som undersökningen inte handlar om (Jacobsen, 2002). För att undvika detta har en 

intervjuguide skapas för att kunna hålla intervjuerna till det aktuella ämnet.  

3.3 Litteratursökning till den teoretiska referensramen 
Teoretiska referensramen som har presenterats har grundat sig från tidigare forskning i form 

olika slags böcker men även vetenskapliga artiklar. Böckerna har mestadels lånats på 

Högskolan i Halmstad bibliotek men det har även förekommit fjärrlån från andra bibliotek 

och de vetenskapliga artiklarna har mestadels hittas via Högskolan i Halmstads databaser eller 

Google Scholar. De databaser som vi använt på högskolan är Social Sciences Citation Index 

(ISI Web of Science), SAGE Journals Online, Emerald och samsök. Sökorden som användes 

var: motivation, commitment, attitudes, organizational change, change, resistance, 

implementation, success factors, inre och yttre motivation, affärssystem och ERP. Dessa 

sökord blandades i alla möjliga kombinationer så som, attitudes toward change, motivation in 

a change process, success factors in organizational change och resistance toward change in 

an ERP. De vetenskapliga artiklarnas referenslista bidrog även till att fler artiklar och böcker 

hittades som skulle kunna hjälpa till att svara på frågeställningen. Sökorden blandades på 

både svenska och engelska för att inte missa någon artikel eller bok som skulle kunna vara 

viktig för uppsatsen. På detta sätt täcktes både de engelska och de svenska databaserna upp. 

Vilket ökar tillförlitligheten på uppsatsen då de viktigaste artiklarna och böckerna har kunnat 

hittas. 

3.4 Operationalisering 
För att lyckas med den kvantitativa datainsamlingen krävs det att kategoriseringen och de 

centrala begreppen måste preciseras innan undersökningen kan göras, detta kallas för 

operationalisering. Operationaliseringen gäller i alla studier därför kan detta vara till nytta 

även i en kvalitativ studie (Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden är en intervju. För att kunna göra detta måste de 

centrala begreppen kategoriseras och dessa måste preciseras innan intervjun görs. För att 

intervjuguiden ska få en bra uppbyggnad ska de olika variablerna kategoriseras. Dessa 

variabler är: inledande frågor, förändring, ledarskap, vision och mål, motivation, delaktighet, 

engagemang och övrigt. Övrigt var ett avslutande avsnitt där intervjupersonen kunde prata 

mer fritt kring förändringen vilket gjorde det möjligt för intervjupersonen att nämna något 

som tidigare inte kom upp under intervjun. Detta gjordes för att det skulle bli ett flyt i 

intervjun och så att det skulle finnas utrymme för egna och mer uttömmande svar ifrån 

respondenterna. På detta sättet minimerades risken att styra intervjupersonen då de hade 

möjlighet att ge mer komplexa svar och då fanns det större analysmöjlighet. 

3.4 Urval 
Ett grundläggande problem finns i de flesta undersökningar, det är att forskaren inte kan 

intervjua alla. Första steget i en urvalsprocess är att skaffa en överblick över de intervjuobjekt 

som skulle varit intressanta om det hade funnits obegränsade resurser. Dessa delas in i 
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undergrupper och sedan väljs de ut efter kriterier för urvalet. Det finns många olika 

urvalsmetoder så som slumpmässigt urval, det typiska urvalet, informationsurval med flera 

(Jacobsen, 2002). 

Uppsatsen är vinklad ur ett medarbetar perspektivet för att kunna besvara frågan - vad en 

ledare kan göra innan en förändring i ett affärssystem för att motverka negativa attityder. 

Informationen samlades även in ifrån ledarna för att få en helhet och ett tillförlitligt resultat. 

Medarbetarna svarade utifrån sina egna upplevelser, tankar och känslor inför en förändring 

medan ledarna svarade utifrån hur de upplever att gruppen upplevde, tänkte och kände inför 

en förändring. Ledarna ser en helhet över alla medarbetarna och hade en övergripande känsla 

när de svarade medan medarbetarna bara hade fokus på sig själva. Uppsatsen är en fallstudie 

eftersom alla respondenter med fördel då pratar om samma förändring och alla respondenter 

ingår i samma process. Med detta urval kan förhoppningsvis ett mer generaliserbart resultat 

nås. 

En författare till uppsatsen har arbetat på fallstudie företaget tidigare vilket gjorde att det 

fanns en förförståelse kring förändringen och medarbetarna. Detta gjorde att medarbetarna 

kände sig trygga under intervjun eftersom kontakten sedan tidigare var bra. Att ha en 

förförståelse var även en fördel i intervjuerna då det var enklare att förstå medarbetarna och 

misstolkningar kunde minimeras eftersom denna förkunskap fanns. En nackdel med att ha 

denna förförståelse är att forskaren kan vinkla uppsatsen efter förkunskaperna. Genom en 

konsultation med de två intervjuade ledarna på företaget kunde medarbetarna till intervjun 

väljas ut. Detta gjordes genom ett så kallat informationsurval, det vill säga de personer som 

ansågs skulle kunna ge relevant och riklig information valdes. Även ålder samt anställningens 

längd spelade in för att en helhet av förändringen skulle fås. Alla respondenterna har varit 

med om samma förändring i ett affärssystem vid årsskiftet 2010/2011 ifrån början till slut. 

Detta gjordes för att försöka få en helhetsbild gällande attityderna mot en förändring. Det är 

svårt att hitta fyra medarbetare som kunde representera alla de andra medarbetarna på 

företaget som genomgått samma förändring. Därför valdes även medarbetarnas två ledare ut 

för en intervju, då en helhet lättare skulle kunna skapas. Ledarna har stora kunskaper kring 

förändringar eftersom de kontinuerligt leder förändringar på företaget och de har provat flera 

olika metoder för att se vad medarbetarna reagerade minst på vid en förändring. Stämmer 

ledarnas och medarbetarnas svar överens i intervjun kan svaret ge ett trovärdigare resultat 

eftersom ledarna svarar representativt utifrån hela gruppen medarbetare. 

3.5 Datainsamling 
Vid en kvalitativ studie görs undersökningen vanligtvis genom en intervju. Det finns två sätt 

att göra en intervju, den öppna individuella intervjun och via en gruppintervju. Den 

förstnämnda lämpar sig när det är relativt få enheter som ska undersökas, den enskilda 

individen är i fokus. Intervjun kan vara mer eller mindre öppen, i vissa fall är intervjun som 

ett helt vanligt samtal men det borde finnas en översikt om vilka ämnen som ska diskuteras 

(Jacobsen, 2002). 

Individuella intervjun tillämpandes och respondenterna fick följa med, en och en, till ett 

enskilt rum för att inte bli störda av de andra, detta gjorde att de kunde vara mer ärliga i 

intervjuerna. Då relativt få respondenter skulle intervjuas, lämpade sig den individuella 

intervjun bäst. Gruppintervjun har den nackdelen att respondenterna kan gömma sig bakom 

varandra och hålla inne på känslig information. Naturligtvis kan respondenterna även hålla 

inne på informationen vid en individuell intervju men det finns inte samma grupptryck. Vid 

den individuella intervju vågar förmodligen respondenterna prata mer och de behöver inte 
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vara oroliga för vad respondenter ska tycka om deras svar. Hänsyn togs även till både 

undersökareffekten och kontexteffekten som påvisar att en forskare eller en plats kan påverka 

svaren från respondenterna. Kontexteffekten bearbetades genom att det valdes en neutral plats 

på företaget där respondenterna kunde känna sig trygga. Undersökareffekten bearbetades 

genom att respondenterna fick prata fritt men inom ramarna för intervjuguiden. Intervjuerna 

varade cirka en timme och respondenterna kunde utveckla sina svar utan att tiden påpekades 

för dem. Anteckningar fördes under intervjuns gång och alla intervjuerna spelades in, 

naturligtvis med respondenternas godkännande. Detta gjordes för att inte missa någonting 

viktigt. Nackdelen med inspelningar av intervjuer är att respondenterna inte vågar svara ärligt 

på frågorna eftersom de vet att det inspelas in (Jacobsen, 2002). Därför poängterades det för 

respondenterna inför intervjuerna att både inspelning samt intervju var anonym.  

3.6 Analysmetod 

För att få ut något av den information som har samlats in måste komplexiteten av det 

insamlade materialet reduceras, genom att den förenklas och struktureras. Informationen ska 

beskrivas utan att resultatet påverkas (Jacobsen, 2002). Information från anteckningar och 

bandspelare bearbetades, detta var en tidskrävande uppgift men det blev en bättre beskrivning 

av den insamlade data. Utförs denna process rätt är risken för att vinkla uppsatsen minimal 

enligt oss.  

I nästa fas ska forskaren systematisera och kombinera informationen, den oöverskådliga 

informationen ska reduceras (Jacobsen, 2002). Efter att den insamlade informationen 

renskrevs så systematiserades och kombinerades den. Det betyder att informationen delades in 

i olika kategorier och all information som inte var relevant för uppsatsen togs bort.  

Sista fasen handlar om att kombinera data och syftet med detta är att få fram olikheter och 

likheter i respondenternas svar samt att upptäcka dolda förhållanden (Jacobsen, 2002).  För att 

få fram dessa dolda förhållanden skulle informationen kombineras. Detta gjordes genom att 

olika anteckningar studerades, bedömning av uttryck som respondenterna signalerade när de 

svarade på frågor samt med hjälp av bandspelaren. Informationen från respondenterna 

kombinerades med den teori som fanns tillgänglig.  

Det fanns en risk att informationen under denna process skulle vinklas då informationen 

bearbetas och tolkas. Därför var anteckningarna och bandspelaren till en stor hjälp, vid några 

som helst tveksamheter kunde informationen jämföras med varandra, från anteckningarna till 

bandspelaren.  

3.7 Reliabilitet och Validitet 

Det finns två typer av sätt att ta reda på hur goda forskarens slutsatser är enligt Jacobsen 

(2002) den ena är validitet som säger att empirin ska vara giltig och relevant. Validitet handlar 

om att forskaren mäter det han vill mäta och att det som han mäter gäller för flera. Det finns 

två olika typer av validitet den interna- och den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). 

Respondenterna hade goda kunskaper om förändringen vid årsskiftet och därför bör 

validiteten öka. Någon underliggande faktor bakom respondentens svar fanns det inte heller, 

resultaten som framgick var de korrekta resultaten då de gällde även andra medarbetare. Med 

tanke på att även ledare intervjuades så kom en känsla av att de frågor som ställdes var rätt 

frågor och validiteten var hög på respondenterna.  

Den kvalitativa undersökningen ger relevant data men det blir svårt att generalisera (Jacobsen, 

2002). Respondenternas svar går inte att generalisera till andra branscher då frågor kring en 

specifik förändring frågades. Samtidigt var inte generalisering målet utan det var just att 
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studera en specifik förändring för att studera hur attityder påverkas i en förändring. Jacobsen 

(2002) påpekar att syftet med en kvalitativ undersökning inte är att generalisera utan syftet är 

att få en mer djup i undersökningens ämne. För att ha en större chans till generalisering kunde 

fler branscher studeras och fler respondenter intervjuas.  

Jacobsen (2002) menar att reliabilitet handlar om att empirin måste vara tillförlitlig och 

trovärdig. Han menar att undersökningen ska gå att lita på och att om en annan forskare 

upprepar forskningen med samma metod och instrument skall han få samma svar.  

Informationen som respondenterna gav var riklig och samspelt i de flesta frågorna vilket ökar 

tillförlitligheten. Ledarna och medarbetarna gav dessutom väldigt lika svar vilket ökar 

tillförlitligheten ännu mer då de attityder som ledarna upplevde hos medarbetarna var 

generella och stod för majoriteten av medarbetarna. Om en forskare skulle göra samma 

intervjuer med samma respondenter på samma plats så skulle forskaren förmodligen få 

samma svar. Reliabilitet handlar också om själva undersökningsupplägget och forskaren har 

påverkat resultatet (Jacobsen, 2002). Det hade haft förödande effekt om detta var fallet där av 

valdes en neutral plats på företaget. Anteckningar som fördes under intervjuns gång ökar 

också reliabiliteten.   
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas svaren från de kvalitativa intervjuerna. Först finns en kort 

verksamhetsbeskrivning där respondenterna presenteras. Sedan finns en inledande rubrik 

med vad respondenternas allmänt har för attityder till förändring. Empirin har ungefär 

samma struktur som i teorin, så att kopplingarna emellan dem enklare kan göras. 

Intervjuerna presenteras för varje respondent. 

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Fallstudie företaget finns i Ängelholm, de startade år 2003 i Sverige och är cirka 50 anställda. 

De har ett egenutvecklat affärssystem och gör kontinuerligt stora som små förändringar i 

detta. En större teknisk förändring gjordes i affärssystemet vid årsskiftet 2010/2011 och denna 

undersökning kommer att utgå ifrån den när frågorna ställs till respondenterna. Företaget och 

respondenterna har valt att vara anonyma och därför är respondenterna döpta till kvinnliga 

namn, vare sig det är män eller kvinnor som är intervjuade. De två ledarna som ledde 

medarbetarna genom förändringen är även intervjuade för att se vad deras uppfattning var om 

medarbetarnas attityder inför förändringen. Medarbetarna var negativa till förändringen när 

den skedde vid årsskiftet 2010/2011 men de upplevde att de negativa attityderna med tiden 

blivit mindre. Medarbetarna hade även varit med om förändringar tidigare i företaget som har 

ansetts som lyckade enligt dem, därför hade medarbetarna haft mer överseende med den 

dåliga förändringen 2010/2011. 

Emma är en medarbetare, hon är 22 år och har arbetat på företaget sedan 2008. 

Kajsa är en medarbetare, hon är 41 år och har arbetat på företaget sedan 2005. 

Karin är en medarbetare, hon är 38 år och har arbetat på företaget sedan 2009. 

Lisa är en medarbetare, hon är 26 år och har arbetat på företaget sedan 2008. 

Tina är en ledare, hon är 37 år och har arbetat på företaget sedan 2005. 

Malin är en ledare, hon är 28 år och har arbetat på företaget sedan 2007. 

4.2 Attityder mot förändringar 
Emma ansåg att ordet förändring är positivt och förändringar behövs, men en förändring 

kunde upplevas negativ, speciellt om den innefattade arbetsplatsen.  

”När förändringar blir konkreta så upplever jag dem mer negativt men på avstånd 

är förändring någonting positivt” 

Kajsa menade att ordet är positivt eftersom det oftast har det varit bra med förändringar på 

företaget, samtidigt berodde det på vad det var för förändring. Hon vill gärna se förändringen 

innan hon skapade sig en uppfattning. Karin tyckte att förändringar kunde upplevas både 

positiva och negativa. Hon är en rutinmänniska och vill att allt ska vara som det brukar men 

samtidigt tyckte hon att förändringar är spännande. Lisa menade att ordet förändring 

upplevdes positivt eftersom det oftast innebär någonting bättre. Hon menade att tankarna med 

förändringar är goda, de brukar utvecklas till något bättre men det är tyvärr inte alltid att det 

blir så. 

Tina upplevde att medarbetarna kände positivitet till ordet förändring eftersom företaget 

kontinuerligt arbetar med förändringar. Hon menade att om inte medarbetarna gillade 



 

21 

 

förändringar så var de på fel arbetsplats. När förändringen blev allt mer konkret då blir 

medarbetarna negativa till förändringen. Malin ansåg att medarbetarna skulle svara att 

förändringar upplevdes mest negativa, men att alla medarbetare förmodligen hoppades på att 

något gott skulle kommer ur förändringen. 

”Medarbetarna blir mer vaksamma och vet att det kommer bli jobbigt en tid 

framöver. De blev oroliga för vad förändringen kommer att innebära för dem. 

Har medarbetarna arbetet i organisationen en längre tid så brukar de negativa 

attityderna gå över fortare än vad de gör hos en ny medarbetare” 

Emma ansåg att förändringar inte alltid leder till något bättre. Hon menade att syftet är att det 

ska bli bättre men slutresultatet kanske inte blir det. Kajsa menade att med facit i handen så 

kunde förändringar leda till något bättre. Karin menade att det brukade bli bättre när 

någonting förändrades. Lisa ansåg att förändringar kan leda till något bättre, men inte alltid. 

Tina hoppades att medarbetarna skulle tycka att förändringar kunde leda till något bättre. 

Malin ansåg att det berodde säkert på anställningstid och vad medarbetarna hade med sig i 

bagaget. Erfarenheten spelade säkert också en stor roll och medarbetarnas tidigare 

erfarenheter av förändringar påverkar förmodligen dem. 

Innan förändringen genomfördes kände Emma inte sig positiv till förändringen då den skedde 

på en dålig tidpunkt. Hon ansåg att det var för många förändringar på samma gång och det 

gjorde henne negativ. Hon menade att januari var en dålig månad i sig och det blev mycket på 

en gång och då blev hon negativ mot allt fast det kanske fanns något som hon tyckte var bra 

med förändringen. Kajsa hoppades alltid på det bästa, hon hade vissa förväntningar men var 

tveksam om förändringen skulle kunna matcha dem.  

”Jag var emot förändringen och var jätte negativ, den var vid en dålig tidpunkt 

och jag hade ingen att vända mig till” 

Lisa var orolig för det blev mycket på samma gång, alla förändringar drogs igång samtidigt 

vilket skapade kaos. Hon menade att förändringar brukar leda till något bättre. 

Malin ansåg att medarbetarna inte visste vad förändringen skulle innebära för dem. De hade 

svårt att relatera till något och då blev de naturligtvis vaksamma och negativa. Hon menade 

att ledarna höll ett informationsmöte inför förändringen men det var bara på pappret och det 

blev svårt att relatera till något då. Medarbetarna visste nog inte riktigt vad som skulle hända i 

framtiden och det gjorde dem oroliga. 

Emma ansåg att det var viktigt att ledarna berättade varför förändringen behövdes innan den 

skedde. Det var viktigt att visa syftet med förändringen för medarbetarna eftersom de ville se 

varför förändringen var nödvändig.  

”De negativa attityderna förändrades en del när jag visste varför någonting 

gjordes, jag vill ha svar på vad, hur och varför frågor. Samtidigt är delaktighet 

viktigt eftersom delaktighet skapar ett engagemang hos mig. Det är också viktigt 

att jag får information och att planeringen är optimal för att jag skulle känna mig 

trygg” 

Kajsa menade att det var viktigt att allt var på plats när väl förändringen skulle börja 

praktiseras. Förberedelserna inför förändringen var viktiga för att det skulle bli en bra 

planering, ledarna skulle ge den information som behövdes så att medarbetarna blev 
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engagerade och positiva till förändringen. Karin ansåg att informationen är viktig för att 

förändringen skulle kännas trygg och att hon visste varför förändringen genomfördes för att 

hon lättare skulle förstå den. Det var även viktigt med en bra planering och att hon fått tycka 

till innan förändringen genomfördes. Lisa menade att ledaren måste ge så mycket information 

som möjligt och framför allt i god tid så att den hinner landa. Även att planera förarbetet 

bättre och att ledaren är på plats hela tiden är viktigt. Sedan var det alltid kul om 

medarbetarna fick vara med och påverka, det brukade bli bäst då. 

Tina menade att delaktighet är viktigt och förståelsen för varför förändringen är nödvändig. 

Förändringen accepteras lättare om medarbetarna ser nyttan med den, att kunna påverka är 

också viktigt så att medarbetarna blir positiva. Det finns två olika sätt att förändra, första sättet 

är att bjuda in så att alla får vara delaktiga. Det tar lång tid i början av processen men 

förändringen i sig går väldigt fort och motståndet blir oftast lågt. Det andra sättet är att ledarna 

bestämmer det mesta och bara håller informationsmöten innan förändringen sätts igång. Då 

går förarbetet fort men efterarbetet blir väldigt långt. Det är viktigt att ta hänsyn till 

tidspressen, en del förändringar bör inte stressas igenom. 

”Det gäller att jobba mycket på delaktigheten så att alla får vara med för det får 

medarbetarna att känna sig positiva” 

Malin ansåg att hon upplevde att medarbetarna ville veta hur ledarna tänkte och hur ledarna 

trodde förändringen skulle påverka medarbetarna individuellt. Medarbetarna hade säkert velat 

bli mer delaktiga för det tycker de är viktigt. Ledarna försökte få medarbetarna att tro att det 

var dem som kommit med förändrings- eller lösningsförslag eftersom det skapar engagemang 

och delaktighet. Involveras de medarbetare som förändringen berör i förberedelse processen 

så blir de betydligt lugnare. Det finns mycket kunskap hos medarbetarna och de ger bra 

feedback på förändringarna, hela företaget måste jobba tillsammans för bästa resultat. 

”Det går att förebygga negativa attityder genom att informera i förberedelse 

processen” 

4.3 Förändringsprocessen 
Emma menade att förändringen måste få tid så att medarbetarna hinner bearbeta den.  

”Mina attityder till förändringen var mest negativ innan den genomfördes, 

eftersom jag då inte riktigt visste vad den skulle betyda för mig” 

Kajsa tyckte tvärt om att attityderna var mest negativa när allt sattes på plats. Hon är en realist 

och ville se om förändringen blir bättre eller inte för att kunna ge en rättvis bedömning. Karin 

höll med Emma och menade att det var innan förändringen genomfördes, för då visste hon 

inte vad som skulle hända och då var det lätt att skaffa sig förutfattade meningar som kanske 

inte alls stämde. Förutfattade meningar gjorde henne orolig över något som kanske inte kom 

till att hända. Lisa höll med Kajsa och menade att det var efter förändringen, för då kunde hon 

ta på förändringen. Hon visste inte så mycket innan förändringen var gjord, utan påverkades 

mest när hon kunde ta på förändringen och jobba med den. 

Tina trodde att medarbetarna skulle svara innan förändringen genomförs för då upplevde hon 

mest oro. Medarbetarna blev även oroliga när ledarna inte lät dem vara delaktiga, detta 

skapade negativa attityder. Malin menade att ledarna trodde att de hade tänkt igenom allt med 

förändringen men det hade de oftast inte. Först hade ledarna en tanke före implementeringen 

men den förändrades under implementeringens gång och efteråt kunde den redigeras, göras 
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om eller behållas. Sen brukar det ibland tillkomma fler förändringar vilket skapar mer oro för 

medarbetarna. 

”Jag upplever att medarbetarnas känslor är som störst innan förändringen. Allt 

är bara på ett papper och medarbetarna vet inte vad det innebär för dem” 

Emma gav förändringen betyget medel, hon ansåg att förarbetet varken var bra eller dålig. 

Kajsa ansåg att förändringen inte var jätte dålig men jämförde hon med tidigare förändringar 

på företaget så var denna förändring och dess förarbete det sämsta som företaget genomfört 

någonsin. Även hon gav förändringen medel som betyg. Karin tyckte att förändringen var rätt 

nära idealet men det fanns en hel del finjusteringar som borde ha ändrats. Även Lisa tyckte att 

det var medel, planeringen kunde varit mycket bättre. Informationen som ledarna gav ut var 

informationsrik men den kom väldigt sent, för fort och medarbetarna var inte delaktig. 

Feedback borde också ha kommit snabbare från ledarna så att medarbetarna känt sig trygga. 

Tina upplevde att medarbetarna var mest negativa till förändringen och trodde inte att de hade 

gett bra betyg på grund av omständigheterna. Medarbetarna var inte nöjda med processen när 

den genomfördes, men deras attityder kunde ha ändras i efterhand. Själva 

förändringsprocessen hade kunnat göras på ett betydligt bättre sätt. Malin trodde att 

medarbetarna skulle svara ganska långt ifrån en perfekt förändring. 

4.4 Ledarskap 
Emma menade att ledaren måste vara positiv till förändringen och coacha medarbetarna, de 

måste även ta upp frågor för att minska missförstånd och lyssna på medarbetarna. Ledaren ska 

fungera som en förebild. 

”En ledare kan absolut påverka mina attityder och min inställning till en 

förändring” 

 Kajsa höll med, ledaren kunde påverka hennes inställning till en viss del. Detta kunde hon 

gjort genom att visa vad förändringen innebar för henne, klargöra informationen så att hon 

kunde bli delaktig. Karin var också inne på samma linje, naturligtvis kunde ledaren påverka 

hennes attityder inför förändringen. Ledaren kunde vara positiv så att den energin smittade av 

sig. Hon menade vidare att det är ledarens jobb att styra upp hela förändringen och bilda 

smågrupper som skulle kunna göra förändringsprocessen lättare. Lisa menade att ledaren 

kunde påverka hennes attityd genom att hon gav så mycket information som möjligt och 

framför allt i god tid så den han landa. Samtidigt var det viktigt att ledaren planerade 

förarbetet bra, var på plats hela tiden och gav kontinuerlig feedback. 

Tina ansåg att medarbetarna skulle svara att ledaren kunde påverka dem. Om medarbetarna 

hade fått vara delaktiga så hade deras attityder blivit bättre. De negativa attityderna sprider sig 

fort och ledarna måste jobba med att förebygga dem så snabbt som möjligt. Malin ansåg att 

ledaren kunde påverka medarbetarna till en viss del. Ledarna följde dåligt upp resultaten av 

förändringarna och medarbetarna hade behövt en uppföljning för att få veta vad som var 

positivt och negativt med förändringen. 

Emma menade att informationsmötena kom för sent och det gick för snabbt och vissa delar 

var inte genomtänkta så de fick ändras om och då blev det mer oro och ångest ibland 

medarbetarna.  
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”Jag fick inte tillräckligt mycket information av ledaren inför förändringen. Min 

attityd hade varit betydligt bättre om jag hade fått informationen” 

Kajsa ansåg inte heller det, det var bristfällig information hela tiden och det gick inte att se 

helheten. Hon trodde att hon hade blivit mer positiv till förändringen om hon hade sett 

helhetsbilden, då hade hon inte behövt dra egna felaktiga slutsatser. Karin höll med, hon 

ansåg att inte fick tillräckligt mycket information, inte så mycket som hon önskat i alla fall. 

Lisa var däremot av en annan uppfattning, hon ansåg att hon fick ganska mycket information. 

Hon menade att det var planeringen som var det största problemet. Hennes attityd hade till en 

viss del kunnat vara positivare om hon fått ännu mer information, då hade det varit ännu 

lättare att ta till sig förändringen. 

Tina menade att informationen delades ut vid ett tillfälle så medarbetarna fick ingen helhet 

kring förändringen. Mer information borde getts ut vid flera olika tillfällen, som till exempel 

på morgonmötena. Informationen är kopplad till påverkan, delaktigheten och att få tycka till. 

”Medarbetarnas attityder hade varit annorlunda om de fått mer information, 

deras inställning hade också varit bättre” 

Malin upplevde inte att medarbetarna tyckte att informationen var tillräcklig, vilket påverkade 

dem negativt. Det lämnade medarbetarna utrymme till egna tankar och idéer och de bildade 

egna scenarion som ledarna inte riktigt kunde kontrollera. De skapade egna tankar som var 

helt fel och de blev oroliga över något som inte stämde vilket det skapade mer kaos. 

Emma ansåg att ledaren höll ett informationsmöte inför förändringen för att förbereda 

medarbetarna, men där sa de bara att förändringen redan var fastställd. Medarbetarna hade 

ingen möjlighet att påverka.  

”Ledaren gjorde inte så mycket inför förändringen för hon var ju på semester, så 

det var kaos här. Självklart så påverkade det min inställning negativt” 

Karin menade att ledarna inte fanns tillgängliga, de flesta ledarna var på semester när 

förändringen genomfördes. Lisa höll med om att ledarna inte gjorde något specifikt, de borde 

berättat hur de skulle jobba för att minska oron. 

Tina hade uppfattningen om att medarbetarna tyckte att det gick för fort och att förändringen i 

sig inte var genomtänkt. Malin trodde inte att medarbetarna tyckte att hon gjorde så mycket. 

Hon var inte speciellt inblandad i det nya och förändringen kom väldigt fort. Mitt i allt skulle 

hon på semester och den andra ledaren slutade plötsligt. Så under en kort period fanns det 

ingen ledare som satt ute hos medarbetarna. Tina var den som skötte förändringen i 

affärssystemet. Förändringen var väldigt rörigt och semestrarna ställde till det. Medarbetarna 

hade ingen att fråga och de gjorde att de kunde spekulera fritt. 

Emma ansåg att informationsmötet som hölls var rörigt och ledarna missade viktig 

information eftersom det var så mycket på samma gång.  

”Ledarna var kompetenta nog att leda förändringen. Problemet var att de tog på 

sig för mycket på en gång och det blev för många bollar i luften och detta gav en 

negativ stämning” 

Kajsa höll med om att ledarna var kompetenta nog men tidpunkten var fel. Ledaren hade 

semester vilket gjorde att hon inte kunde påverka henne så mycket. Hon hade också önskat att 
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ledaren skulle dela upp förändringen då det var en stor förändring. Karin menade att ledarna 

alltid höll huvudet kallt och lugnade ner medarbetarna samtidigt som de peppar dem. Lisa höll 

med de andra medarbetarna men ledaren hon hade då var väldigt driven men hon tog kritiken 

personligt vilket påverkade både handläggarna och henne negativt. Vid tidpunkten för 

intervjun hade ledaren slutat arbeta på företaget och ersatts av en annan. 

Tina menade att medarbetarna nog skulle tycka att ledarna var tillräckligt kompetenta. 

Medarbetarna ansåg nog att det är bra att företaget arbetar med förändringar och att 

grundtanken var bra men att de missade i detaljarbetet. Medarbetarna upplevde nog första 

mötet bra men att det fanns en tidsbrist när det gäller själva förberedelsen. Malin menade att 

ibland kan det vara bättre att låta förändringen sjunka in ett tag så medarbetarna hinner 

bearbeta den.  

”Vi ledare är lite ivriga att komma vidare i processen och förändringen kan 

därför gå för fort men jag tror definitivt att medarbetarna anser att vi är 

kompetenta, det är bara vår iver som gör att det blir lite slarvigt” 

4.5 Vision och mål 
Emma visste inte varför företaget gjorde förändringen vid årsskiftet. Hon visste att det hade 

något med kundservicen att göra och att kunden skulle bli nöjdare. Hon ville veta varför 

förändringen gjordes så att den inte hade känts så påtvingad. Kajsa menade att hon visste 

varför förändringen skulle göras, det var för att kunden skulle vara i fokus, kundnöjdheten 

skulle bli bättre. Karin däremot trodde först inte att hon visste varför förändringen gjordes. 

Senare trodde hon sig veta att det var för att dämpa lönerna och få ner arbetsbelastningen. 

Lisa menade att hon nog visste till en viss del, ledarna tyckte att lönerna var för höga och det 

fanns några lagar kring kreditupplysningarna som de var tvungna att följa. 

Tina trodde att medarbetarna skulle svara att de visste visionen, den var att blir kundvänligare. 

Visionen ger förståelsen varför förändringen görs och det blir då lättare att acceptera den. 

Medarbetarna anser nog att det är bra att ha en vision. Malin hade en annan uppfattning kring 

om medarbetarna visste om visionen eller inte. 

”Medarbetarna visste nog inte vad visionen var och jag hade nog fått olika svar 

om jag hade frågat dem” 

Emma visste inte vilken framtidsbild eller vision företaget hade med förändringen. Hon trodde 

att det inte hade blivit lika mycket oro om alla vetat vad framtidsbilden var. Hon menade även 

att det hade varit skönt att få information tidigare och mer kontinuerligt. Kajsa menade att hon 

visste framtidsbilden och det var en fördel för då visste hon hur hon skulle agera framåt. 

Karin menade att hon inte visste och hon fick prestationsångest utav det hela. Lisa menade att 

hon nog visste, framtidsbilden var att det skulle bli bättre och att det skulle ge mer tillbaka. 

Det var en fördel att hon hade denna bild men hon ville haft mer information, viss information 

kom ganska sent och ibland var den inte tillräcklig. 

Tina menade att de inte hade några riktiga mål med förändringen och det var en stor nackdel. 

Malin höll med och menade att det var en nackdel eftersom de jobbade i blindo utan riktlinjer. 

Hon menade att det egentligen är superviktigt med en målbild. 

Emma ansåg sig veta företagets slutpunkt eller mål med förändringen. Målet var att det skulle 

bli allas kunder och alla skulle arbeta mer tillsammans. Hade hon inte vetat detta hade nog 

mer oro uppkommit ju närmare förändringen hon kommit. Hon hade dessutom inte haft några 



 

26 

 

mål att sträva efter. Kajsa menade att målet var att ha kunden i fokus, det kändes som om det 

inte fanns fler mål med förändringen. Hade hon vetat fler mål hade hon förmodligen varit mer 

positiv till förändringen. Karin ansåg sig veta slutpunkten med förändringen. Att alla skulle 

arbeta likadant och att det skulle bli ett jämt flöde mellan medarbetarna. Alla skulle också bli 

mycket effektivare samtidigt som de skulle skapa en vi-känsla. Hon ville vara med och driva 

företaget framåt med hjälp av att veta varför förändringen skulle ske. Lisa menade att målet 

var att ha kunden i fokus, det fanns nya kreditlagar som gjorde att deras arbetssätt var tvunget 

till att ändras. 

Tina ansåg att målen och visionen borde utformas tillsammans med medarbetarna för att det 

ska bli bra mål och vision. 

”Ska medarbetarna gilla förändringen måste de kunna se helheten med den, vi 

måste måla upp en bild eftersom bilder säger mer än siffor. Visionen och målen 

ska mötas för att visa medarbetarna hur förändringsmålen skall nås”  

Malin ansåg att det var svårt för medarbetarna att veta slutpunkten, hon tyckte själv att det var 

svårt att veta det. Allt gick väldigt fort. Hon upplevde att medarbetarna tyckte det var viktigt 

att förstå helheten med förändringen och att de fick svar på sina varför frågor. Det gynnade 

medarbetarna att få information om bakgrunden och framtiden till förändringen. 

Emma ansåg att det var viktigt att framtidsbilden och slutpunkten förmedlades innan 

förändringen skedde. Hon ville känna sig mer delaktig i företaget vilket gjorde förändringen 

mer positiv. Hon hade velat ha fler konkreta mål och vara mer delaktig så att allt med 

förändringen inte känns så främmande och obehagligt. Kajsa höll med om att det var viktigt. 

Det var bra att vara med i ledningens tänk och veta vad de begärde från henne som 

medarbetare. Det underlättade också att ha något att sikta mot och på så sätt kände hon sig 

mer delaktig och engagerad. Karin höll med om att det var viktigt. Medarbetarna fick 

information kring framtidsbilden men de negativa attityderna spreds ändå lätt ibland alla 

medarbetarna. En fördel för henne var att veta framtidsbilden och slutpunkten med tanke på 

att mer information gjorde att hon kände sig mer trygg och hon anpassade sig lättare till 

förändringen. Lisa var inne på samma linje, naturligtvis ville hon den informationen. Den 

skapade en delaktighets känsla och när hon blev delaktig så blev hon mer positiv till 

förändringen. På det sättet kom hon närmare företaget och då gjorde hon mer för att lyckas 

inom företaget. Hon menade att det är viktigt att medarbetarna vet vad som är målen med 

förändringen om de ska vara positiva. 

4.6 Kommunikation och information 
Emma menade att ledaren måste kommunicera hela tiden med medarbetarna och framför allt 

med de som är missnöjda. Ledaren måste säga ifrån vid falska antaganden och rykten kring 

förändringen. Informationen måste vara glasklar så att inget går att missuppfattas, bara för att 

om en ledare tror att hon har kommunicerat ut bra så betyder det inte att det är så. När det 

uppstår motstånd borde ledarna satsat på att coacha fram positiva attityder. 

”Informationen och kommunikationen gjorde så min vilja att prestera ökade. Jag 

kan inte ta till mig förändringen om jag inte får information om den. Mina åsikter 

kring förändringen hade förbättrats om jag hade fått information kring 

förändringen i tid. Kommuniceras informationen ut försent så har jag ingen nytta 

av den och då blir jag bara mer frustrerad” 
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Kajsa menade att kommunikation var viktigt inför förändringsprocessen men hon fick inte 

tillräckligt mycket information innan förändringen. Hon ansåg att utan information så vet 

medarbetarna inte vad de ska göra och då famlar de i mörkret. Kajsa ville att informationen 

skulle komma kontinuerligt från ledarna så att medarbetarna visste hur de låg till med 

förändringen. Kajsa menade att hon ville ha mycket information så att hon kände sig trygg 

och säker men framför allt att ledaren kommunicerade ut att förändringen inte skulle påverka 

medarbetarna ekonomiskt.  

”Med information kan ledarna göra medarbetarna engagerade för 

förändringen”.  

Karin menade att medarbetarna måste få information om förändringen och ledarna måste 

kommunicera ut den så att medarbetarna vet vad som kommer att hända. Även hon ville att 

informationen skulle komma kontinuerligt för att medarbetarna skulle känna sig säkra med 

förändringen. Informationen måste komma i tid annars är den inte användbar. Hon menade att 

ledaren borde ha satt sig ner med de medarbetarna som var mest negativa till förändringen och 

pratat med dem för att ta reda på vad som gjorde dem så negativa. Lisa menade att ledarna 

borde kommunicerat ut svar på medarbetarnas frågor till alla och på så sätt hade det inte varit 

några oklarheter kring förändringen. Lisa höll med Emma att informationen borde ha kommit 

tidigare till medarbetarna. Utbildning och coaching var också något som saknades och Lisa 

menade att detta borde ledaren ha gjort inför förändringen. Utbildas medarbetarna tar de till 

sig förändringen mycket bättre och då blir de positiva till den och då kan de göra resten av 

medarbetarna positiva till förändringen. 

Tina upplevde att medarbetarna inte tyckte att de fick tillräckligt mycket information. Det 

blev för mycket förändringar på en gång och det var för dålig detaljinformation, medarbetarna 

fick inte heller möjlighet att påverka. Malin kände likadant att medarbetarna inte tyckte att 

informationen var tillräcklig. Det är bättre att ge för mycket information än för lite för 

medarbetarna kanske inte tar till sig informationen som ledarna hade önskat. 

4.7 Motivation 
Emma såg företaget som hennes andra familj, vilket gjorde att hon ville prestera inför 

förändringen trots hennes negativa attityder. 

”Jag kände en vilja att prestera inför förändringen eftersom ledarna målade upp 

en bild av att allt skulle bli bättre och det gjorde att hon ville vara delaktig. Sedan 

har företaget även en god samhörighet.”  

Kajsa höll med om att hon hade en vilja att prestera, hon var inställd på att se själva 

förändringen och resultatet även om hon i grunden var negativ till förändringen. Karin kände 

en vilja att prestera eftersom det brukade bli bra till sist. Lisa höll med om att det inte var 

något fel på viljan att prestera för företaget. Förändringarna brukade bli bra till slut även om 

det inte alltid kändes så bra ifrån början. Hon tyckte att det var roligt att vara delaktig i alla 

förändringar som gjorde företaget bättre. 

Emma ansåg att en vilja att prestera inför en förändring är viktig, hon menade att företaget 

måste utvecklas och en negativ person kan dra ner alla så att de blir negativa. Kajsa höll med 

om att det är viktigt, finns ingen vilja är det svårt att bli positiv till förändringen. Hon menade 

att motivation var viktigt för att viljan skulle finna där. Karin menade att det är en viktig 

grund för att lyckas med en förändring. Lisa ansåg att hon tycker om förändringar och att hon 

är en driven person, hon vill alltid prestera och tyckte det är viktigt. Hon vill även kunna 
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påverka och kunna säga ifrån när något inte är bra. Lisa trivs i företaget när hon får vara 

delaktig och engagerad i det som händer företaget. 

Både Tina och Malin menade att motivation är viktigt. Tina menade att utan motivation kan 

medarbetarna inte heller bli positiva till förändringen. 

Emma menade att känslan av något nytt får henne att prestera inför en förändring. Ett nytt sätt 

arbetssätt gör att det blir variation och det tyckte hon var roligt. Samtidigt fick lönen, 

arbetsuppgifterna och möjligheten att påverka företaget henne att vilja prestera och det gjorde 

henne även motiverad. Kajsa menade att nyfikenheten på vad förändringen skulle betyda för 

henne i framtiden gjorde henne motiverad och gav henne en vilja att prestera. Karin menade 

att hon blev motiverad då hon fick vara med ifrån början, hon ingick i en grupp på några 

personer där ledaren presenterade förändringen för första gången. Hade hon inte fått vara med 

i den gruppen hade hon förmodligen haft mindre information om förändringen och då hade 

hon förmodligen inte varit lika motiverad inför förändringen menade hon. Lisa ansåg att 

förändringar är spännande och speciellt känslan av att något nytt kommer, detta gjorde henne 

motiverad. Medarbetarna är som en enda stor familj och att de har en god gemenskap fick 

henne att vilja prestera. 

4.8 Delaktighet 
Emma kände inte att hon fick vara med och påverka inför förändringen. Ledarna rådfrågade 

bara med ett fåtal personer och hon upplevde att dessa personer inte talade för gruppen. De 

borde ha frågat fler medarbetare. Hon fick inte chansen att medverka i förändringen på det 

sättet som hon önskade. Kajsa tyckte inte heller att hon fått påverka så mycket, ledaren la 

fram hur det skulle vara bara, hon hade önskat att ledaren hade gjorde alla i företaget 

delaktiga inför förändringen. Ledaren hade kunnat göra detta genom att göra smågrupper i 

företaget där medarbetarna kunde reflektera kring förändringen. Karin menade att hon fick 

påverka då hon var med i en grupp där de presenterade förändringen först. Hon ansåg att det 

hjälpte henne genom hela förändringen. Lisa fick inte påverka inför förändringen, hon 

menade att förändringen var klar när ledaren presenterades den för dem. Det fanns inget att 

säga till om. 

Malin ansåg att medarbetarna kände att de inte var delaktiga speciellt mycket. Tina trodde att 

medarbetarna inte kände sig delaktiga eftersom hela processen påskyndades.  

”Att kunna påverka driver alla på en arbetsplats”  

Emma menade att medarbetarna känner en delaktighet om de vet att de har varit med i 

förändringsprocessen. Det är skönt när de får sina röster hörda hos de med en högre position 

för då känner de sig uppskattade. Med hjälp av delaktighet kan ledarna motverka de negativa 

attityderna till en viss del.  

”Medverkan är viktigt inför en förändring för då känner jag mig delaktighet och 

då blir jag motiverad och engagerad”.  

Kajsa ansåg att medverkan är väldigt viktigt. När hon fick vara med och påverka då kände 

hon sig mer delaktig till förändringen och då brukade motivationen öka. Hon menade att det 

känns bättre om de får vara med eftersom de blev positivare av att kunna påverka något i 

företaget. Karin ansåg att medverkan var viktigt inför en förändring eftersom det föder 

engagemang och motivation och är chansen att förändringen lyckas. Även Lisa tyckte att 
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medverkan inför en förändring var viktig. Hon menade att medverkan gör att medarbetarna 

kommer närmre själva förändringen, vilket är en stor fördel. 

Tina upplevde att medverkan var en av grundstenarna i ett förändringsarbete. Samtidigt borde 

ledarna veta att motstånd inte kan tas bort helt och hållet utan bara kontrolleras. Malin trodde 

att medarbetarna skulle säga att delaktigheten var viktigt i förändringsarbetet. 

Emma ansåg att hon får en känsla av att vilja påverka när hon känner att hon kan påverka det 

hon göra. Hon menade att delaktighet är viktigt för att hon ska få den känslan inför en 

förändring. Kajsa ansåg att hon får en känsla att vilja påverka när ledarna gör henne delaktiga 

i processen, när de frågar henne och andra medarbetare. Karin menar att alla ska få vara 

delaktiga och då får medarbetarna en känsla av att de kan påverka och det är viktigt. Även 

Lisa ansåg att hon få en känsla av att vilja påverka när ledaren inkluderar henne. Hon menade 

att när ledarna ger henne en chans att vara en i gruppen så ökar hennes motivation och 

engagemang och då jobbar hon bättre inför en förändring. 

Emma ansåg att hon inte fick tycka till på något sätt inför förändringen vid årsskiftet. Hon 

menade att om hon hade fått tycka till hade hon känt sig mer delaktig. Kajsa gav samma svar 

och sa att hon inte hade fått tycka till på något sätt. Även Karin ansåg att hon inte fick tycka 

till innan förändringen, inte lika mycket så som hon hade önskat i alla fall. Lisa menade att 

förändringen redan var klar när ledarna presenterade den för medarbetarna och hon fick inte 

tycka till speciellt mycket. 

4.9 Engagemang 
Emma kände att hon ville vara involverad i företaget men involverandet kom för sent och hon 

önskade att fler personer skulle vara involverade i företaget. Emma ansåg att hennes attityd 

hade varit annorlunda om hon hade fått vara involverad i förändringen. Emma ansåg att vara 

involverad är viktigt inför en förändring om den skulle lyckas och att de negativa attityderna 

kunde ha förbättrats om medarbetarna hade fått vara med involverade. Kajsa ville också vara 

involverad för då kände sig medarbetarna säkra med förändringen och då kunde de förbereda 

sig mentalt för den. Hon trodde att det fanns en skillnad mellan de som hade fått vara 

involverade och de som inte hade fått vara involverade. Hon tyckte att de som hade fått vara 

involverade var mer engagerade till förändringen. Även Karin kände att hon hade velat vara 

involverad men det kom för sent. Hon hade önskat att medarbetarna hade blivit involverade 

innan förändringen så hade de fått en bättre insikt i förändringen för då hade deras attityder 

förändrats till något bättre. Karin menade att om medarbetarna ser att förändringen leder till 

något bättre kommer de vara mer positiva till den. Lisa ansåg att hon vill vara involverad och 

att hennes attityd hade varit annorlunda om hon hade fått vara mer det. På det sättet hade hon 

kunnat vara mer delaktig och uppföljningen hade blivit snabbare. Lisa ansåg att engagemang 

var viktigt från både medarbetarnas och ledarnas sida, finns ingen engagerad i förändringen så 

kommer alla leta efter fel i förändringsprocessen. 

Tina ansåg att olika möten för att lyfta fram engagemanget hade behövts.  

”En helhet saknades och det finns inget engagemang utan delaktighet” 

Malin trodde att medarbetarna ansåg att ledaren hade behövt jobba bättre med att få 

medarbetarna att bli engagerade. En helhet för att förstå förändringen krävdes för att de ska 

bli delaktiga och engagerade. 
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Emma ansåg att tillhörigheten påverkade hennes inställning. Hon menade vidare att 

medarbetarna engagerar sig mycket i sitt arbete och sin arbetsplats och det underlättar för 

förändringen. Emma menade att medarbetarna har blivit bortskämda med att alltid vara 

tillfrågade innan en förändring tidigare och när de inte blev det denna gången så fick de panik. 

Kajsa ansåg att tillhörigheten är viktig för då blir medarbetarna trygga med företaget. Oftast 

får medarbetarna vara med i olika slags förändringar och det har lett till att tillhörigheten är 

stor. Karin menade att medarbetarna är starka som en grupp, de tar hand om varandra, nya 

som gamla. Detta gjorde det lättare att prata med varandra om förändringen. Karin ansåg att 

medarbetarna kunde hålla en öppen dialog för att diskutera hur de kände sig inför 

förändringen, samhörigheten skapade arbetsglädje. Lisa ansåg att tillhörigheten är stor på 

företaget, det är som medarbetarnas andra familj och många symboliserar sig med sitt arbete. 

Medarbetarna tyckte om när de blev tillfrågade gällande förändringar, men konstigt nog så 

fick de inte tycka till lika mycket vid denna förändring. Det var det som gjorde att attityderna 

var så dåliga till förändringen redan ifrån början. 

Emma blev mer involverad när hon kunde påverka sin arbetssituation, hon menade att det 

gjorde att hennes engagemang ökade. Kajsa menade att involvering gjorde att hon trivdes och 

utvecklades men framför allt att hon kände sig trygg i arbetet. Hon ville påverka sin egen 

situation i företaget genom att engagera sig i förändringar. Karin blev involverad när hon 

visste att hon kunde påverka sitt arbete, då blev hon motiverad och engagerad utav det. Vidare 

menade Karin att om hon inte var delaktig så kunde hon inte ge några synpunkter och då kan 

hon inte påverka sin situation. Medarbetarna måste göra sig hörda och göra sitt bästa i varje 

situation vare sig det gäller innan förändringen eller efter förändringen. Lisa ansåg att 

medarbetarna ville påverka och vara involverade där de arbetade och det var självklart att alla 

kände så. 

Tina upplevde att medarbetarna ville vara med och forma förslag ifrån början, det bidrog till 

fullt engagemang.  

”Ledarna ska få medarbetarna att känna att det är de som har tagit fram 

förändringarna, förslagen och lösningarna eftersom det skapar engagemang”  

Malin ansåg att alla som får vara med kommer att vara engagerade, delaktighet skapar 

engagemang. 

Emma och Kajsa ansåg att de kunde ha varit mer engagerade. De var engagerade men ingen 

tog tag i deras engagemang och använde det till något positivt. Utan de skapade 

engagemanget själva utifrån sina egna drivkrafter och av samhörigheten. Även Karin och Lisa 

sa att de absolut kunde varit mer engagerade i förändringsarbetet. 

Tina menade att om medarbetarna varit med från början skulle engagemanget blivit bättre och 

de hade jobbat mer för förändringen. Det är delaktigheten, visionen och målen, den 

individuella påverkan, tiden för reflektion och feedback som skapar engagemang hos 

medarbetarna. Malin ansåg att i perioder är de villiga att engagera sig, just nu är det låg 

arbetsmoral eftersom förändringarna tog hårt på dem. De kände sig ganska mätta på 

förändringar. 

”Det behövs engagemang för att bli motiverad”  
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5. Analys 

I detta kapitel jämförs den insamlade empirin med den studerade teorin, för att se om det 

finns några likheter eller skillnader.  

 

5.1 Attityder 
Sörqvist (2004) menar att det är viktigt att medarbetarna har positiva attityder då det påverkar 

förändringsarbetet. Ingen medarbetare hade någon negativ attityd till ordet förändring 

eftersom de brukar leda till något bra och positivt. Medarbetarna ansåg att tanken med 

förändringen var god och att meningen är att företaget ska bli bättre, även om det inte alltid 

blir så. Kajsa menade att med den erfarenhet som hon hade bakom sig så kunde förändringar 

leda till något bättre. Både Karin och Lisa menade att det brukar bli bättre när förändringar 

görs. 

Båda ledarna uppfattade medarbetarna som positiva till ordet förändring eftersom syftet är att 

det ska bli bättre. När förändringen blir mer konkret blir medarbetarna ofta negativa till 

förändringen. 

5.2 Förändringsprocess 
När förändringen började bli konkret upplevde medarbetarna förändringen påfrestande och 

negativ. Därför hade samtliga medarbetare en negativ attityd när förändringen genomfördes. 

Flera av respondenterna fick känslan av att förändringen kom vid en dålig tidpunkt. Ledarna 

var inte på plats när förändringen skulle genomföras även om de hade tillräcklig kompetens 

för att genomföra den. Andra medarbetare var oroliga för att det var mycket förändringar på 

samma gång, men de hoppades på att det skulle bli bra i slutänden. Sandström (2000) menar 

att motståndet som sker innan förändringen kan bero på tidigare misslyckanden vid en 

förändring eller att de inte vet något om förändringen. Medarbetarna hade en positiv syn på 

tidigare förändringar men de hade fått för lite kunskap och information inför förändringen 

2010/2011. Malin menade att erfarenheterna från tidigare förändringar spelade roll när det 

gällde medarbetarnas attityder. Sandström (2000) menar vidare att det gäller för ledaren att 

låta motståndarna eller de kritiska medarbetarna få ge feedback på de planerade 

förändringarna. Ledaren bör ge medarbetarna chansen att diskutera fram hur de kan undvika 

fallgropar och på så sätt göra förändringen på bästa sätt. Dessutom bör ledaren vara en god 

lyssnare och kunna informera sakligt och lugnt. Förhoppningsvis mjuknar medarbetarna upp 

med tiden och börjar tycka att idén känns bra i alla fall. Medarbetarna upplevde inte att de 

fick någon feedback på förändringen. Karin ansåg att de negativa attityderna smittade av sig 

lätt till andra medarbetare och Emma menade att det är ledarens uppgift att säga ifrån när 

falska antaganden och rykten startar kring förändringen. Sörqvist (2004) anser att de negativa 

attityderna ofta sprider sig fortare än positiva och börjar rykte gå så får det lätt fart och 

hotbilden förstoras. Desto mer kunskap medarbetarna har av något desto mindre farligt känns 

det, attityderna är relaterade till medarbetarens självkänsla (Sörqvist, 2004). En viktig 

arbetsuppgift för ledaren inför en förändring är att minska motstånd som kan uppkomma 

(Schein, 1996). 

Malin menade att om medarbetarna har jobbat i organisationen en längre tid så brukar de 

negativa attityderna försvinna snabbare. Tina ansåg att de negativa attityderna sprider sig fort 

och att ledarna måste jobba med att förebygga dem. 
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Enligt Schein (1996), Lewin (1951) och Kotter (1998) är det viktigt att ledaren i 

upptiningsfasen skapar ett medvetande om varför förändringen är nödvändig och den 

nuvarande situationen inte är hållbar. Ledaren bör förmedla fördelar och skapa acceptans för 

förändringen (Lewin, 1951). Angelöw (2010) menar att när medarbetarna inte inser behovet 

av förändringen brukar motståndet komma upp och det är ett av de vanligaste skälen. Därför 

är tydlighet kring förändringens mål mycket viktig men även hur situationen kommer se ut 

efter att förändringen är genomförd. Om medarbetaren ser behovet och förstår förändringen 

ökar förändringsviljan och positiva attityder skapas. Genom att tro på sin förmåga ökar 

motivationen hos medarbetarna (Angelöw, 2010). Det var delad mening bland respondenterna 

angående vetskapen om förändringen. En del av medarbetarna trodde att det hade något med 

kundservice och kundnöjdhet att göra. Andra trodde det berodde på för höga löner och att 

arbetsbelastningen skulle minska samt att det kommit nya lagar som gjorde att tal manuset 

skulle ändras. De som visste varför förändringen gjordes mer positiva än de som inte visste 

eller som antog sig att veta. Samtliga medarbetarna kände att om de vetat anledningen till 

förändringen så hade de tagit emot den bättre, attityderna hade blivit bättre, de hade vetat hur 

de skulle agera och vad som förväntades av dem. Ledarna menade att anledningen att 

förändringen genomfördes var att företaget skulle anpassa sig mer till kunderna och bli 

kundvänligare. 

Enligt Schein (1996) går ledaren in i en fas under upptiningsfasen som kallas för 

oro/skuld/motivation. För att medarbetarna ska bli motiverad för förändringar måste de 

acceptera informationen kring förändringen och koppla den till något som de bryr sig om. 

Ledaren vill att medarbetarna skall få en känsla att om de inte förändrar sig kommer de att 

misslyckas och inte nå de mål som är satta det vill säga en överlevnads skuld. För att känna 

denna skuld måste medarbetarna tro att det som har kommunicerats ut vid diskonfirmationen 

är sant och relevant (Schein, 1996). Medarbetarna hade mycket oroliga diskussioner emellan 

varandra. De hade olika uppfattningar kring kännedomen om målen. En del ansåg sig veta att 

det var att det skulle skapa en vi känsla och ett jämt flöde, att alla medarbetare skulle arbeta 

likadant. Det skulle ge mer tillbaka och målet var att anpassa sig mer till kunden. En del visste 

inte målen just då och det kändes som om det inte fanns några utan de jobbade bara på som 

vanligt. Inga beräkningar, siffror eller statistik var framtagna. Det var tydligt att medarbetarna 

ville att målen skulle funnits eftersom de ansåg att de blivit positivare då. Medarbetarna var 

eniga, visionen och målen är viktigt att veta inför en förändring. De ansåg att när de har 

kunskap om mål och vision så blir de mer delaktiga och engagerade i förändringen och den 

känns mer positiv. Annars känns förändringen främmande och de upplevde mer oro. Tina och 

Malin menade att det fanns inga riktiga mål med förändringen. 

Schein (1996) menar att nästa steg i upptiningsfasen handlar om att skapa en psykologisk 

säkerhet hos medarbetarna genom en trygghet att de kommer att klara förändringen. Ledaren 

ska fokusera sig på att se problem som möjligheter att bli bättre och inte leta efter de 

medarbetare som gör fel. Om ledaren stöttar, motiverar och förmedlar visionen för att 

uppmuntra ett visst beteende så skapar det en psykologisk säkerhet hos medarbetarna. Den 

lärande processen kan brytas ner i mindre steg och ledaren kan coacha för att reducera lärande 

ångest. Att arbeta i grupp kan minska på pressen och skapa trygghet. Ledaren skall skapa 

motivation att lära och förändra (Schein, 1996). Ledarna målade upp en bild att allt skulle bli 

bättre och det gjorde att respondenterna ville vara delaktiga. Informationen och 

kommunikationen gjorde att viljan att prestera ökade. Ledarna berättade vad som skulle ske. 

En respondent menade att företaget inte är någon pyramid företag utan att de arbetar med 

öppna dörrar i företaget. Alla känner alla och det kändes konstigt när de inte fick vara lika 

delaktiga i förändringen. De vill vara med i ledningens tänk, som en respondent uttryckte det 
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som. Oftast gör ledaren små grupper där medarbetarna får tycka till, men det gjorde de inte 

denna gång. En medarbetare hade suttit med i en liten grupp och det tyckte den personen var 

en stor fördel för attityderna mot förändringen. Dock saknade medarbetarna någon coach 

eftersom ledaren var på semester när förändringen skedde. 

5.3 Ledarskapet 
Ledarskap utförs av de individer i företaget med makt för att väcka och engagera 

medarbetarna (Cummings & Worley, 2008). Alla respondenter var eniga om att ledaren kan 

ändra deras attityder till förändringen en viss del. Ledaren kunde visa vad förändringen hade 

inneburit för medarbetarna genom att gett dem tillräckligt mycket information så att de känt 

sig säkra när förändringen blivit konkret. Angelöw (2010) menar att om förändringen drivs av 

kompetenta delare så är chansen större att medarbetarna kommer bli positiva till förändringen. 

Fast samtliga medarbetare ansåg att deras ledare var kompetent att leda förändringen blev de 

inte positivare till den eftersom det inte fanns någon ledare på plats och de som var på plats 

tog på sig för mycket arbetsuppgifter. Vissa respondenter ansåg att tidpunkten för 

förändringen var fel. Karin menade att ledaren ska hålla huvudet kallt och lugna ner 

medarbetarna samtidigt som ledaren ska peppar dem. Ledarna ansåg att medarbetarna skulle 

svara att de var kompetenta att leda förändringen. Sandström (2000) påstår att risken för en 

misslyckad förändring blir hög om ledaren forcerar genomförandet av den. Samtliga 

respondenter ansåg att förändringen bara presenterades för dem, de fick inte tycka till och allt 

gick väldigt fort. Ledarna presenterade förändringen för respondenterna när allt var klart och 

Lisa ansåg att det inte fanns något att säga till om eller tycka till på något sätt.  

Tina menade att medarbetarna blir oroliga om ledarna bara säger till dem hur något ska göras. 

Hon menar att då får inte medarbetarna chansen att vara delaktiga vilket gör att de blir 

negativa till förändringen. 

Medarbetarna litar mer på sin ledares handlingar än deras ord (Bruckman, 2008). Emma 

menade att ledaren måste säga ifrån vid falska antaganden och rykten kring förändringen. 

Ledaren måste också vara positiv till förändringen och coacha medarbetarna samt fungera 

som en förebild. Karin höll med och menade att ledaren ska vara positiv så att den energin 

smittar av sig. Medarbetarnas tidigare erfarenheter angående förändringar på företaget har 

varit bra. Dock ansåg Kajsa att denna förändring var den sämsta som företaget genomfört. 

Malin menar att ledaren inte har någon kontroll över medarbetarnas egna tankar och vid 

antagande måste ledarna säga ifrån. Något som ledaren behöver ha när förändring genomförs 

är social kompetens inklusive förmågan att motivera, kommunicera, skapa arbetslag, coacha, 

involvera andra och ge belöningar på ett lämpligt sätt (Gilley et al., 2009). Samtliga 

medarbetare nämnde gång på gång att ledaren borde ha kommunicerat ut information bättre 

och tidigare. Alla medarbetare förutom Karin ansåg att de inte hade fått vara delaktiga. Karin 

var med i en grupp där förändringen presenterades, dessvärre tyckte vissa respondenterna att 

det var fel personer som satt i gruppen. Samtliga medarbetare hade uppfattningen att ledaren 

måste göra en optimal planering så att förändringen accepteras lättare av medarbetarna. Lisa 

och Kajsa påpekade att ledaren måste vara på plats för att alla ska bli lugna. Emma menade att 

ledaren borde ha coachat fram positiva attityder hos medarbetarna då det inte går att motverka 

motstånd helt. Karin och Kajsa menade att ledaren kan styra upp förändringen genom att 

bilda smågrupper där de fått tycka till. Malin upplevde att informationen inte var tillräcklig 

inför förändringen. 
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Med hjälp av kommunikation kan ledaren vända motståndarna så att medarbetarna ser 

möjligheterna (Sandström, 2000). Det är viktigt att ge förändringen tid och ha tålamod så att 

medarbetarna hinner acceptera och förstå förändringen. Risken för misslyckandet av 

förändringen blir högre om ledarna forcerar genomförandet av förändringen (Sandström, 

2000). Lisa menade att ledaren hade kunnat samla alla som var negativa och fråga dem vad 

problemet var. Ledarna hade kunnat få medarbetarna att känna sig delaktiga i processen samt 

att de tagit tag i problemen direkt så att det inte gått runt falska rykten om förändringen. Det 

är viktigt att ha i åtanke att det inte heller går att utesluta motstånd helt och hållet men ledarna 

kan kontrollera den. Emma villa att ledaren skulle berätta varför förändringen skulle 

genomföras. Hon ville också att förändringen skulle få ta lite tid så att alla medarbetare han 

smälta den. Lisa menar att ledaren måste ge så mycket information som möjligt och framför 

allt i god tid så att informationen hinner landa. 

5.4 Vision och mål 
Många förändringsprocesser misslyckas och det kan bero på att visionen saknas (Sandström, 

2000). Emma visste inte varför företaget gjorde förändringen vid årsskiftet, hon ville veta 

varför så att den inte känts påtvingad. Kajsa menade att hon visste varför förändringen skulle 

göras, det var för att kunden skulle vara i fokus, kundnöjdheten skulle bli bättre. Karin 

däremot trodde inte att hon visste varför förändringen gjordes, hon trodde det var för att 

dämpa lönerna och arbetsbelastningen var hård så ledarna ville minska den. Lisa menade att 

hon till en viss del visste, ledarna tyckte att lönerna var för höga och det fanns några lagar 

kring kreditupplysningar som vi var tvungna att följa. Tina ansåg att medarbetarna visste 

visionen medan Malin menade att svaret kring visionen skulle bli annorlunda beroende vem 

av medarbetarna som svarade. Medarbetarna visste inte vad visionen var enligt Malin. 

Ridderstråle och Wilcox (2008) menar att människan har ett grundläggande behov av att veta 

varför de gör något och detta gäller även för medarbetare i ett företag. Emma ansåg att det är 

viktigt att ledarna berättar varför förändringen. De negativa attityderna förändrades när varför 

frågor besvarades, de tre viktiga frågor ledaren bör ha svar på är vad, hur och varför. Enligt 

Karin så förstod hon lättare förändringen om hon visste varför den genomfördes. 

Ledarna bör tillsammans med medarbetarna formulera visioner och mål, detta skapar 

engagemang eftersom medarbetarna lättare förstår någonting som de själva varit med och 

tagit fram (Angelöw, 2010). Samtliga respondenter ville vara mer engagerade i företaget men 

ansåg att de inte fick vara det. Kajsa ansåg att hon hade blivit mer positiv till förändringen om 

hon hade vetat helhetsbilden. Hon påpekade också att om hon hade haft fler mål så hade hon 

blivit mer positiv till förändringen. Karin tyckte att det var en fördel att veta visionen och 

målen med förändringen. Tina menade att målen och visionen blir bäst om medarbetarna får 

vara med och tycka till om dem. Angelöw (2010) i sin tur påstår att det inte går att utesluta 

negativa attityder helt och hållet men ledarna kan kontrollera dem och coacha fram positiva 

attityder för att skapa delaktighet. Engagemang kan skapas om medarbetarna får vara med och 

utarbeta målen vilket i sin tur skapar en större drivkraft för att nå de utsatta målen (Angelöw, 

2010). Emma ansåg sig veta företagets mål med förändringen, att det skulle bli allas kunder 

och att alla skulle arbeta mer tillsammans. Om hon inte vetat detta hade mer oro uppkommit 

närmre förändringen. Tina menade att företagets mål med förändringen var att de skulle bli 

mer kundvänliga och anpassa sig bättre efter kunden. Kajsa menade att målet var att ha 

kunden i fokus, det kändes som om det inte fanns fler mål med förändringen. Karin ansåg sig 

nog veta målet med förändringen, att alla skulle arbeta likadant och att det skulle bli ett jämt 

flöde. Alla skulle också bli mycket effektivare samtidigt som det skulle skapas en vi-känsla. 

Lisa menade att målet var att ha kunden i fokus, det fanns nya kreditlagar som gjorde att deras 

arbetssätt var tvunget att ändras. Lisa menade att det är viktigt att ha mål, att ge mycket 
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information, delaktigheten är viktig, att ledarna är kunniga och positiva, att de kommunicerar 

ut svar på medarbetarnas frågor till alla, att de är förstående och att de engagerar personalen. 

5.5 Kommunikation och information  
Kommunikation kan ses som en central pelare för framgång när det gäller förändringar i 

affärssystemet (Alvarez & Urla, 2002). Kotter (1998) menar att kommunikation är viktigt i 

upptiningsfasen. Emma ansåg att ledaren måste kommunicera hela tiden med medarbetarna 

och framför allt med de som är missnöjda. Informationen och kommunikationen gjorde också 

att hennes vilja att prestera ökade. Karin menade att ledarna måste kommunicera ut 

informationen så att medarbetarna visste vad som skulle hända. Lisa menade att det är viktigt 

att ledaren kommunicerar ut svaren på medarbetarnas frågor. Tina ansåg att kommunikationen 

mellan ledare och medarbetare är viktigt. Ledaren måste veta att det inte spelar någon roll hur 

väl ledaren tror att en förändring förklaras, ledaren kan inte utgå från att medarbetaren förstår 

det på det sätt som ledaren förmedlat (Abdinnour-Helm et al, 2003). Emma ville ha glasklar 

information så att hon verkligen skulle förstå vad ledaren menade. Malin menade att ledarna 

borde gett mer information för att undvika att den tolkades av olika av olika medarbetare. 

Direkt när medarbetarna får informationen om förändringen så börjar deras bearbetning av 

den. En god planering och information till medarbetarna innan implementering är därför 

viktig (Sörqvist, 2004). Emma menar att planeringen måste vara optimal för att medarbetarna 

ska känna sig trygga. Kajsa menade att förberedelserna inför en planering är viktig och att 

planeringen är bra. Karin menar att det är viktigt med en bra planering.  

Kontinuerlig kommunikation med medarbetarna är en av de mest viktiga framgångsfaktorerna 

vid en implementering av en förändring (Waddell & Sohal, 1998; O’Brien, 2008; Kotter & 

Schlesinger, 1979) i ett affärssystem (Alvarez & Urla, 2002) och en viktig parameter för att 

komma över motstånd till förändringen (Carr et al. 1997; Lewis et al., 2010). Av de fyra 

medarbetarna som intervjuades så var det endast en som ansåg att hon hade fått tillräckligt 

mycket information, resten ansåg att de inte hade fått det. En respondent menade att utan 

informationen kunde de inte se en helhetsbild över förändringen. Den respondent som fick 

tillräckligt mycket information kände att det var mer fel på planeringen än på informationen. 

Kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna var inte heller bra. Ledarna tog på sig för 

mycket och allt gick för snabbt och på så sätt blev kommunikationen och informationen 

bristfällig. Tack vare att det inte fanns någon direkt kommunikation och informationen kom 

för sent så kunde medarbetarna spekulera fritt kring förändringen. Malin ansåg att ledarna 

jobbade för snabbt och medarbetarna han inte låta förändringen sjunka in. 

Enligt Robbins (2005) är kommunikationen viktig för att förändringsprocessen skall fungera, 

men medarbetaren måste även få tillgång till fullständig information för att få ökad förståelse 

och göra förändringen förutsägbar. Medarbetarna blir mer motiverade när de får fortlöpande 

information om förändringsarbetet. Medarbetarna ansåg inte att de fick tillräckligt mycket 

information, alla förutom en. Varje medarbetare hade en vilja att prestera inför förändringen 

fast de flesta ansåg att informationen var bristfällig och de blev allt mer kritiska till 

förändringen. En medarbetare menade att ledaren måste kommunicera hela tiden med dem, 

speciellt med dem som är missnöjda med förändringen. Är kommunikation bra motverkar det 

falska antagandena om förändringen, vilket kan skapa negativa attityder. 

5.6 Motivation 
Medarbetare drivs av pengar och deras motivation kan ökas med hjälp av belöningssystem 

(Burnes, 2004). Kajsa var noga med att belysa att hon inte ville förlora ekonomiskt på 
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förändringen. Malin ansåg att medarbetarna blir motiverade av olika anledningar, men det är 

viktigt att de är motiverade inför en förändring. Enligt Angelöw (2010) så är motivationen 

mycket centralt för att lyckas med förändringsarbetet eftersom det är själva drivkraften. 

Motivationen hör ihop med medarbetarnas förmåga och vilja att prestera och beror i stor 

utsträckning på medarbetarnas drifter, önskningar och behov (Sörqvist, 2004; Grönroos, 

1996). Angelöw (2010) menar att en förutsättning för att motivera medarbetarna är att de får 

en insikt och förstår nödvändigheten med förändringen som skall göras. Samtliga medarbetare 

ansåg att de hade en vilja att prestera innan förändringen. De ansåg att ha en vilja att prestera 

inför en förändring var viktigt för att förändringen ska lyckas. Kajsa menade att motivation är 

väldigt viktigt för att hon ska vilja prestera inför en förändring. Samtliga medarbetare ansåg 

att de inte fick tillräckligt mycket information innan förändringen men alla medarbetare kände 

en vilja att prestera av personliga skäl och för att medarbetarna i företaget har en gemenskap 

till varandra. 

Coaching är en effektiv metod som kan användas genom en förändringsprocess. Coaching 

hjälper till att motivera medarbetarna genom att ge dem individuell uppmärksamhet. Det ger 

medarbetarna feedback på att deras känslor och kan hjälpa till att skapa ett förtroende mellan 

medarbetarna och ledaren samt en skapa en bättre gruppkänsla (Lewis et al., 2010). Det var 

bara två medarbetare som nämnde att ledaren borde coacha fram positiva attityder hos dem. 

Det var också två medarbetare som ville att ledaren skulle ge dem feedback så att de inte 

blivit negativa till förändringen.  

5.7 Delaktighet 
Angelöw (2010) menar att delaktighet skapar motivation, engagemang och minskar stress. 

Medarbetarnas delaktighet bidrar ofta till förbättringar som inte hade varit möjliga om de inte 

hade varit delaktiga. Alla medarbetare förutom en kände att de inte fick vara så delaktiga i 

förberedelsen inför förändringen. Emma menade att med hjälp av delaktighet kan 

medarbetarna bli engagerade och motiverade. Det finns märkbara skillnader mellan de 

medarbetare som deltar i förändringsarbetet och de som inte deltar (Kemp & Low, 2008; 

Kotter & Schlesinger, 1979). Medarbetare som har varit involverade i utformningen av ett 

affärssystem kommer att ha större erfarenhet innan implementeringen (Abdinnour-Helm, 

Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2003). Enligt Bruckman (2008) så kan medarbetarna lättare 

stödja en förändring som de har haft en nyckelroll att utforma den. Den medarbetare som 

kände att hon fick vara delaktig ansåg att de hjälpte henne genom hela förändringen. Hon 

ansåg att hon blev positivare till förändringen. Samtliga medarbetare ansåg att delaktighet var 

viktigt inför en förändring. Båda ledarna ansåg också att delaktighet är viktigt inför en 

förändring. Samtidigt menar Sörqvist (2004) att om medarbetarna inte har fått vara med och 

skapa förändringen så kommer de försöka hitta fel och brister med den och granska den 

kritiskt. Om medarbetarna har fått vara med så kommer de försvara förändringen och de 

kommer tro att den är viktigt och nödvändig (Sörqvist, 2004). Samtliga medarbetare ville vara 

delaktiga men de flesta fick inte vara det. De medarbetare som kände att de inte fick vara 

delaktiga var oftast mer negativa till förändringen än de som fick vara delaktiga. Emma ville 

göra sin röst hörd bland de med högre position i företaget. Kajsa menade att motivationen 

ökade ju mer ledaren gjorde henne delaktig i processen. Karin ansåg att delaktighet är viktigt 

för det föder engagemang och motivation och då är det en större chans att förändringen 

lyckas. Lisa ansåg att om medarbetarna får vara delaktiga kommer de närmare företaget. 

Om ledaren involverar motståndarna i implementeringen av förändringen kan de ofta 

motverka motstånd. Om ledarna driver ett förändringsarbete med hjälp av delaktighet och 

engagemang, så kommer medarbetarna lyssna mer på ledarna (Kotter & Schlesinger, 1979). 
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Lisa menade att ledaren kunde samlat alla medarbetare som var negativa och fråga dem vad 

som var fel och på så sätt motverkat de negativa attityderna. När ledaren involverar 

medarbetarna i gruppen så ökar deras motivation och engagemang. Även Kajsa och Emma 

fick en känsla att vilja påverka när ledare involverade dem. Karin menade att ledaren måste 

visa medarbetarna att de kan vara delaktiga om de vill. Tina menade att kunna påverka på en 

arbetsplats driver alla som jobbar där. 

Delaktighet är ofta en förutsättning för att få medarbetarna att acceptera förändringen. 

Misslyckas företaget här blir det lätt ett förändringsmotstånd som kan upplevas som ett hot 

snarare än en möjlighet (Sörqvist, 2004). Samtliga medarbetare ansåg att de inte fick tycka till 

innan förändringen på något sätt. Samtliga medarbetare tyckte också att delaktighet innan 

förändringen var viktigt dock nämnde att förändringen upplevdes som ett hot, utan de kände 

en ångest och oro. Ledarna höll med om att medarbetarna inte hade fått vara delaktiga i 

förändringsprocessen. 

De bästa förändringsledarna förstår att motstånd inte kan tas bort helt och hållet (Abdinnour-

Helm et al., 2003; Lewis et. al, 2010). För att skapa delaktighet kan ledarna kontrollera 

medarbetarna och coacha fram positiva attityder. Medarbetarna som ingår i något slags team 

ska ha högt inflytande, god social kompetens, förmåga att få saker att hända och de ska vara 

respekterade av andra medarbetare (Abdinnour-Helm et al., 2003). Kotter (1998) menade att 

team är viktigt i upptiningsfasen. Lisa och Tina menar att det är viktigt att ha i åtanke att 

motstånd inte kan tas bort helt och hållet. Lisa menar vidare att ledare som tar åt sig kritik 

personligt påverkar medarbetarna. Kajsa ansåg att feedback kan göra medarbetarna mindre 

negativa. Emma kände att de personer som fick ingå i teamet var fel personer, de talade inte 

för resten av medarbetarna, det borde istället varit fler smågrupper enligt henne. 

5.8 Engagemang 
Engagemang är viktigt inför en förändring och engagemang börjar med tillit, vilket handlar 

om förmågan att vinna medarbetarnas förtroende. Att medarbetarna tror på sin förmåga är 

tillitens andra sida (Ridderstråle & Wilcox, 2008). Samtliga medarbetare ville vara 

involverade i företaget och ett par medarbetare ansåg att företaget gjorde dem involverade 

men det kom för sent. Samtliga medarbetare tyckte att tillhörigheten i företaget var stort och 

att den påverka deras inställning. Emma menade att medarbetarna symboliserade sig själva 

med arbetsplatsen. Kajsa ansåg att hon blir trygg med företaget om tillhörigheten är stor och 

Karin höll med om att medarbetarna blir starkare som en grupp då. Lisa såg företaget som en 

andra familj. Emma menade att de alltid har blivit tillfrågade när det gällde förändringar 

tidigare och när de inte blev tillfrågade denna gången så skapade det kaos och negativa 

attityder. Angelöw (2010) menar att om medarbetarna inte får vara involverade och delaktiga 

så leder det ofta till motstånd mot förändringarna och skapar ett lågt engagemang hos 

medarbetarna (Angelöw, 2010). De medarbetare som inte hade fick vara med i 

förändringsgruppen var mindre engagerade än om de fått vara med enligt Emma. Samtliga 

medarbetare menade att deras attityder hade varit annorlunda om de hade fått vara med ifrån 

början. 

Hur mycket en medarbetare engagerar sig beror på en rad olika organisatoriska och 

individuella faktorer som personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet (Vakola & 

Nikolaou, 2005). Ahrenfelt (2001) menar att en medarbetare som är kritisk är också en 

engagerad och involverad medarbetare som är delaktig i processen. Samtliga respondenter var 

kritiska till förändringen och företaget engagerade dem inte fast de tyckte att engagemang var 

viktigt inför en förändring. Karin ansåg att med engagemang fick hon en bättre insikt i 
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förändringen och då förändrades hennes attityder till något bättre. Lisa ansåg om hon varit 

engagerad så hade hon kunnat ta del av positiv och negativ kritik och då hade det inte varit en 

sådan utdragen process som hon kände att det var. Walker et al. (2007) menar att en 

medarbetare kan tappa engagemanget om de inte har blivit involverad och delaktig i 

förändringen. När medarbetarna bara blir tillsagda hur förändringen kommer att se så har de 

ingen chans till att bli involverade och delaktiga. De medarbetare som får information klarar 

förändringen bättre och denna skillnad blir ofta tydligare med tiden (Walker et al., 2007). 

Samtliga medarbetare ansåg att de hade kunnat bli mer engagerade och delaktiga i 

förändringen. De påpekade att förändringen redan var färdig och de fick bara acceptera den. 

Det var också ett problem med informationen, vissa respondenter ansåg att de inte fick 

tillräckligt mycket information andra ansåg att de fick information men den kom för sent. 

Engagemang kan karaktäriseras genom minst tre relaterade faktorer. Den första är en stark 

acceptans av företagets värde och mål. Den andra är en villighet att göra en ansträngning för 

företaget och den sista är en stark vilja att behålla sitt medlemskap i företaget. Engagemanget 

bestäms genom både organisatoriska och individuella faktorer så som medarbetarnas 

personlighet, upplägget på strukturen, rollerna och arbetserfarenhet (Vakola et al., 2005). De 

flesta medarbetarna kände inte till företagets vision och mål men de försökte få upp sitt 

engagemang på andra sätt. Medarbetarna kände en stor tillhörighet till företaget. Emma, Lisa 

och Karin ansåg att när de kunde påverka sin arbetssituation blev de mer engagerade. Kajsa 

blev engagerad när hon trivdes, utvecklades och framförallt när hon kände sig trygg på 

företaget. Genereras idéerna av ledaren, bör ledaren konstruera en process som gör det möjligt 

för medarbetarna att göra dessa idéer till sina egna. (Bruckman, 2008). Engagemang till 

företaget från medarbetarna ökar desto mer de kan identifiera sig med företaget och på så sätt 

är de mer villiga att acceptera förändringarna (Cordery et al., 1993). Då samtliga respondenter 

identifierade sig med företaget eller såg företaget som sitt andra hem hade alla respondenter 

en vilja att prestera, de ville vara delaktiga och kunna påverka. Malin menade att ledarna 

måste få medarbetarna att känna som om det är de som har kommit fram med lösningarna och 

förslagen till förändringen för att skapa delaktighet och engagemang. 

När medarbetarna är engagerade är de villiga att lägga ner mer energi och ansträngning i ett 

förändringsprojekt och det är därför högre sannolikhet att de utvecklar positiva attityder till 

förändringen (Iverson, 1996; Guest, 1987). Alla medarbetare ansåg sig vara engagerade och la 

ner tid på förändringen. Dessvärre fick de inte vara delaktiga vilket skapade negativa attityder 

till förändringen och attityderna hade varit positivare om involveringen funnits. Enligt Malin 

så behövs det engagemang för att bli motiverad till förändringen. Tina menade att om 

medarbetarna hade varit med från början hade de blivit mycket bättre för då hade de blivit 

mer engagerade.  

5.9 Egen modell över upptiningsfasen 
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Figur 4.1 Egen modell - Utvecklad 

Efter att empirin samlades in gjordes en ny modell för att se om det var några skillnader 

mellan empirin och teorin. Skillnaden mellan figur 2.3 och figur 4.1 är att i figur 4.1 har 

planering lagts in på grund av att samtliga respondenter menade att planeringen är viktig inför 

en förändring. De hade samtliga negativa attityder till förändringen eftersom de saknade 

planering. Planeringen berörde tidpunkten då förändringen genomfördes men även 

tidsperioden som förändringen fortlöpte i. En respondent nämnde att planeringen måste vara 

optimal för att de negativa attityderna skulle påverkas och ledarna ansåg också att planeringen 

var viktig. I den teoretiska referensramen menade Sörqvist (2004) att planeringen är viktig 

inför en förändring att förändringen. Sandström (2000) påstår att risken för en misslyckad 

förändring blir högre om ledaren forcerar genomförandet. Varken Lewin (1951), Schein 

(1996) eller Kotter (1998) har tagit upp planering i upptiningsfasen, men de har dock 

poängterat att det är viktigt att förändringen får ta tid eftersom medarbetarna måste vara 

tillräckligt upptinade innan de går in i nästa fas. Hela förändringsmodellen kan dock användas 

vid en planerad förändring men inte själva steget där ledarna skall planera finns inte med. I 

övrigt följer figur 4.1 samma struktur som figur 2.3 eftersom medarbetarna och ledarna hade 

samma uppfattning som teorin.    



 

40 

 

6. Slutsatser 
 

Den inledande frågan var följande: Vad kan en ledare göra för att motverka negativa attityder 

hos medarbetarna inför en förändring i ett affärssystem? 

Med denna frågeställning har Lewins (1951) upptiningsfas används som grund. Ledaren 

måste veta att motståndet och de negativa attityderna inte helt kan tas bort inför en förändring. 

Motstånd kan även ses som en feedback ifrån medarbetarna vilket är viktigt för ledaren att ta 

del av. När ledaren har förstått detta gäller det att göra medarbetarna delaktiga i 

upptiningsfasen. Många förändringar provas inte eller så misslyckas dem eftersom situationen 

inte är tillräckligt upptinad när nästa fas inleds (Wood et al. 2001). Det var detta som hände 

fallstudieföretag eftersom medarbetarna inte var tillräckligt upptinade innan förändringen 

genomfördes och därför skapades det negativa attityder. Ledarnas och medarbetarnas 

intervjuer stämde överrens på nästan alla punkter ifrån intervjuguiden. Detta ökar 

tillförlitligheten till denna uppsats då ledarna svara utgår ifrån en hel grupp av medarbetare 

och när ledarnas och medarbetarnas svar stämmer överrens så blir de mer tillförlitliga och kan 

då även generaliseras. 

Dock upplevdes medarbetarna mer positiva till förändringen än vad ledarna uppfattade dem. 

En ledare påpekade att medarbetarna hade kunnat bli positivare i efterhand men när 

förändringen genomfördes så var det mycket negativa attityder. Medarbetarna och ledarna var 

annars överrens om att delaktighet, motivation och engagemang var viktigt för ledaren att 

skapa hos medarbetarna inför en förändring. Delaktigheten var något som kontinuerligt kom 

upp i samtliga intervjuer som en viktig del inför förändringen. Att ha vision och mål som 

riktvärden var samtliga respondenter eniga om. Även att kommunikationen var bra och att 

informationen kom i rätt tid och var riklig var viktigt enligt alla. Medarbetarna saknade en 

planering över förändringen och tidpunkten var fel eftersom många hade semester. 

Medarbetarna önskade en bättre planering inför förändringen så att den blev med strukturerad 

eftersom det skapade trygghet. Tidsperioden var även viktig så att inte förändringen stressades 

fram eftersom detta skapade ångest och medarbetarna han inte bearbeta informationen som de 

fick. Tidpunkten var också viktig så att förändringen inte kom när ledaren eller medarbetarna 

hade semester. Ledarna nämnde att medarbetarna förmodligen saknade en planering och att 

förändringen gick för fort. Ledarna hade lärt sig mycket av förändringen eftersom den mött så 

mycket motstånd. De lärde sig att det inte räcker att ha en kompetent ledare, utan denna måste 

även vara på plats vid förändringarna för att ha kontroll över medarbetarnas attityder. Detta 

styrks i teorin då ledaren där har en stor roll i förändringsprocessen. Något som medarbetarna 

även la stor vikt vid var gemenskapen på företaget. Gemenskapen påverkade medarbetarnas 

attityder till det bättre även om de egentligen inte var positiva till förändringen. Detta var 

intressant då det inte fanns så mycket teorin om gemenskap i den planerade 

förändringsprocessen. Dock fanns teambuildning med och detta kan verka positivt för 

gemenskapen. Alla medarbetarna fick dock inte vara delaktiga och sitta med i team vid denna 

förändring därför skapade medarbetarna gemenskap på andra sätt. Gemenskapen hade en stor 

betydelse eftersom medarbetarna hade överseende med mycket då de såg företaget som sitt 

andra hem. De ville inte komma utanför denna gemenskap och det gjorde att de blev 

engagerade inför det nya även om de inte fick vara delaktiga i besluten. En känsla efter 

intervjuerna var att utan gemenskap och samhörighet hade förmodligen inte medarbetarna 

blivit lika engagerade eller varit villiga att anstränga sig för företaget. De hade då haft 

betydligt mer negativa attityder till förändringen. Gemenskapen kan därför anses vara viktig 
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vid en förändring och det ledarna då kan göra är att skapa team i upptiningsfasens 

delaktighetsfas. Känslan av att medarbetarna upplever företaget som sitt andra hem är mer 

kopplat till företagskulturen och är något som inte är direkt kopplats till vad en ledare kan 

göra i upptiningsfasen. Vi har därför fått begränsa oss till samhörigheten i delaktighetsfasen 

som kan ses i bilden 4.1. 

Modellen som skapades med hjälp av teorin stämde väl överrens med empirin i många 

hänseenden.  Både teorin och empirin visar att det ligger en stor vikt vid ledarens kompetens 

och dess förmåga att inge tillit, respekt, vara en god lyssnare, coacha och föregå som ett gott 

exempel. Därför är ledaren en viktig grund för att motverka de negativa attityderna och på så 

sätt minskar motstånd. Detta görs genom att skapa delaktighet, motivation och engagemang 

hos medarbetarna genom att ta fram vision och mål, kommunicera och informera om 

förändringen. Det var oklart ifrån intervjuerna hur motivation, engagemang och delaktighet 

påverkar varandra och vad som påverkar vad. Delaktighet, motivation och engagemang har ett 

starkt samband mellan sig men det är svårt att dra några generella slutsatser om vilket 

medarbetarna känner först eller vad som påverkar vad. Teorin tolkades som om delaktighet 

skapar motivation som i sin tur leder till engagemang. Men medarbetarna var motiverade att 

anstränga sig för företaget trots att de inte var delaktiga i förändringsprocessen eftersom de 

kände en gemenskap till företaget. Därför kan inte några generella slutsatser dras och det hade 

behövts mer forskning i ämnet. 

Det har forskats mycket kring motstånd till förändringar men inte så kring vad som kan göras 

för att motverka de negativa attityderna inför en förändring. Det har varit svårt att hitta 

tillämpningsbara modeller som en ledare kan använda sig av inför en planerad förändring för 

att motverka de negativa attityderna. Det var därför intressant att forska i detta ämne då det 

kunde komplettera och utvidga den tidigare forskningen. Att ett motstånd eller att negativa 

attityder finns har många varit med om men det viktiga är att veta vad som kan göras för att 

motverka det. Dock hade betydligt mer forskning behövts i ämnet för att hitta fler viktiga 

aspekter hur en ledare kan motverka negativa attityder hos medarbetarna inför en förändring. 

Detta hade även behövts för att kunna göra generella slutsatser i ämnet. Även olika typer av 

förändringar, medarbetarnas omgivning, företagets kultur och ledarstilar skulle kunna påverka 

medarbetarna. Eftersom företaget som intervjuats har ett eget tillverkat affärssystem så sker 

det väldigt mycket förändringar. Detta har gjort att medarbetarna är väldigt vana vid 

förändringar och vid rekryteringar av medarbetare så anställs det personer som ledarna tror 

klarar av alla dessa förändringar. Utifrån detta kan medarbetarna i fallstudieföretaget anses ha 

bra kunskaper i förändringsprocessen. De hade bra insyn i hur förändringar bör och inte bör 

gå till eftersom de gjort så många de senaste åren. Detta skapar en högre trovärdighet då 

samtliga varit med om både bra och dåliga förändringar och tydligt vet vad som skapar 

positiva attityder till en förändring. Nackdelen är att de är vana vid förändringar och kanske 

inte reagerar likadant som ett företag som gör förändringar en gång om året. Dock kan 

resultatet som är en modell användas som en grund till alla ledare som genomför en förändrig. 

Det kan inte dras några generella slutsatser med tanke på att detta var en fallstudie då bara ett 

företag undersöks och det intervjuades inte tillräckligt många respondenter för att få en 

generell bild över negativa attityder. Uppsatsen har inte forskat i olika branscher, i olika stora 

företaget eller i företag med ett standardiserat affärssystem. Detta kan vara förslag på fotsatt 

forskning. Även kulturen och samhörigheten på företaget kan studeras mer för att ge en bättre 

förståelse hur dessa begrepp kan påverka medarbetarnas delaktighet, motivation och 

engagemang inför en förändring. Eftersom fallstudie företaget har ett egenutvecklat 

affärssystem så är det inte lika standardiserat som ett färdig inköpt affärssystem. Detta gör att 
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företaget har möjlighet att anpassa och ändra i affärssystemet om medarbetarna skulle skapa 

ett starkt motstånd till förändringen. Eftersom det vanligaste är att företag brukar köper in 

affärssystem och då inte har möjlighet att ändra i dem så kan förmodligen detta skap mer 

negativa attityder. Därför hade en liknande studie varit intressant på ett företag som har ett 

inköpt standardiserat affärssystem. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att göra en 

kvantitativ studie eftersom fler åsikter då kan samlas in och resultatet hade kunnat 

generalisera på ett mer tillförlitligt sätt.  

Det som slutligen kan poängteras är att förändringar och attityder är ett svårt ämne att 

generalisera eftersom det är väldigt mycket som påverkar en medarbetares attityder.  Det kan 

vara både inre - och yttre faktorer som påverkar utfallet. Det kan vara medarbetarens ålder, 

utbildning, hur länge medarbetaren arbetat på företaget, inställning till ledaren, sin inställning 

till sig själv, självkänsla och olika drivkrafter. Men även samhörigheten till företaget, tidigare 

erfarenheter av förändringar och förändringens planering. Det är inte lätt för en ledare att se 

alla de faktorer som påverkar en medarbetare inför en förändring. Därför kan endast en 

generell modell tas fram och den är endast ett övergripande verktyg för en ledare inför en 

förändring. Används modellen som en grund kan negativa attityder motverkas, men de kan 

inte helt försvinna. 
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Bilagor 

Intervjuguide – Medarbetare 

Information: 

Vi kommer från högskolan i Halmstad och skriver en c-uppsats där vi undersöker olika 

attityder inför förändringar i ett affärssystem. Vi har valt att fördjupa oss i förberedelserna 

inför implementeringen av förändringen i affärssystemet. Vi vill att du fokuserar dig på vad 

du kände och tyckte innan förändringen som genomfördes vid årsskiftet. Intervjun kommer att 

ta ca 1h att genomför och dina svar kommer att vara helt anonyma och endast redovisas 

tillsammans med andras svar i ett totalt resultat. 

Uppvärmning: 

1. Man/kvinna 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du varit anställd på Enter? 

4. Vad är din position i företaget? Din arbetstitel. 

 

Förändring: 

5. Ordet ”förändring” känns det positivt eller negativt för dig? Varför? 

6. Anser du att förändringar kan leda till något bättre? Varför/Varför inte? 

7. När företaget gjorde förändringar i affärssystemet vid årsskiftet, vad kände du innan 

förändringen genomfördes? 

8. Förändringsprocessen kan delas in i tre olika faser, innan förändringen, när själva 

förändringen genomförs och efter genomförandet. Påverkade denna 

förändringsprocess dig och dina känslor? Under vilken fas, varför just då och hur 

kändes du? 

Svar negativt: Vad hade kunnat göras för att förebygga den känslan? 

Svar positivt: Vad gjorde att du kände så? 

9. Vad är viktigt inför en förändring i ett affärssystem så att du känner att du blir positiv 

till förändringen? 

 

Ledarskap: 

10. Anser du att din ledare kan påverka din inställning och dina attityder inför en 

förändring i affärssystemet? Hur? 

11. Anser du att du fick tillräckligt mycket information av ledaren inför förändringen? 

Svar ja: Påverkade det dina attityder mot förändringen? Varför? 

Svar nej: Tror du att dina attityder hade varit annorlunda om du fått mer information? Varför? 

12. Vad gjorde din ledare för att förbereda dig inför förändringens genomförande? Hur 

påverkade det dina attityder inför förändringen? 

13. Anser du att din ledare var kompetent nog för att leda förändringen? Vad gjorde 

han/hon bra/dåligt? 

 

Vision & Mål: 



 

  

 

Vision är ”en process som normalt initieras av nyckelcheferna (ledarna) för att definiera 

organisationens uppdrag och för att klarlägga önskade värden för organisationen” 

 

14. Vet du varför företaget gjorde förändringen i affärssystemet vid årsskiftet? 

15. Vet du vilken framtidsbild de hade med förändringen? 

Svar ja: På vilket sätt kan detta ha varit en fördel inför förändringen? 

Svar nej: På vilket sätt kan detta ha varit en nackdel inför förändringen? 

16. Vet du vad Enters slutpunkt var med förändringen? 

Svar ja: På vilket sätt kan detta ha varit en fördel inför förändringen? 

Svar nej: På vilket sätt kan detta ha varit en nackdel inför förändringen? 

17. Anser du att det är viktigt att framtidsbilden och slutpunkten med förändringen 

förmedlas innan införandet av förändringen? Varför? 

 

Motivation: 

Motivationen kan ses som ”medarbetarnas förmåga och vilja att prestera och beror i stor 

utsträckning på deras drifter, önskningar och behov” 

 

18. Kände du en vilja att prestera inför förändringen i affärssystemet? 

Svar ja: Vad fick dig att känna så? 

Svar nej: Vad var det som gjorde att du inte kände så? 

19. Anser du att en vilja att prestera är viktigt inför en förändring? 

Svar ja: Varför tycker du det? 

Svar nej: Varför tycker du inte det? 

20. Vad får dig att vilja prestera inför en förändring? 

 

Delaktighet:  

Delaktighet är ”en förmåga som används av en ledare för att involvera medarbetare i 

organisationen” 

 

21. Kände du att du fick medverka inför förändringen i affärssystemet? 

Svar ja: På vilket sätt kände du att du fick medverka? 

Svar nej: Vad var det som gjorde att du inte kände att du fick medverka i förändringen? 

22. Anser du att medverkan är viktigt inför en förändring? 

Svar ja: Varför tycker du det? 

Svar nej: Varför tycker du inte det? 

23. Vad får dig att känna att du vill medverka inför en förändring? 

24. Inför förändringen i affärssystemet vid årsskiftet, fick du tycka till på något sätt? 

Svar ja: Hur och var detta viktigt för dig? 

Svar nej: Hade det känts annorlunda om du fått medverka inför förändringen? Varför? 

 

Engagemang: 

Engagemang kan ses som ”en attityd, ett psykiskt tillstånd, som förknippas med hur nöjd en 

individ är med organisationen” 

 

25. Hade du velat vara involverad inför förändringen i affärssystemet vid årsskiftet? 

Svar ja: Hade din attityd varit annorlunda om du hade fått vara involverad? 

Svar nej: Hade din attityd varit annorlunda om du hade fått vara involverad? 



 

  

 

26. Kände du att du fick kontinuerlig information och feedback inför förändringen i 

affärssystemet? 

Svar ja: På vilket sätt förändrade det din inställning till förändringen? 

Svar nej: På vilket sätt förändrade det inte din inställning till förändringen? 

27. Vad får dig att vilja bli involverad inför en förändring? 

28. Hur påverkade tillhörigheten din inställning till förändringen vid årsskiftet? 

 

Övrigt: 

 

29. Föreställ dig ett perfekt förarbete innan en förändring i affärssystemet. Hur nära eller 

hur långt ifrån var företaget inför sina förändringar? Varför? 

30. Hur tror du att negativa attityder inför en förändring i ett affärssystem kan motverkas? 

31. Har du något annat viktigt att tillägga om attityder innan en förändring i ett 

affärssystem? 

 

Tack för din medverkan!  



 

  

 

Intervjuguide – Ledare 

 

Information: 

 

Vi kommer från högskolan från Halmstad och gör en c-uppsatsrapport där vi undersöker 

medarbetarnas olika attityder till förändringar i ett affärssystem. Vi har valt att fördjupa oss i 

förberedelserna inför implementeringen av förändringen i affärssystemet. Vi vill att du 

fokuserar dig på vad du tror medarbetarna kände och tyckte innan förändringen som 

genomfördes vid årsskiftet. Intervjun kommer att ta ca 1h att genomför och dina svar kommer 

att vara helt anonyma och endast redovisas tillsammans med andras svar i ett totalt resultat. 

 

Uppvärmning: 

1. Man/kvinna 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du varit anställd på Enter? 

4. Vad är din position i företaget? Din arbetstitel. 

 

Förändring: 

5. Ordet ”förändring”, tror du att det upplevs positivt eller negativt för medarbetarna? 

Varför? 

6. Anser medarbetarna att förändringar leder till något bättre? Varför/Varför inte? 

7. När Enter gjorde förändringar i affärssystemet vid årsskiftet, vad tror du att 

medarbetarna kände innan förändringen genomfördes? 

8. Förändringsprocessen kan delas in i tre olika faser, innan förändringen, när själva 

förändringen genomförs och efter genomförandet. Anser medarbetarna att denna 

förändringsprocess påverkade dem och deras känslor? Under vilken fas, varför just då 

och hur kände dem? Varför tror du att dem kände så? 

9. Vad anser medarbetarna är viktigt inför en förändring i ett affärssystem så att de 

känner att de blir positiva till förändringen? 

 

Ledarskap: 

10. Anser medarbetarna att du kan påverka deras inställning och attityder inför en 

förändring i affärssystemet? Hur? 

11. Anser medarbetarna att de fick tillräckligt mycket information av dig som ledare inför 

förändringen? 

Svar ja: Tror du att det påverkade medarbetarnas attityder mot förändringen? Varför? 

Svar nej: Tror du att medarbetarnas attityder hade varit annorlunda om de hade fått mer 

information? Varför? 

12. Vad anser medarbetarna att du gjorde för att förbereda dem inför förändringens 

genomförande? Hur tror dem att de påverkade deras attityder inför förändringen? 

13. Anser medarbetarna att du var kompetent nog för att leda förändringen? Vad ansåg de 

att du gjorde som var så bra/dåligt? 

 

Vision & Mål: 

Vision är ”en process som normalt initieras av nyckelcheferna (ledarna) för att definiera 

organisationens uppdrag och för att klarlägga önskade värden för organisationen” 

 

14. Vet medarbetarna varför förändringen i affärssystemet vid årsskiftet gjordes? 

15. Anser medarbetarna att de visste Enters framtidsbild med förändringen? 



 

  

 

Svar ja: På vilket sätt anser medarbetarna att detta kan ha varit en fördel för dem inför 

förändringen? 

Svar nej: På vilket sätt anser medarbetarna att detta kan ha varit en nackdel för dem inför 

förändringen? 

16. Anser medarbetarna att de visste Enters slutpunkt var med förändringen? 

Svar ja: På vilket sätt anser medarbetarna att detta kan ha varit en fördel för dem inför 

förändringen? 

Svar nej: På vilket sätt anser medarbetarna att detta kan ha varit en nackdel för dem inför 

förändringen? 

17. Anser medarbetarna att det är viktigt att framtidsbilden och slutpunkten med 

förändringen förmedlas innan införandet av förändringen? Varför? 

 

Motivation: 

Motivationen kan ses som ”medarbetarnas förmåga och vilja att prestera och beror i stor 

utsträckning på deras drifter, önskningar och behov” 

 

18. Kände medarbetarna en vilja att prestera inför förändringen i affärssystemet? 

Svar ja: Vad fick dem att känna så? 

Svar nej: Vad fick dem att inte känna så? 

19. Anser medarbetarna att viljan att prestera är viktigt för dem inför en förändring? 

Svar ja: Varför anser de att det är viktigt? 

Svar nej: Varför anser de att det inte är viktigt? 

20. Vad anser medarbetarna får dem att vilja prestera inför en förändring? 

 

Delaktighet: 

Delaktighet är ”en förmåga som används av en ledare för att involvera medarbetare i 

organisationen” 

 

21. Anser medarbetarna att de kände att de fick medverka inför förändringen i 

affärssystemet? 

Svar ja: På vilket sätt anser de det? 

Svar nej: På vilket sätt anser de inte det? 

22. Anser medarbetarna att få vara med och medverka är viktigt inför en förändring? 

Svar ja: Varför anser de det? 

Svar nej: Varför anser de inte det? 

23. Vad anser medarbetarna får dem att känna att de vill medverka inför en förändring? 

24. Inför förändringen i affärssystemet vid årsskiftet, anser medarbetarna att de fick tycka 

till på något sätt? 

Svar ja: Hur? Och upplevde de att det var viktigt för dem? 

Svar nej: Anser medarbetarna att de känt annorlunda om de fått vara delaktiga inför 

förändringen? Varför? 

 

Engagemang: 

Engagemang kan ses som ”en attityd, ett psykiskt tillstånd, som förknippas med hur nöjd en 

individ är med organisationen” 

 

25. Anser medarbetarna att de kände sig involverade inför förändringen i affärssystemet? 

Svar ja: På vilket sätt ansåg de det? 

Svar nej: På vilket sätt ansåg de inte det? 



 

  

 

26. Anser medarbetarna att vara involverad är viktigt inför en förändring? 

Svar ja: Varför tycker dem det? 

Svar nej: Varför tycker dem inte det? 

27. Vad anser medarbetarna får dem att bli involverade inför en förändring? 

28. Inför förändringen i affärssystemet vid årsskiftet, tror medarbetarna att de hade kunnat 

bli mer involverade? 

Svar ja: På vilket sätt anser medarbetarna att de hade de kunnat bli mer involverade? 

Svar nej: På vilket sätt anser medarbetarna att de inte hade de kunnat bli mer involverande? 

 

Övrigt: 

 

29. Föreställ dig ett perfekt förarbete innan en förändring i affärssystemet. Hur nära eller 

hur långt ifrån tror du att medarbetarna tycker Enter var inför sina förändringar? 

Varför? 

30. Hur tror medarbetarna att negativa attityder inför en förändring i ett affärssystem kan 

motverkas? 

31. Har du något annat viktigt att tillägga om attityder innan en förändring i ett 

affärssystem? 

 

Tack för din medverkan! 

 


