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~ FÖRORD ~ 
 

 
Vi vill tacka alla Er som på ett eller annat sätt gjort 

det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. 

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till våra respondenter  

för att Ni tagit Er tid och hjälpt oss. 

 

Vi vill också tacka våra opponenter för Era tips och råd. 

Det har varit intressant att höra Era åsikter. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Gunilla Myreteg 

för goda råd och vägledning. 
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~ SAMMANFATTNING ~ 
 

I samhällsdebatten idag talas det mycket om teknologins snabba utveckling. Detta skapar ett 

generellt behov av förändring i organisationer. Individer och grupper kan reagera helt olika på 

förändring, alltifrån passivt motstånd till aktiva försök att motarbeta förändringsarbetet. Andra 

tar istället emot förändringen med öppna armar. Byte av affärssystem är en av de tyngsta 

förändringar ett företag kan göra eftersom det påverkar hela organisationen. Detta väcker för 

oss en intressant fråga om det är så att en så stor förändring som att byta affärssystem leder till 

ett väldigt starkt motstånd. För att kunna förutse vilken form förändringsmotståndet kommer 

att ta kan det vara bra att känna till orsaker till varför människor motsätter sig förändringar i 

arbetslivet. Vi vill undersöka förekomsten av motstånd i samband med en större förändring 

utifrån tre olika aktörsperspektiv; ledning, mellanchefer och övriga anställda. 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska förekomsten av motstånd i samband med en 

implementering av ett nytt affärssystem. Vi vill påvisa om ledning och mellanchefer har 

upplevt att det fanns ett motstånd under förändringen och hur det i så fall uttrycktes.  Syftet är 

också att tydliggöra bakomliggande orsaker till ett eventuellt motstånd.  För att uppfylla vårt 

syfte har vi i denna undersökning gjort tre personliga intervjuer samt en enkätundersökning. 

 

Vi hade inledningsvis en uppfattning om att en så stor förändring som att implementera ett 

nytt affärssystem också skulle innebära ett stort motstånd. Det har visat sig att detta inte 

stämmer helt i vår undersökning. Vi kan dra slutsatsen att det fanns få orsaker till att 

mellanchefsnivån skulle ha utgjort ett motstånd. De har samarbetat entusiastiskt och utgjort ett 

stöd till övriga anställda, vilket är ett uttryck för accept. Bland de kollektivanställda drar vi 

slutsatsen att det fanns följande orsaker till att de skulle ha motsatt sig implementeringen av 

det nya affärssystemet; rutinmässigt arbetssätt och institutionaliseringar, misslyckande att helt 

uppnå signifikans och legitimitet, för lite utbildning och dålig kvalitet på utbildningen, för 

mycket förändringar på en gång samt en osäkerhet över att inte kunna leva upp till de nya 

kraven. Vi drar också slutsatsen att motstånd har förekommit i större utsträckning bland 

medarbetarna än mellancheferna.  
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1 INLEDNING 
Förändringar möts ofta av motstånd då många människor inte gillar förändringar. 

Förändringsmotstånd kan variera från fall till fall beroende på vad förändringen gäller. 

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi att presentera en problembakgrund och en 

redogörelse för vårt problem, vilket leder fram till våra frågeställningar och vårt syfte med 

denna uppsats. Vi kommer även att beskriva den målgrupp vi vänder oss till.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

I samhällsdebatten idag har vi uppmärksammat att det talas det mycket om teknologins 
snabba utveckling. Detta skapar ett generellt behov av förändring i organisationer. Ny teknik 
kräver nytt tänkande, ny kompetens och nya metoder. För att kunna vara med och konkurrera 
om morgondagens affärer måste företag ofta arbeta med att förbättra sig. En viktig del är att 
kunna se och förstå de mekanismer som verkar i en organisation, eller helt enkelt; se och 
förstå varför det är som det är.1 Individer och grupper kan reagera helt olika på förändring, 
alltifrån passivt motstånd till aktiva försök att motarbeta förändringsarbetet. Andra tar istället 
emot förändringen med öppna armar. Motstånd som tar sig uttryck i passivitet och vägran att 
samverka bland anställda i en organisation är ofta en del av ett komplext samspel inom 
organisationen. Detta kan få väntade eller oväntade konsekvenser för grupper och individer.2  
 
Det är svårt att införa förändringar som hotar de existerande rutinerna och 
institutionaliseringarna, det vill säga när det är svårt att anpassa förändringen till det befintliga 
sättet att tänka och de befintliga beteendenormerna.3 I en studie av Hederstierna-Montén 
framgår att företag i hög utsträckning tar hjälp av konsulter vid förändringsarbete.4 Även 
organisationskonsulter, som ofta har en viktig funktion vid organisationsförändringar, 
framhäver att förändringar inom organisationer för med sig komplicerade sociala och 
psykologiska processer för enskilda individer och grupper. Resultatet av en förändring kan 
vara att nå mer konstruktiva samarbetsformer samt ökad kreativitet hos medarbetare. Dock 
kan det också innebära fastlåsning i vad som verkar vara olösbara konflikter. Det kan även 
innebära ett missnöje och en ovilja att arbeta bland de anställda.5  
 
Grupper av anställda ser på förändring på olika sätt. Det har till och med hävdats att den 
skilda synen på förändring mellan ledning och anställda är en vanlig orsak till svårigheterna 
med en förändring. Trots att båda grupperna känner till att vision och ledarskap kan ge en 
lyckad förändring så är det få ledare som förstår på vilket sätt individer faktiskt engagerar sig 
i förändringar.6 Vissa människor ogillar att beslut fattas över huvudet på dem eller att de 
beordras att genomföra förändringar som de inte ser nyttan med. En del anser att 
förändringsåtgärder leder till mer problem och ansträngningar än vad det är värt.7 En 
förändring ses oftast som en möjlighet av högsta ledningen medan en förändring för många 
anställda och mellanchefer varken är eftersökt eller välkomnad.8  

                                                 
1 Proveus organisationskonsult. 
2 Lorensbergs organisationskonsult. 
3 Burns & Scapens (2000), s. 16 f. 
4 Hederstierna-Montén (2003). 
5 Lorensbergs organisationskonsult. 
6 Kasurinen (2002), s. 326. 
7 Lorensbergs organisationskonsult. 
8 Kasurinen (2002), s. 326. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

En svensk undersökning visar att en stor del av de svenska företagen nyligen har bytt eller 
planerar att byta affärssystem. Byte av affärssystem är en av de tyngsta förändringar ett 
företag kan göra eftersom det påverkar hela organisationen. Det kan finnas många skäl till att 
ett företag vill implementera ett nytt affärssystem. Bland annat kan det bero på att företag blir 
uppköpta och slås ihop och vill ha ett gemensamt system för koncernen.9 Ett 
förändringsprojekt leder dock inte alltid till en lyckad implementering oavsett hur väl det är 
styrt.10 Forskning har också visat att många förändringsprojekt som rör informationsteknologi 
har misslyckats.11 Många når inte upp till förväntningarna. Tanken bakom ett affärssystem är 
att det ska vara enhetligt och komplett. I flera fall använder företag ändå bara vissa delar av 
det nya affärssystemet och har samtidigt kvar delar av det gamla.12 Ett företag som står inför 
ett systembyte har en verklighet i sitt gamla system och en drömvärld i det nya. Vissa 
personer som finns på företaget är väldigt inkörda på sin gamla verklighet och har inte 
förmågan att se hur de skulle kunna arbeta istället.13 
 
Utifrån fallstudier där implementeringar av mindre system i en organisation påvisar ett visst 
motstånd kan vi få uppfattningen att en större förändring skulle innebära mer motstånd då fler 
människor är inblandade.14 Detta väcker för oss en intressant fråga om det är så att en så stor 
förändring som att byta affärssystem leder till ett väldigt starkt motstånd. För att ett 
systembyte ska vara möjligt borde det vara logiskt att parterna som påverkas i en organisation 
bör känna att alla vinner på förändringen. Vi har uppfattningen att det oftast finns någon grad 
av hierarkiska nivåer i större företag.  Dessa parter skulle då kunna exemplifieras av ledning, 
mellanchefer och övriga anställda. När sådana positioner kan tydliggöras i en organisation 
anser vi att makt blir ett naturligt inslag. Enligt vissa forskare är makt ofta ett ursprung till 
motstånd vilket gör att det går att ifrågasätta om motstånd förekommer om makt inte finns.15 
Vi tror inte att det alltid är möjligt eller önskvärt att tvinga igenom ett ändrat arbetssätt med 
endast makt. Vår uppfattning är att de som leder en förändring bör ha förståelse för vad en 
förändring kan innebära för att kunna motivera de anställda. Individer är i grund och botten 
olika och kan därför ha olika attityder till och reagera olika på förändringar. 
 
De flesta som arbetar med organisatoriska förändringar, antingen de har varit direkt berörda 
av det i sitt jobb eller har deltagit aktivt i en förändring, har upplevt olika uttryck för 
motstånd. Dessa kan vara bristande engagemang, motvilja eller dålig stämning på 
arbetsplatsen. Det skulle kunna ses som ett motståndsspel där det spelas olika roller och där 
aktörerna är; den som vill förändra, den som ska genomföra förändringen och de som måste ta 
emot förändringen.16 För att kunna förutse vilken form förändringsmotståndet kommer att ta 
kan det vara bra att känna till orsaker till varför människor motsätter sig förändringar i 
arbetslivet. Resultatet av en förändring borde vara beroende av de människor som ska 
genomföra den. Det blir då viktigt för företag att kunna hantera faktorer som påverkar hur 
människor genomför förändringen, till exempel delaktighet och motstånd. 
 

                                                 
9 Computer Sweden (2006-01-13). 
10 Kasurinen (2002), s. 324. 
11 Se Granlund (2001) & Hederstierna-Montén (2003) & Malmi (1997).  
12 Se Hederstierna-Montén (2003). 
13 Hederstierna-Montén (2003), s. 9. 
14 Se Granlund (2001) & Kasurinen (2002) & Malmi (1997). 
15 Malmi (1997), s. 459. 
16 Bakka et al (2001), s. 265. 
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De studier vi har tagit del av har mestadels fokuserat på förändring av ekonomisystem. Vi vill 
undersöka förekomsten av motstånd i samband med en större förändring såsom en 
implementering av ett nytt affärssystem i en organisation. Detta vill vi göra utifrån tre olika 
aktörsperspektiv; ledning, mellanchefer och övriga anställda. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

� Vilka uttryck för motstånd kan förekomma vid implementering av ett nytt 
affärssystem i en organisation utifrån ett ledningsperspektiv och ett 
mellanchefsperspektiv? 

  
� Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till ett eventuellt motstånd på 

mellanchefsnivå och bland övriga anställda? 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utforska förekomsten av motstånd i samband med en 
implementering av ett nytt affärssystem. Vi vill påvisa om ledning och mellanchefer har 
upplevt att det fanns ett motstånd bland mellanchefer och övriga anställda och hur det i så fall 
uttrycktes. Syftet är också att tydliggöra bakomliggande orsaker till ett eventuellt motstånd. 
 

1.5 Målgrupp 
 

Vår uppsats riktar sig till organisationer som planerar att genomföra en förändring i sin 
verksamhet. Vi vänder oss även till personer som är intresserade av ämnet företagsekonomi 
och då främst ekonomistyrning. Vi förutsätter att läsaren besitter grundläggande ekonomiska 
kunskaper. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att presentera teoretiska resonemang kring vad som kan förklara 

förekomsten av motstånd till förändring. Vi kommer att ta upp teorier om hur motstånd kan 

komma till uttryck och hur en organisation i sig kan påverka hur individer inom den agerar. 

Denna teoretiska referensram kommer att ligga till grund för vår empiriska studie. 
 

2.1 Regler, rutiner och roller 
 

Det sociala livet består enligt Danermark i stor utsträckning av rutiner. Människor upprepar i 
väldigt hög grad samma handlingar dag efter dag. En måndag kan till exempel se ut på 
följande sätt; gå upp klockan halv sju, äta frukost, åka till jobbet, jobba, fika, jobba, äta lunch, 
jobba, fika, jobba, åka hem, kvällsmat framför teven, sova. Så ser även tisdagen ut, och 
onsdagen, och så vidare. För att detta ska vara möjligt måste det finnas regler för hur 
människor ska agera. Det finns regler för när arbetet ska börja, på vilken sida av vägen man 
ska köra och vilken klädsel man ska ha på jobbet i motsats till på badstranden eller vid ett 
bröllop. Även så till synes enkla saker som att hälsa på en granne eller turordningen för vem 
som ska tala när under en konversation, är styrda av regler. Om sådana regler inte fanns så 
skulle rutiner inte heller finnas.17 Danermark menar att samma regler inte alltid gäller för alla 
människor. Till exempel så förväntas universitetslärare att följa andra regler än studenter. 
Olika regler gäller även för arbetsgivare och anställa, män och kvinnor samt hyresvärdar och 
hyresgäster. Danermark menar att regler uppenbarligen inte är knutna till enskilda individer 
utan snarare till sociala roller.18 
 
En organisations uppbyggnad kan i sig påverka regler, rutiner och roller, vilka i sin tur kan ha 
en inverkan på hur individer i organisationen agerar. Formalisering innebär i vilken grad 
arbetsuppgifterna i en organisation är standardiserade när det gäller vad som ska göras, när 

det ska göras samt hur det ska göras. Vid hög formalisering finns det specifika 
arbetsbeskrivningar, många regler och tydligt definierade processbeskrivningar inom 
organisationen. När arbetsuppgifterna är mer standardiserade menar Robbins att 
möjligheterna minskar för den anställde att påverka arbetet eller välja mellan alternativ. Han 
menar vidare att arbeten i produktion vanligtvis är mer formaliserade än arbeten på ekonomi- 
eller forskningsavdelningar. Detta kan bero på att produktion ofta innehåller stabila och 
repetitiva aktiviteter. Formaliseringen kan enligt Robbins vara extern för den anställde, det 
vill säga att reglerna, tillvägagångssätten och regleringarna som styr individens arbete är 
skapade och definierade på direkta order från ledningen. Den kan också vara intern för den 
anställde, vilket bygger på professionalisering och innebär att individen genom utbildning 
eller annan socialisering redan har definierat regler och tillvägagångssätt. Socialisering är den 
uppfostringsprocess genom vilken individer lär sig gällande värderingar, normer och 
beteendemönster för jobbet och organisationen de kommer att vara en del av.19  
 
Med centralisering menas i vilken grad som beslutsfattandet är koncentrerat till en viss nivå i 
organisationen. Här menar Robbins att en hög grad av centralisering innebär att den formella 
auktoriteten är koncentrerad till en individ, en enhet eller en nivå, vilken oftast finns högre 
upp i hierarkin. Detta medför då att de anställda på lägre nivåer i organisationen får lite 
kunskap om de besluts som fattas angående deras arbete. En låg centralisering innebär 
                                                 
17 Danermark (2003), s. 120 f. 
18 Danermark (2003), s. 12. 
19 Robbins (1990), s. 93 ff. 
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decentralisering.20  Hierarkin i en organisation kan ha många uppgifter. Bakka et al menar att 
det främsta handlar om befogenhet och rätten att fatta vissa typer av beslut. Horisontell 
arbetsdelning syftar på både arbetsprocesser och indelning i grupper och avdelningar som 
organiserar samt utför bestämda typer av arbetsuppgifter. Det finns ett flöde mellan 
avdelningarna som blir tydligt om vi till exempel skulle följa en industriprodukt från råvara 
till färdig produkt. På samma sätt kan strömmen av blanketter och information följas genom 
företagets olika avdelningar. Vem som ska arbeta tillsammans med vem och vem som ska 
administreras av vem är problematiska frågor. Försök till omorganisation utlöser ofta 
spänningar och konflikter och det kan ta lång tid att genomföra en större omorganisation.21  
 
 

2.2 Institutionalisering 
 

Burns och Scapens skiljer på vanor och rutiner. De menar att vanor är personliga medan 
rutiner kan omfatta grupper av individer. Regler definierar de som det formellt erkända sättet 
att göra saker på. Dessa är nödvändiga för att samordna och ge sammanhang åt de handlingar 
som en grupp av individer utför. Regler kan bli inprogrammerade genom att de följs gång på 
gång och att de baseras allt mer på underförstådd kunskap som individen skaffar sig genom att 
övervaka och reflektera över dagligt beteende. Sådant regelbaserat beteende kan beskrivas 
som rutiner då de representerar en grupps vanor. Utifrån detta definierar de rutiner som det 
sätt på vilket saker faktiskt blir gjorda.22  
 

Rutiner kan bli institutionaliserade och medför då ett beteende som tas för givet och aldrig 
ifrågasätts. Burns och Scapens menar att dessa rutiner representerar det lämpliga beteendet för 
en speciell social grupp och det är det som betraktas som institutionalisering. Alltså utvecklas 
institutionaliseringar genom en process av rutinisering av mänskliga aktiviteter.  Om 
institutionaliseringen accepteras i hög utsträckning kan detta motverka en förändring. En 
implementeringsprocess påverkas av den rådande institutionaliseringen. De nya reglerna 
betraktas utifrån det sammanhang som man befinner sig i, alltså genom de befintliga reglerna 
och rutinerna. Detta gör att det vid en förändring är viktigt att undersöka den 
institutionalisering som existerar.23 
 
Institutionell teori innebär att olika institutioner verkar i en miljö som består av andra 
institutioner. Inom denna miljö är huvudmålet att en organisation ska överleva. För att lyckas 
med detta krävs mer än bara ekonomisk framgång, nämligen att etablera legitimitet i den 
institutionella världen. Den grundläggande utgångspunkten för institutionell teori är att 
individer inte gör vissa val eller utövar vissa handlingar för att de är rädda för att bli straffade 
eller för att de försöker anpassa sig. De gör det inte heller för att en handling är lämplig eller 
för att individen känner någon slags social skyldighet. Enligt institutionell teori gör individer 
istället vissa val på grund av att de inte kan uppfatta om det finns andra valmöjligheter.24 
Pozzebon anser att det är svårt att begränsa det institutionella perspektivet till ett ensamt 
paradigm. Det är istället olika influenser som existerar tillsammans under denna benämning. 
Han menar dock att det finns en gemensam utgångspunkt för perspektivet, nämligen 
strukturer av relevanta och tydliga institutioner.25  

                                                 
20 Robbins (1990), s. 104 ff. 
21 Bakka et al (2001), s. 46. 
22 Burns & Scapens (2000), s. 6. 
23 Burns & Scapens (2000), s. 5, 11. 
24 Wikipedia encyklopedi. 
25 Pozzebon (2004), s. 260. 
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2.3 Handling och struktur 
 

Med utgångspunkt i struktureringsteori skiljer Giddens mellan struktur, aktörshandling och 
system. Sociala system har strukturer som är koder för sociala handlingar, medan 
aktörshandling är systemmedlemmarnas individuella handlingar.26 Sociala system är de 
system i vilka människor fungerar tillsammans. De handlingar som utförs och de beslut som 
fattas av människorna beror enligt Bruzelius och Skärvad dels på människorna och deras 
kunskaper, motiv och värderingar men även på systemets struktur.27 Strukturer är enligt 
Macintosh de koder eller mallar som styr vårt beteende. Han menar också att det är möjligt att 
förändra strukturer. Strukturerna existerar oberoende av en specifik aktör men är tillgängliga 
för aktörer som en handlingsplan. 28 De är inte givna av naturen, utan Bruzelius och Skärvad 
menar att de snarare är ett resultat av människors agerande utifrån rutiner i sociala situationer. 
En grupps förmåga att lösa ett gemensamt problem är sålunda beroende av både de enskilda 
gruppmedlemmarnas problemlösningsförmåga och de relationer gruppmedlemmarna har till 
varandra, så kallad gruppstruktur.29 
 
Aktörshandling definieras som avsiktliga handlingar från självmedvetna individer när de 
interagerar med andra i sociala situationer. Aktörer följer inte strukturer slaviskt, utan har en 
egen vilja och kan göra sina egna val. De kan alltså välja att agera på ett annat sätt. Oftast 
reagerar vi på sociala sammanhang utan att tänka efter bara för att det är bekvämt. Vi litar helt 
enkelt på vår undermedvetna kunskap om hur man ska uppföra sig.30 Även Bruzelius och 
Skärvad menar att handlingar utlöses av människans uppfattning om den sociala verkligheten. 
Sådana uppfattningar institutionaliseras och blir så småningom sociala fakta. För att förstå 
människors handlingar måste man förstå i vilket sammanhang de utförs och vilka betydelser 
människorna lägger i handlingarna.31  
 
Alla sociala system har enligt Giddens tre dimensioner; signifikans, legitimitet och dominans. 
Signifikans skapar mening i sociala interaktioner, dominans skapar makt och legitimitet sörjer 
för systemets moral. Dessa tre dimensioner är tätt sammanflätade. Mening, moral och makt 
kommer alltid tillsammans.32 Vi utgår från dessa dimensioner för att kunna förklara hur en 
förändring genomförs och tas emot av aktörerna i en organisation. 
 

2.3.1 Signifikans 
 

Signifikans är den abstrakta dimensionen där aktörer kommunicerar med och förstår varandra. 
Denna dimension består av abstrakta strukturer, tolkande scheman och uttryckliga aktiviteter 
som till exempel tal eller skrift. Signifikansstrukturer är organiserade nät av koder som ger tal 
och skrift betydelse. Tolkande scheman är förråd av kunskap, skicklighet och regler. Aktörer 
använder dessa i de dagliga interaktionerna för att kommunicera med varandra samt för att 
förmedla mening och förståelse. Aktörerna ger alltså en mening åt det som andra säger och 
gör. Dessa tolkande scheman framkallas av signifikansstrukturen samtidigt som de återskapar 
denna struktur.  Ekonomisystem kan betraktas som ett medel för att skapa mening. Chefer kan 
till exempel använda sig av ekonomistyrning för att kommunicera ut organisationens 

                                                 
26 Macintosh (2002), s. 170. 
27 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 61. 
28 Macintosh (2002), s. 170. 
29 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 61. 
30 Macintosh (2002), s. 170 f. 
31 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 28. 
32 Macintosh (2002), s. 172. 
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aktiviteter och därigenom ge dem en mening. På så sätt är ekonomisystem ett tolkande 
schema som medlar mellan den signifikanta strukturen och sociala interaktioner i form av 
kommunikation mellan chefer. När det gäller ekonomistyrning består den signifikanta 
strukturen av delade regler och idéer som framkallats för att ge organisatoriska aktiviteter en 
mening.33 
 

2.3.2 Legitimitet 
 

Legitimitet handlar om sociala handlingars moral. Legitimitetsstrukturer består av sociala 
systems normativa regler och moraliska åtaganden. De utgör delade värderingar och ideal om 
vad som ska betraktas som fördelaktigt, vad som kan räknas som viktigt och vad som bör ske 
i sociala sammanhang. Legitimitetsstrukturer anger också vad som bör betraktas som 
omoraliskt och ointressant samt vad som inte bör ske. Aktörer framkallar dessa koder under 
sociala interaktioner, utifrån normativa regler för uppförande. Aktörerna ger då andra och sig 
själva tillåtelse i och med att de samtycker eller inte samtycker till koderna och normerna. 
Detta moraliska uppträdande präglar individernas åsikter och säkrar en anpassning mellan det 
individuella och det kollektiva. Värderingarna och idealen fastställer ömsesidiga rättigheter 
och skyldigheter som aktörer förväntar sig i många sammanhang av interaktioner.34 
 
Legitimitetsdimensionen institutionaliserar rättigheterna och skyldigheterna för medlemmarna 
i ett socialt system. Ekonomistyrning och styrsystem är, utifrån chefers handlingar och 
interaktioner, i allra högsta grad involverade i att upprätta moral. Ekonomistyrning uttrycker 
normer för organisatoriska aktiviteter och erbjuder moraliskt stöd åt signifikansstrukturen.  
För de flesta av de större företagen är det största moraliska idealet att vara en vinstgivande 
enhet. Ekonomisystem är djupt inblandade i skapandet och återskapandet av värderingar och 
moral. De är viktiga hjälpmedel som chefer kan använda för att göra handlingar moraliskt 
meningsfulla för organisationens medlemmar. Struktureringsteorin belyser alltså hur dessa 
system kan ge legitimitet till chefers handlingar och interaktioner. Detta är möjligt eftersom 
ekonomisystem framhåller värderingar och ideal om vad som bör räknas, vad som bör ske 
samt vad som ska betraktas som rättvist och viktigt.35 
 

2.3.3 Dominans 
 

Dominans avser ett socialt systems förmåga att uppnå resultat och att skapa makt. Normalt 
sett kommer makt problemfritt och dess långtgående effekter kommer nästan obemärkt in i 
sociala reproduktionsprocesser. Makt kan också vara klart synlig och förstådd, som till 
exempel inom försvarsmakten. Makt fungerar som ett verktyg för att lägga band på individer 
och vinna deras samarbete, samtidigt som det även är ett medel för att frigöra ansträngningar. 
Makt uppkommer utifrån dominansstrukturer, det vill säga utifrån planritningarna för 
relationer av självstyre och beroende. Dominansstrukturer uppkommer i sin tur från medel för 
tilldelade och auktoritativa resurser. Tilldelade resurser innebär någons rättigheter att 
bestämma över materiella föremål, som exempelvis fabriker, datorer och vapen, samt hur 
dessa ska skötas. Auktoritativa resurser utgörs av aktörers rättigheter att bestämma över 
andra. Ekonomistyrning och ekonomisystem är mycket viktiga auktoritativa resurser för 
högsta ledningen. Ekonomisystem har koder för vem som är ansvarig för vem och för vad. De 

                                                 
33 Macintosh (2002), s. 173. 
34 Macintosh (2002), s. 174.  
35 Ibid.  
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har stor betydelse för dominansstrukturer på så sätt att vissa aktörer hålls ansvariga inför 
andra.36 
 

2.4 Motstånd  
 

Förändringar möts ofta av motstånd. Bruzelius och Skärvad menar att många människor inte 
gillar förändringar. Förändringsmotståndet varierar dock från fall till fall beroende på vad 
förändringen gäller. Hur genomgripande förändringen är och hur förändringsprocessen 
hanteras är aspekter som kan påverka reaktionerna hos de som ska ta emot förändringen. 
Motståndet mot förändringar har ofta visat sig vara särskilt starkt vid radikala eller oväntade 
och plötsliga förändringar. Det kan också vara tydligare när inblandade personer upplever att 
de förlorar något på grund av förändringen. Andra orsaker till starkare motstånd kan vara att 
bakgrunden för, syftet med och innebörden av förändringen är otydliga och därför skapar 
osäkerhet samt att det finns negativa erfarenheter av tidigare förändringar. Det finns givetvis 
individuella skillnader. Vissa personer oroar sig för och är motståndare till små, obetydliga 
förändringar medan mycket stora förändringar kan vara en drivfjäder för andra. På samma sätt 
kan det finnas organisatoriska skillnader. Vissa organisationer kan vara vana vid ständiga 
förändringar medan de i andra organisationer är ovana vid och har bristande erfarenheter när 
det gäller förändringar. 37 
  
Bakka et al menar att motstånd vid förändring kan uppstå på grund av att individer: 
- mister kontroll och inflytande 
- blir överraskade eftersom de inte har någon förberedelse eller bakgrundsorientering 
- känner för stor osäkerhet på grund av bristande information 
- blir förvirrade eftersom det är för mycket förändringar samtidigt 
- tappar ansiktet och känner sig dumma inför det nya 
- blir osäkra på sin kompetens och om de kan leva upp till de nya kraven 
- får mer arbete eftersom förändringar kräver energi, tid, möten, mer att lära sig och så vidare 
- känner upplagrad ovilja  på grund av tidigare icke infriade löften som gör det svårt att vara 
   positiv och lita på andra.38 
 
I en longitudinell fallstudie undersöker Granlund orsaker till varför ekonomisystem är svåra 
att förändra, trots att bland annat betydande förändringar på marknaden ställer stora krav på 
förändring av ekonomisystem.39 I studien hänvisar han till ett antal författare som alla menar 
att det i vissa implementeringar av ABC är omöjligt att lyckas eller få systemet att växa hur 
skickligt ledningen än sköter implementeringen. Det finns alltid något oförutsägbart under ett 
systembyte. I hans studie består det oförutsägbara till stor del av mänskliga faktorer. Det är 
dock inte säkert att det är de mänskliga faktorerna som nödvändigtvis är det som avgör om 
implementeringen lyckas eller inte. Granlund tar upp tre olika drivkrafter till förändring; 
ekonomiska, institutionella och individuella. Han identifierar sedan olika motståndsfaktorer 
till dessa drivkrafter.40 Ekonomiska motståndsfaktorer är inte aktuella för vår undersökning så 
därför tar vi endast vår utgångspunkt i de individuella och institutionella motståndsfaktorerna.  
 

                                                 
36 Macintosh (2002), s. 175. 
37 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 370. 
38 Bakka et al (2001), s. 266 f. 
39 Granlund (2001), s. 141 f. 
40 Granlund (2001), s. 152 ff. 
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2.4.1 Institutionella motståndsfaktorer 
 

Institutionella motståndsfaktorer vid förändring kan vara: 
� Organisatoriska rutiner. 
� Konservativ organisationskultur och en ovilja att förändra. 
� Misslyckas med att göra förändringen legitim.41 

 
Burns och Scapens menar att det är svårt att införa förändringar som hotar de existerande 
rutinerna och institutionaliseringarna, det vill säga när det är svårt att anpassa förändringen till 
det befintliga sättet att tänka och de befintliga beteendenormerna. Författarna delar in 
motstånd till förändring i tre element. Det första är formellt och offentligt motstånd på grund 
av intressekonflikter. Det andra elementet är motstånd på grund av bristande kunskap och 
erfarenhet för att klara av en förändring. Det sista elementet är motstånd på grund av ’mental 
lojalitet’ till etablerade sätt att tänka och agera, vilket förverkligats i befintliga rutiner och 
institutionaliseringar.42 
 
Vid en tillbakablick på tidigare studier konstaterar Granlund att orsaken till att människor i 
grund och botten motsätter sig en förändring beror på att de känner sig trygga i sina rutiner. 
Rutiner kan uttryckas hos enskilda individer såväl som på kollektiv nivå. Detta kan leda till att 
det uppstår en situation där förtroendet för förändringen inte längre finns. Stöd för denna 
förklaring kan komma både från den institutionella teorin, struktureringsteorin precis som från 
psykoanalytiska teorier.43 När sociala strukturer beaktas kan det enligt Kasurinen noteras att 
motstånd inte nödvändigtvis uppkommer i form av kalkylerad och taktisk negativ respons 
utan även som ignorans och ointresse. Försök att genomdriva en förändring uppifrån kan ge 
upphov till frustration på grund av den kulturella infrastrukturen på lokal nivå.44 Både 
Granlund och Kasurinen hänvisar till Scapens och Roberts som hävdar att motstånd till 
förändring av ekonomistyrning beror på misslyckandet att säkra legitimiteten av ett nytt 
system.45 
 

2.4.2 Individuella motståndsfaktorer 
 

Individuella motståndsfaktorer vid förändring kan vara: 
� Anställdas individuella viljor och erfarenheter. 
� Rädsla för att få en större arbetsbörda hos vissa anställda. 
� Bristande stöd från ledningen.46 

 
Resultatet av Granlunds studie visar att de mänskliga faktorerna alltid ska övervägas noggrant 
vid en förändring av ekonomistyrningen. När det gäller frågan om en förändring ska ske eller 
inte betyder de mänskliga faktorerna mer än andra faktorer som analyserats. Det fungerar inte 
att bara titta på tekniska frågor eller på generella organisatoriska frågor. Det måste läggas stor 
uppmärksamhet på sammansättning av utvecklingsgrupper och träning. Tidigare studier med 
faktorer för lyckade implementeringar är ofta till stor hjälp för andra organisationer. Det finns 
dock ingen garanti för en lyckad implementering. Granlunds studie visar att det endast krävs 
en person för att bevara stabiliteten och på så sätt avbryta förändringen. De mänskliga 

                                                 
41 Granlund (2001), s. 153 ff. 
42 Burns & Scapens (2000), s. 16 f. 
43 Granlund (2001), s. 160 f. 
44 Kasurinen (2002), s. 325. 
45 Kasurinen (2002), s. 325, Granlund (2001), s. 156 ff. 
46 Granlund (2001), s. 153 ff. 
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faktorerna och de institutionella drivkrafterna kommer alltid att innehålla oförutsägbara 
aspekter från analyser av sociala processer. Enligt Granlund är detta precis vad 
förändringsprojekt i ekonomistyrning egentligen är; de innehåller en kamp om makt, 
organisationspolitik, komplexa sammanhang och oavsiktliga konsekvenser. 47 
 
Både Granlund och Kasurinen hänvisar till Scapens och Roberts som påpekar att det motstånd 
som stöttes på i deras studie inte var irrationellt utan att det fanns rimliga angelägenheter och 
rädslor bakom. Många var rädda för att ett system utformat på divisionsnivå inte skulle 
uppfylla de behov som fanns på den lokala nivån. De anställda som blev ombedda att 
samarbeta med projektgruppen var oroliga för att få en större arbetsbörda. I studien förekom 
det även en viss oro bland övriga anställda. Chefer på alla nivåer måste utifrån de anställdas 
perspektiv förstå vad en förändring innebär. De måste även undersöka villkoren för 
överenskommelser hos personalen. Dessa överenskommelser bestämmer de ömsesidiga 
skyldigheterna och det ömsesidiga engagemang som definierar relationen mellan de anställda 
och organisationen. Personalens villkor ändras ofta i förändringsprojekt. Det är därför 
orealistiskt att förvänta sig att de anställda helt köper en förändring om inte ledningen 
fastställer nya villkor och övertalar de anställda att acceptera dem. Granlund menar i sin 
studie att det verkliga problemet inte är den tekniska förändringen utan de mänskliga 
förändringarna som ofta medföljer de tekniska förnyelserna. Människor motsätter sig inte 
tekniska förändringar utan snarare sociala förändringar som uppstår på grund av tekniska 
förändringar. En förändring skulle orsaka mer skada om man försöker att ändra de djupt 
underliggande strukturerna och inte bara de tolkande scheman som används för att 
kommunicera ut grundläggande värderingar, normer och uppfattningar.48 
 
En förändringsprocess kan aktivera oförutsedda negativa konsekvenser. Kasurinen 
exemplifierar detta och menar att personalen kanske inte är villig att acceptera mer ansvar för 
styrningen och motsätter sig därför förändringen. För att överbrygga barriärer som uppstått på 
grund av försvarande av rutiner är det nödvändigt att skapa internt engagemang. Målet med 
detta är att undvika upplevelsen av förlägenhet eller hot. Det interna engagemanget ska 
motivera individer att implementera de nya idéerna och att agera utifrån deras innebörd. 
Framgång med att förändra ekonomisystem kan enligt Kasurinen associeras med 
beteendemässiga och organisatoriska variabler såsom stöd från ledningen, koppling till 
konkurrerande strategier samt kopplingar till prestationsutvärdering och kompensationer.49  
 

2.4.3 Uttryck för motstånd 
 

Själva sättet att hantera förändringsprocessen är en viktig ledningsuppgift och hänger samman 
med förändringsmotståndet.50 Motstånd till förändringar kan ha många uttrycksformer, vilket 
kan vara bra att vara medveten om för att kunna hantera det. Bakka et al visar en skala på 
motstånd från mycket hög accept till medvetet sabotage.51 I de studier vi har behandlat i vår 
teoretiska referensram har det påvisats att motstånd kan uttryckas på olika sätt. Denna skala 
kan då användas för att identifiera vilka olika typer av motstånd som kan förekomma i en 
organisation. Därför tar vi hjälp av denna skala i vår analys för att tydligare kunna beskriva 
vad vi kommer fram till i vår undersökning.  

                                                 
47 Granlund (2001), s. 162 f. 
48 Kasurinen (2002), s. 325, Granlund (2001), s. 156 ff. 
49 Kasurinen (2002), s. 324 f.  
50 Bruzelius & Skärvad (2000), s. 370. 
51 Bakka et al (2001), s. 265. 
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Aktivt motstånd - ödeläggning, medvetet sabotage  

- begår fel  
- personlig tillbakadragning 
- sätter ner tempot 
- gör så lite som möjligt 
- protesterar 

   
Passivt motstånd - bristande inlärning  

- omoget beteende 
   
Likgiltighet  - gör bara det man får besked om 

- mister intresset för arbetet 
- passiv resignation 

 
Accept  - samarbete under press från ledning 

- samarbete 
- entusiastiskt samarbete och stöd 52 

   
     
 
 

                                                 
52 Bakka et al (2001), s. 265. 
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3 METOD 
I detta avsnitt kommer vi att kort förklara olika metodbegrepp och redogöra för de val som 

präglar vår studie. Vi kommer att tydliggöra våra utgångspunkter samt beskriva hur vi samlat 

in material och genomfört våra intervjuer samt vår enkätundersökning. Avslutningsvis 

kommer en diskussion kring studiens tillförlitlighet att föras.  

 

3.1 Undersökningsmetoder 
 

Vilket tillvägagångssätt som ger den bästa informationen beror på syfte och frågeställningar, 
vilket gör att undersökningens övergripande upplägg styr valet av metod.53 Med utgångspunkt 
från den information som undersöks skiljer man på två olika metodiska angreppssätt; 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur siffror och 
statistik används.54  
 

3.1.1 Fallstudie 
 

För att kunna utforska förekomsten av motstånd i samband med en implementering av ett nytt 
affärssystem valde vi att göra en fallstudie. Detta ansåg vi skulle ge en möjlighet att få svar på 
frågor som ”vad” och ”hur” men även svar på frågan ”varför”. En fallstudie innebär att man 
gör en empirisk undersökning av ett specifikt fall där flera källor används för att stärka 
undersökningen.55 När fenomen är helt eller delvis okända och svårförutsägbara eller oklara är 
fallstudie en vanlig metod. Om studien är utforskande kan den tillhandahålla en 
grundläggande uppfattning om ett fenomen.56  
 
Vi tog kontakt med en internationell koncern med säte i Sverige som för ett antal år sedan 
började ett arbete med att implementera ett nytt affärssystem som skulle finnas på alla enheter 
i koncernen. Då vi ville titta på en stor förändring ansåg vi att de skulle vara representativa för 
en studie om förändring och motstånd. Anledningen till att vi fick intresse för just denna 
koncern var att en av oss tidigare har arbetat som ekonomiassistent på en av koncernens 
produktionsenheter. Ett sådant bekvämlighetsurval är väldigt enkelt men i vårt fall ansåg vi att 
det var ändamålsenligt. Sedan ansåg vi att en redan etablerad kontakt skulle göra det lättare att 
komma i kontakt med relevanta personer i koncernen. Inför uppsatsen hade vi ett möte med 
ekonomichefen på moderbolaget samt projektledaren för implementeringen av det nya 
affärssystemet. De hänvisade oss till en av produktionsenheterna som de ansåg var ett 
lämpligt undersökningsobjekt.  Anvisningsurvalet grundade sig på att detta företag var ett av 
de första i koncernen att implementera det nya affärssystemet och att allt inte hade gått helt 
problemfritt. Företagets ledning var även villig att stödja oss under arbetets gång. Under mötet 
framkom också att koncernen hade en önskan om att vara konfidentiell. Vi ansåg att detta var 
rimligt eftersom studien enligt oss inte påverkas av vilket företag eller vilken typ av bransch 
som undersöks. Vi vill påpeka att detta inte är det företag där en av oss arbetat.  
 
Vi ansåg vidare att vi skulle göra en tvärsnittsundersökning då en sådan kan ge information 
om variationer i till exempel åsikter om något.57 Genom att göra undersökningar av de olika 
                                                 
53 Saunders et al (2003), s. 90. 
54 Holme & Solvang (1997), s. 13. 
55 Saunders et al (2003), s. 93. 
56 Gustavsson (2004), s. 115, 118. 
57 Johannessen & Tufte (2003), s. 50. 
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hierarkiska nivåerna vid en viss tidpunkt ansåg vi att det kunde bli möjligt att få fram de olika 
aktörernas uppfattning om förekomsten av motstånd och vad det i så fall kunde bero på. I de 
studier där vi tog vår utgångspunkt och där undersökningen av motstånd vid förändring 
baseras på ett fall, genomförs oftast en longitudinell studie. Detta gör forskarna för att kunna 
observera vad som händer och hur individer reagerar under hela förändringsprocessen. Vårt 
val att göra en tvärsnittsstudie berodde på att vi tyckte det var intressant att påvisa hur det ser 
ut en längre tid efter en stor förändring och hur man ser tillbaka på det. Detta ansåg vi skulle 
ge en möjlighet att både undersöka hur förändringsprocessen uppfattats och hur förändringen 
har etablerats sig idag. Eftersom vi tror att regler, rutiner och roller tar tid att ändra på tyckte 
vi att det även vid en tvärsnittsundersökning skulle vara möjligt att få relevanta svar om en 
förändringsprocess. Detta kan förklaras genom att vi med utgångspunkt i en del av våra 
teorier har valt att undersöka hur organisationen och dess individer fungerar idag. Vi har 
sedan gjort ett antagande om att deras regler, rutiner och roller fungerade på samma sätt under 
implementeringen. Vi valde att utgå ifrån tre nivåer i en koncern; högsta ledningen, en 
mellanchefsnivå samt övriga anställda i organisationen för att kunna jämföra dessa 
uppfattningar och reaktioner.  
 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Vår avsikt var att förklara och förstå individers uppfattning om förekomsten av motstånd och 
belysa orsaker till varför ett eventuellt motstånd uppstod. Således var det av stor vikt för oss 
att få en djupare kunskap i det aktuella fallet. Kvalitativ metod innebär att man söker 
förståelse för hur människan upplever sin situation; hur de ser på sig själva och sin 
omgivning.58 Forskaren vänder sig då till få respondenter för att kunna gå på djupet och 
erhålla riklig information om varje person.59 Vårt intresse låg inte i att ta reda på huruvida 
informationen var generell eller inte, utan det centrala blev att samla in information för att 
kunna få en djupare förståelse för vårt problem. Då vi ansåg att det oftast är färre personer 
som befinner sig högre upp i en organisation ville vi kunna föra en dialog med dem och få så 
mycket information som möjligt om deras uppfattning om både sin egen och andras situation 
vid bytet av affärssystem. Vi ansåg därför att intervjuer med relevanta personer var det bästa 
alternativet för att få fram perspektiv från högsta ledningen samt mellanchefsnivån i 
organisationen. 
 
Vi ville nå så många som möjligt på bland de övriga medarbetarna i organisationen. Detta för 
att få en heltäckande bild av hur individer agerar i sitt dagliga arbete och hur de reagerade vid 
och under bytet av affärssystem. Detta ledde till att vi gjorde en enkätundersökning med fasta 
svarsalternativ, eftersom vi såg detta som ett bra komplement till den kvalitativa delen i 
undersökningen. Det centrala vid kvantitativ metod är att samla in data som är mätbara eller 
möjliga att uttrycka i siffror. Med strukturerade datainsamlingsmetoder, till exempel enkäter, 
försöker man gå på bredden och samla in upplysningar om många respondenter. Metoden 
syftar bland annat till att kunna hitta mönster och samband mellan olika variabler.60 Genom 
att kombinera ett kvalitativt och ett kvantitativt arbetssätt, strävade vi efter att få en så tydlig 
bild av undersökningsområdet som möjligt. I det här fallet kunde vi då jämföra våra 
intervjurespondenters uppfattningar med den mer generella bild som framkom från 
enkätundersökningen. 
 

                                                 
58 Hartman (2003), s. 273. 
59 Holme & Solvang (1997), s. 78. 
60 Holme & Solvang (1997), s. 14. 
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Genom att använda båda tillvägagångssätten kunde vi få fram både kvalitativa och 
kvantitativa egenskaper vid vår studie av förekomst av motstånd. Vi kunde både tolka och 
försöka förstå individers uppfattningar samtidigt som den kvantitativa delen gav oss möjlighet 
att förklara eventuella orsaker till dess uppfattningar. Att vi gjorde intervjuer på ledningsnivå 
och mellanchefsnivå gav oss möjligheten att gå på djupet för att utforska motstånd i samband 
med implementering av ett nytt affärssystem. Vi ansåg att en enkätundersökning inte var ett 
alternativ på dessa nivåer eftersom det fanns få relevanta personer. Vi ville låta dem återge 
sina uppfattningar med egna ord men ändå ha möjligheten att ställa följdfrågor för att få 
djupare svar. Bland de övriga anställda var det svårt att få personer att ställa upp på intervjuer 
och vi valde därför att göra en enkätundersökning. Om vi hade fått intervjuer med några 
personer bland de övriga medarbetarna så hade vi fått djupare svar och kunnat jämföra dessa 
mot svaren vi fick på lednings- och mellanchefsnivå på ett annat sätt. Vi hade kanske kunnat 
visa på tydligare uppfattningar även på denna nivå. Genom att använda en kvantitativ metod 
blev det istället möjligt att generalisera mera och förklara vilka orsaker som kunde ligga till 
grund för ett eventuellt motstånd. Det kvantitativa tillvägagångssättet blev således ett bra 
komplement till intervjuerna.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

Genom intervjuer och en enkätundersökning samlade vi in primärdata till vår empiri. 
Primärdata är information som samlas in för första gången och är till för den aktuella studien. 
Data fanns alltså inte tillgänglig sedan tidigare.61 Även en organisationsbeskrivning som 
beskrevs av företagets VD utgör primärdata. I vår undersökning använde vi oss även av 
sekundärdata, det vill säga information som redan fanns tillgänglig. Denna utgörs i vår studie 
av vetenskapliga artiklar, litteratur och Internetkällor.62 
 

3.2.1 Intervjuer 
 

Vi ansåg att intervjuer var nödvändiga eftersom vår avsikt var att ta reda på hur 
respondenterna uppfattar och tolkar olika händelser och handlingar i organisationen. 
Intervjuerna gav oss en djupare förståelse för våra respondenters uppfattningar om motstånd 
vid förändring.63 Vi valde att genomföra personliga intervjuer eftersom det då är lättare att få 
en avslappnad stämning som kan leda till en mer öppen kommunikation.64 Eftersom 
koncernen hade en önskan om att vara konfidentiell så behandlades även våra respondenter 
konfidentiellt.  
 
Eftersom vi ville belysa uppfattningar och reaktioner på tre olika nivåer i organisationen så 
ville vi, utifrån vår tanke om en hierarkisk pyramid, intervjua en person på ledningsnivån, två 
personer på mellanchefsnivån och vår tanke var från början att intervjua tre personer bland de 
övriga anställda. Vid valet av respondenter gjorde vi ett så kallat bedömningsurval och valde 
individer efter vissa kriterier.65 Eftersom förändringen gällde en implementering av ett nytt 
affärssystem som började för fem år sedan, var det första kriteriet att respondenterna skulle ha 
varit med under hela implementeringen, helst även innan själva bytet. Detta ansåg vi hade hög 

                                                 
61 Saunders et al (2003), s. 188. 
62 Booth & Colomb (2004), s. 82. 
63 Johannessen & Tufte (2003), s. 96. 
64 Saunders et al (2003), s. 269. 
65 Saunders et al (2003), s. 159. 
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relevans för vad de skulle kunna tillföra vår undersökning. Det andra kriteriet var att 
respondenterna skulle använda affärssystemet i sitt arbete.  
 
Vi valde att i bedömningsurvalet utgå från följande definitioner av de tre olika nivåerna i 
organisationen: Högsta ledningen skulle vara någon från koncernledningen, alltså inte från 
den specifika undersökningsenheten. Respondenter från mellannivån skulle utgöras av två 
personer med visst chefsansvar och tanken var att de tre sista personerna skulle vara tre 
kollektivanställda. Från högsta ledningen var projektledaren enligt oss en given person då 
hans position är en stabsfunktion till koncernledningen. Han har också deltagit som rådgivare 
till företagsledningarna vid alla implementeringar av affärssystemet i koncernen. På 
mellannivån hade vi för avsikt att intervjua företagets VD samt produktionschefen som båda 
innehar chefsposition av någon grad. Produktionschefen var också relevant eftersom han 
arbetar nära de kollektivanställda. Tyvärr visade det sig att VD:n inte har deltagit under hela 
implementeringen av systemet. Då detta var en av de viktigaste förutsättningarna valde vi att 
istället intervjua personalchefen. Hon kom visserligen till företaget endast en kort tid före 
själva bytet men har och har haft en nära relation till personalen samt deltagit under hela 
implementeringen. 
 
Respondenterna tillfrågades per telefon och vidare kontakt skedde via mejl. Det skulle kanske 
ha varit mer fördelaktigt att personligen fråga respondenterna men då företaget hade långt 
geografiskt avstånd från oss var detta för tidskrävande. De tre personerna på de två översta 
nivåerna var genast villiga att delta och vi fick ett bra mottagande. När det gällde att få tre 
personer från de kollektivanställda att ställa upp på intervju så märkte vi genast att det skulle 
bli svårare. Då vi inte hade möjlighet att intervjua så många personer kände de sig 
förmodligen utpekade och de första som tillfrågades ville inte ställa upp. Vi fick i det här 
skedet tänka om och bestämde oss istället för att genomföra en enkätundersökning bland de 
kollektivanställda. Vi var lite besvikna över att inte kunna gå på djupet på samma sätt som vid 
intervjuer men ansåg att det skulle bli lättare att i alla fall få ut någon information från dem. 
Alla intervjuer spelades in på band efter respondenternas medgivande. Detta gjordes för att vi 
bättre skulle kunna fokusera på frågorna och det som diskuterades. Intervjuerna 
sammanställdes sedan i skriftlig form och skickades till respektive respondent så att var och 
en hade möjlighet att redigera eventuella felaktigheter och missförstånd. I 
sammanställningarna av intervjuerna valde vi att endast återge det som var väsentligt för att 
kunna uppfylla vårt syfte.  
 
Vid utformningen av intervjun var det viktigt att tänka på hur mycket ansvar vi som 
intervjuare skulle ha när det gällde frågornas utformning och inbördes ordning. Syftet med 
projektledarens frågor (Bilaga 1) var bland annat att få fram hur implementeringen av det nya 
affärssystemet styrdes och hur han som representerar ledningsnivån uppfattade de anställdas 
reaktioner på detta. Intervjufrågorna till de två personerna på mellannivån (Bilaga 2) skulle 
utgå från samma områden men syftet var att vi skulle få fram hur de själva reagerat på 
förändringen samt hur de uppfattat att de kollektivanställda reagerat. I de tre intervjuerna hade 
vi alltså bestämda områden med liknande frågor och ordningsföljd för att kunna ställa svaren 
mot varandra. Givetvis förekom det även en del följdfrågor för att hålla respektive respondent 
inom syftets ramar samt för att få så uttömmande svar som möjligt.66  
 
Vi valde att göra en helhetsanalys av vårt intervjumaterial. Genom att först skriva ner det som 
från vår synpunkt verkade mest väsentligt för vår studie, kunde vi sedan vid genomläsning 

                                                 
66 Patel & Davidsson (2003), s. 71. 
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försöka bilda oss ett allmänt intryck. Från detta kunde vi sedan välja ut situationer eller 
uttryck som illustrerar huvudintrycken. Det var alltså vår tolkning av individernas 
uppfattningar som kom fram i analysen. 
 

3.2.2 Enkätundersökning 
 

Det finns 41 kollektivanställda på det undersökta företaget och vi ville naturligtvis nå så 
många som möjligt i vår enkätundersökning. Vi fick bekräftat från företagets VD att vi fick 
komma till företaget och lämna ut vårt frågeformulär. Personalen informerades i förväg om att 
vi skulle komma dit. Vi hade också lovat en utlottning av två biobiljetter bland de som deltog 
i undersökningen. På företaget hade en person fått ansvaret att ta oss med runt till de anställda 
på deras arbetsplatser för att vi personligen skulle kunna dela ut enkäterna. Vi ansåg att 
möjligheten att vinna något och den personliga kontakten skulle öka antalet deltagare. Då de 
kollektivanställda jobbar i två-skift eller dagtid, vistades vi på företaget en eftermiddag och en 
förmiddag för att nå så många som möjligt. Av de 29 personer som vi delade ut enkäter till 
fick vi in svar av samtliga.  De resterande 12 kollektivanställda befann sig inte på företaget 
under dessa dagar eller så bedömdes de av vår guide att vara så nyanställda att de inte skulle 
kunna tillföra vår undersökning något extra.  
 
En enkät är ofta helt standardiserad och vi utformade vårt frågeformulär så att alla personer 
skulle svara på samma frågor i samma ordningsföljd (Bilaga 3). Vi formulerade frågorna 
utifrån samma områden som i intervjuerna. Att frågorna hade fasta svarsalternativ innebar att 
enkäten var helt strukturerad och att respondenterna då inte fritt kunde besvara frågorna.67 Vi 
avslutade dock vårt formulär med en möjlighet för respondenterna att tillägga övriga 
eventuella synpunkter. Hur varje respondent svarade redovisas i Bilaga 4. Vi strävade efter att 
få en generell bild av de kollektivanställdas uppfattningar och reaktioner. Vi har i efterhand 
insett att en enkätundersökning var ett bra alternativ till att göra tre intervjuer bland de övriga 
anställda nivån. Vi tycker att vi har fått fram en helhetsbild som vi anser blev väldigt bra då vi 
kunde jämföra deras reaktioner med det som framkom av intervjuerna. 
 
Utifrån enkätundersökningen valde vi att göra en frekvensfördelning. Detta för att vi i 
analysen skulle kunna slå ihop kategorier och göra materialet mer översiktligt. Analysen blev 
därför själva fördelningen av värden i kategorier. Trots en kvantitativ metod blev således 
tolkningen av enkätsvaren subjektiv. Analysen präglas alltså av ett mer kvalitativt 
angreppssätt eftersom vi själva tolkar allt material utifrån vad som påvisats i tidigare studier. 
 

3.2.3 Motivering av frågor i enkät 
 

Nedan följer en redogörelse för vårt syfte med att ställa respektive fråga i 
enkätundersökningen (Bilaga 3).  
 
Fråga 1: Den första frågan ställdes för att kunna göra en bedömning huruvida anställningstid 
påverkar individens agerande och uppfattningar om det dagliga arbetet och bytet av 
affärssystem. 
 
Fråga 2, 3 och 4: Med dessa frågor ville vi tydliggöra om individens arbetsdagar samt 
arbetsuppgifter styrs av regler och rutiner. 

                                                 
67 Patel & Tebelius (1987), s. 102 f. 
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Fråga 5: Denna fråga har sitt ursprung i att vi ville få fram hur de anställda agerar när något 
oväntat inträffar. Detta syftar även till att se individens roll i sociala system, alltså relationen 
till andra på företaget. Vår tanke var att vi skulle kunna se om de kollektivanställda som grupp 
tillsammans kan lösa problem. 
 
Fråga 6: Med denna fråga ville vi ta reda på hur individen tar emot något nytt. 
Förhoppningen var att frågan skulle kunna förklara vissa av de anställdas reaktioner och 
ageranden inför och under bytet till det nya affärssystemet.  
 
Fråga 7: Frågan ställdes för att få reda på huruvida de anställda känner att de har stöd från 
högre uppsatta personer i företaget. 
 
Fråga 8: Denna fråga ställde vi för att få reda på hur väl informationen spreds i företaget 
eftersom vi tror att det kan ha betydelse för de anställdas förtroende för ledningen samt hur 
delaktiga de kände sig i förändringen.  
 
Fråga 9: Med denna fråga ville vi få fram om de anställda innan bytet av affärssystemet hade 
insett att det fanns ett behov av en förändring. Om de ansåg att ett behov verkligen fanns 
borde detta ha gjort att de tagit emot förändringen på ett positivt sätt. 
 
Fråga 10: Denna fråga ställde vi för att få fram om det fanns en negativ inställning till 
systembytet innan implementeringen började. 
 
Fråga 11: Syftet med frågan var att ta reda på i vilken mån respondenten kan ha påverkats av 
systembytet. Denna fråga ställdes också för att kunna se om olika ageranden och 
uppfattningar kan bero på i vilken utsträckning de anställda använder systemet. 
 
Fråga 12: Med denna fråga ville vi ta fram de känslor som de anställda hade inför 
systembytet vilket skulle kunna förklara om individerna motsatte sig förändringen. 
 
Fråga 13 och 14: Med dessa frågor ville vi ta reda på vilka förutsättningar respondenterna 
hade för att lära sig det nya affärssystemet. Med frågorna ville vi även se om de anställda 
kände att de hade stöd från ledningen och övriga överordnade i företaget. 
 
Fråga 15: Den avslutande frågan ställdes för att se om bytet till det nya affärssystemet idag är 
accepterat av de anställda. 
 

3.2.4 Sekundärdata 
 

När vi skulle sammanställa vår teoretiska referensram om motstånd vid förändring, läste vi in 
oss på området och använde oss då av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och 
annan litteratur. De artiklar som vi ansåg var mest relevanta för vårt problemområde fick vi 
fram genom att söka i universitetsbibliotekets databas ELIN på sökorden; ”management 
accounting change”, ”accounting change” och ”resistance to change”. 
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3.3 Tillförlitlighetsdiskussion 
 

Med denna diskussion vill vi göra läsaren uppmärksam på att det finns olika faktorer, såsom 
reliabilitet och validitet, som kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen. Därutöver är 
det viktigt att kritiskt granska informationen som inhämtats. 
 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet innebär att den information som samlas in ska vara pålitlig.68 Detta tycker vi har 
stärkts i vår uppsats framförallt genom att vi har haft kontakt med intervjupersoner som hade 
god inblick i och stor kunskap om företagets byte av affärssystem. Genom att vi gjorde både 
intervjuer och en enkätundersökning anser vi att vi har fått fram uppfattningar i hela 
organisationen om förekomsten av motstånd samt reaktioner vid en förändring.  
 
För att få validitet, alltså giltighet, i den information som skall samlas in krävs att forskaren 
måste vara medveten om hur han eller hon själv fungerar och ta hänsyn till detta.69 Vi anser 
att ett antal faktorer kan ha påverkat validiteten positivt i vår undersökning. Alla respondenter 
har till exempel fått samma information om undersökningen. Något vi var extra försiktiga 
med var att inte nämna ordet ”motstånd” vare sig innan eller under intervjuerna eller i 
enkäten. Detta för att vi själva ansåg att begreppet hade en negativ klang. Det faktum att vi 
under intervjuerna och under hela uppsatsarbetet har varit tre personer anser vi också har 
påverkat validiteten positivt. I och med detta har risken för misstolkningar troligen minskat. 
Det som eventuellt missats av någon har förhoppningsvis uppfattats av någon annan. Då vi 
använde oss av bandspelare under intervjuerna och att respondenterna fick möjlighet att 
korrigera eventuella feltolkningar anser vi att validiteten stärkts ytterligare. Att få giltig 
information i kvalitativa undersökningar är i princip lättare än i kvantitativa, då närheten är 
mycket större till det som studeras.70 Under intervjun med personalchefen framkom att alla 
anställda är vana vid att delta i enkätundersökningar eftersom de på företaget ofta använder 
detta forum för att få fram åsikter. Enligt henne är så gott som alla alltid engagerade i detta 
och svarar alltid ärligt eftersom det gynnar dem själva i form av förbättringar. Detta borde 
enligt oss ha stärkt validiteten i enkätsvaren. Den personliga kontakten vid utdelningen av 
frågeformuläret tror vi också har påverkat positivt. Vår uppfattning är att om man blir 
tillfrågad personligen så finns en större vilja att samarbeta och hjälpa till genom att svara 
ärligt. Vi var lite osäkra på om det faktum att en av oss har jobbat inom koncernen skulle ha 
någon påverkan vid intervjuerna. Dock var vi medvetna om detta och följde till största del 
våra intervjumallar som innehöll nyckelord för följdfrågor. Vi anser därför att följdfrågorna 
inte blev styrda eller vinklade av denna person och det inte finns något som tyder på att vår 
information har påverkats av detta. 
 

3.3.2 Källkritik 
 

Vi är medvetna om att det bästa sättet är att utgå från ursprungskällor för de teorier som vi tar 
vår utgångspunkt i. Några gånger har vi dock bortsett från detta och hänvisat till forskare som 
våra källor refererar till eftersom ursprungskällan inte har varit tillgänglig. Vi vill även 
framhålla att det finns en risk att våra respondenter vid intervjuerna har velat försvara sin egen 
roll i koncernen och kanske därför överdriver sina svar. Vi vill också påpeka att det kan ha 
                                                 
68 Holme & Solvang (1997), s. 94. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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varit svårt för alla respondenter att komma ihåg sina känslor och reaktioner under 
implementeringsprocessen eftersom den började för fem år sedan. 
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4 EMPIRI  
I detta kapitel kommer vi att presentera sammanställningarna från våra intervjuer samt 

redogöra för resultatet av vår enkätundersökning. I sammanställningarna kommer vi i vissa 

fall att frångå ordningsföljden i intervjumallarna (Bilaga 1 och 2) till fördel för en mer 

löpande text. Frågorna i enkätundersökningen kommer att presenteras i samma följd som i 

frågeformuläret (Bilaga 3). Vi kommer inte att ange den exakta svarsfrekvensen (Bilaga 5 och 

6) på varje alternativ utan ett helhetsintryck på varje fråga.  Då vi finner det lämpligt kommer 

vi att addera vissa svarsfrekvenser för att få en tydligare bild. Vi kommer att redogöra för 

empirin i löpande text samt tydliggöra med diagram.  

4.1 Organisationsbeskrivning  
 
Vi utgår ifrån tre tydliga nivåer i en koncern; högsta ledningen, en mellannivå och individer 
längst ner i organisationen för att kunna jämföra dessa uppfattningar. Högsta ledningen 
representeras i denna uppsats av projektledaren som kan ses som en stabsfunktion till 
koncernledningen. Utifrån ett förändringsperspektiv skulle han kunna ses som den som vill 
förändra. Mellannivån representeras av en produktionschef och en personalchef som arbetar 
på den aktuella undersökningsenheten. De kan betraktas som både de som ska ta emot och de 
som ska genomföra förändringen. På den sista nivån undersöker vi uppfattningar bland de 
kollektivanställda som arbetar med produktionen på undersökningsenheten. Ur en 
förändringssynpunkt skulle de kollektivanställda vara de som måste ta emot förändringen. 
Hierarkin illustreras i figuren nedan.   
 
 

                 
Figur 1: Koncernens organisationsschema. Egen bearbetning. 71 
   
Den producerande enheten där vi har genomfört vår undersökning har stor erfarenhet inom sitt 
verksamhetsområde. Antalet anställda på företaget är 56 personer och personalomsättningen 
är låg vilket innebär att det byggts upp viktig kompetens under åren. Produktionen består till 
stor del av standardtillverkning men de kan även åta sig speciella projekt i samarbete med 

                                                 
71 Koncernens ekonomichef. 

Kvalitet/miljö 
Ekonomi 
Utveckling 

MODERBOLAG 
VD 

  Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Undersökningssenhet 
(produktion)   Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Säljbolag 

  Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Produktionsenhet 

  Säljbolag 

  Säljbolag   Säljbolag 

  Produktionsenhet 

   IT + Projektledare 



~ Empiri ~ 
 

~ 21 ~ 

kunden. Företagets specialitet är effektiva produktionslinjer för långa serier, 
snabborderavdelning för små serier samt tillverkning av produkter med extremt höga krav. 
Undersökningsenheten har enligt företagets VD ett processorienterat arbetssätt där de resurser 
som finns kan användas optimalt. Detta horisontella perspektiv är något de utvecklat under de 
senaste två åren.  
 
Processynsättet genomsyrar hela verksamheten och det finns processägare som ansvarar för 
sin process. Dessa huvudprocesser är till exempel sälj, order/planering och lager. För att få en 
effektiv process måste bland annat aktiviteter, arbetsrutiner, roller, ansvar och befogenheter 
definieras. För varje process finns alltså beskrivningar om vad processen innehåller och vilket 
ansvar samt vilken skyldighet att rapportera som ingår. Ledningen har också sin specifika 
processbeskrivning för att samordna allt. Varje process har även stödprocesser såsom 
kvalitet/miljö, personal/ekonomi, underhåll och så vidare. Alla medarbetare måste följa 
processerna, vilket kräver förankring i verksamheten. Detta existerar genom 
ansvarsfördelning till olika rollgrupper, så kallade processlag, där flera kvalitetssamordnare, 
underhållssamordnare, leveranssamordnare och så vidare finns i hela verksamheten. Dessa 
samordnare bildar tillsammans lag som regelbundet har möten med ansvariga i 
stödprocesserna. Detta arbetssätt ger förutsättningar för effektiviseringar när man ser 
helheten. Det möjliggör kontroll och uppföljning och man kan lära av tidigare erfarenheter. 
 

4.2 Intervju med projektledare  
 

Projektledaren för bytet av affärssystemet har jobbat inom koncernen sedan 1979. Han 
började inom produktion och har sedan jobbat med i stort sett det mesta man kan göra inom 
ett tillverkande företag i denna bransch, men framförallt med produktion och 
produktionsstyrning. Han har jobbat med det nya affärssystemet sedan 1998. Projektledaren 
har även tidigare jobbat med förändringsarbete. Just nu är han ansvarig för affärssystemet, 
själva applikationen, hur det används och att det fungerar samt för utveckling och support för 
hela koncernen. 
 
Projektledaren är styrd av att koncernledningen säger att det här affärssystemet ska 
implementeras på en fabrik. Han får sedan avgöra själv hur projektgruppen ska arbeta och hur 
implementeringen ska genomföras. Projektgruppen består av en central grupp på fyra 
personer inklusive projektledaren.  Implementeringen följer dock i stort sett en metod som är 
utarbetad av systemleverantören. Han arbetar tillsammans med ledningen på företaget och de 
går då bland annat igenom vad som ska göras och vem som ska göra vad. Det är alltid 
företagens ledning som är ansvarig för implementeringen och projektgruppen är till för att 
hjälpa den. Det är ledningen som ansvarar för alla flöden, rutiner och förändringar i arbetssätt 
med mera. Projektgruppen och ledningen diskuterar tillsammans om det ska göras några 
förbättringar och förändringar i samband med att systemet dras igång. Projektledaren menar 
att de försöker byta ut det gamla systemet till det nya och samtidigt ta med lite förbättringar. 
Han påpekar också att det är viktigt att inte förändra för mycket på samma gång eftersom det 
kan bli väldigt tufft. Det räcker att bara byta system och det som verkligen måste ändras. 
Enbart bytet av system kräver en del förändringar i arbetssätt och rutiner.  
 
Anledningen till att koncernen bytte affärssystem var att ett av företagen hade ett system som 
inte räckte till. Det blev då bestämt att de gamla systemen skulle bytas ut i hela koncernen. 
Syftet med detta var att alla enheter skulle ha samma system så att fördelar med bland annat 
intern handel och support skulle kunna uppnås. Mycket av diskussionerna som gick med 
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ledningen på respektive företag var att ”vi vill gärna ha kvar vårt system” och ”vi vill gärna ha 
ett eget system för att det är mycket enklare att underhålla och mycket mindre och inte så 
komplicerat”. Många säger fortfarande att det var bättre förr med de små enkla systemen men 
det är inte riktigt sanningen eftersom de inte skulle vara tillräckliga idag. Beslutet att byta 
affärssystem kom från koncernledningen. Det fanns inget specifikt akut behov just på det här 
företaget. Bytet skedde år 2001. Företaget hade ingenting att säga till om i frågan om de 
skulle byta eller inte. Nu har koncernen tretton företag (av sexton) som använder det nya 
affärssystemet. Eftersom det här företaget var ett av de första i koncernen att byta 
affärssystem hade projektledaren och IT-avdelningen inte själva hunnit få så mycket 
erfarenhet när de drog igång implementeringen på det här företaget. Projektledaren 
informerade om bytet genom att prata med företagets ledning som i sin tur pratade med 
medarbetarna där. Så fungerar det nästan alltid när de berättar vad som ska hända, det blir till 
största del muntlig information. 
 
Några av de första implementeringarna i koncernen innebar en del svåra projekt som inte gick 
så bra som de trodde. Ryktet gick sedan före projektgruppen så när de kom till företaget var 
det ingen som ville byta något system. Reaktionen var att de tyckte att det bara var skräp 
eftersom de bara fick höra det som var dåligt. Projektledaren menar att det var lite motvind 
och att de haft det flera gånger just för att ryktet har gått före dem. Då tycker alla att det är 
rena smörjan. Reaktionerna var mest negativa enligt projektledaren men han framhåller att 
ledningen fick försöka vara positiva. Han anser inte att personalen på enheterna blev 
överrumplade av att de skulle byta system men att de kanske inte hade insett behovet av att 
byta.    
 
Projektledaren beskriver att de i början av varje implementering pratar med chefen på 
fabriken. Tillsammans med honom sätter de ihop en arbetsgrupp med personer som är duktiga 
inom olika funktioner. Sedan träffar projektgruppen dessa personer så att de får information 
om vad som ska göras och hur de ska göra. De får sedan i sin tur sprida det vidare. I samråd 
med varje person i arbetsgruppen lyfter man fram hur arbetssätt och rutiner ser ut idag och hur 
man vill att systemet ska vara utformat. Samtidigt utbildas varje person i arbetsgruppen i hur 
systemet fungerar. När den personen lärt sig utbildar den i sin tur andra personer. På det sättet 
sprider man kunskapen. När det gäller att bestämma vilka som ska ingå i arbetsgruppen görs 
ingen bedömning utifrån vilken organisationsnivå de befinner sig på. Projektledaren menar att 
om de behöver ha någon som kan kundorder, så måste det vara den som kan kundorder bäst 
på företaget. Sedan spelar det ingen roll var i organisationen den befinner sig, men oftast är 
det en tjänsteman.  
 
Delaktighet för de anställda nås enligt projektledaren genom att de anställda får berätta hur de 
gör och visa hur de arbetar i sitt gamla system. Vissa saker går dock inte att göra på samma 
sätt som tidigare. Det är alltid många som säger ”så här gjorde vi förut och så vill vi göra nu 
också”. Projektledaren påpekar att det inte fungerar så utan de måste ändra på vissa saker. Då 
försöker projektgruppen att göra så att personalen kan jobba på ungefär samma sätt som de 
gjorde tidigare. Sedan får de ta de delar där det inte går och lära sig att göra på ett annat sätt. 
Ett av projektgruppens uppdrag är att hitta saker som man gör dåligt och göra det bättre. Då 
har inte personalen så mycket medbestämmande utan då är det någon som talar om hur de ska 
göra istället. 
 
Projektledaren anser att en del av de anställda på företaget var förändringsbenägna, andra inte. 
Han menar dock att det inte skiljde sig åt beroende på position i organisationen utan snarare 
beroende på individen, att man är olika. Han menar att arbetsgruppen lär sig lite grundligare 
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så de kanske förstår mer varför något ska göras på ett visst sätt. Sedan är de med och tar fram 
hur personalen jobbar och berättar hur de vill jobba. Det kan då vara lättare för personerna i 
arbetsgruppen att förstå varför något ska göras på ett visst sätt. När de sedan berättar det för 
någon annan kanske den personen inte alls vill vara med. Personligen hade projektledaren 
väldigt mycket kontakt med de anställda på företaget under implementeringen. Han är en av 
dem i projektgruppen som alla ringer till vid minsta lilla problem. Om man bortser från 
arbetsgruppen och tar de övriga så brukar det normalt sett gå till så att när de ska lära sig hur 
man använder systemet så finns det kanske inte så mycket tid till det. De har även sitt dagliga 
arbete att ta hänsyn till. Projektledaren har i sina kontakter med de anställda uppmärksammat 
att det har varit lättare för vissa och svårare för andra att lära sig det nya systemet. En del 
tycker att det är okej och en del tycker att det är dåligt för att man inte gör som man brukar 
göra. De går igenom en utbildning och sedan ska de öva på allt de lärt sig. Projektgruppen 
försöker tillsammans med arbetsgruppen sätta upp träningstider för de anställda.  
Projektledarens uppfattning om detta är att det brukar bli lite halvdåligt, oftast händer inte 
speciellt mycket. Mot slutet av implementeringen görs ett test och då brukar alla träna upp sig 
lite bättre.  
 
När det nya systemet har kommit igång brukar det enligt projektledaren oftast fungera ganska 
bra de två, tre första dagarna. Då är många försiktiga och försöker göra som de har lärt sig. 
Efter några dagar tycker många att allt är skräp, då vill de bara slänga ut allt för att ingenting 
fungerar som det ska. Projektledaren menar att det bara är att försöka att traggla med det och 
efter ett tag brukar de flesta tycka att det är riktigt bra. En sak som projektledaren brukar 
tänka på är om det köps en ny maskin, en ny skruvmejsel eller en skiftnyckel till en fabrik så 
tar man den och utan att ifrågasätta något börjar man jobbar med den. När ett affärssystem 
byts ut så finns det däremot hur mycket synpunkter som helst. Han uppfattar att det nästan 
verkar som att det är något personligt som förändras för arbetaren. Egentligen är 
affärssystemet bara ett nytt verktyg som de ska jobba med, det ingår i deras arbete. 
Projektledaren förklarar att det inte riktigt fungerar så. Personalen tar det inte bara till sig. Det 
förekommer ofta kommentarer som ”det går långsammare än det brukar” och ”varför måste 
jag hoppa in i den bilden för?”. Får de då svaret ”men det bara är så” så blir ofta reaktionen 
”men jag vill inte det”. Det finns så enormt mycket synpunkter på varför systembytet är bra 
eller inte bra, mycket mer än när det gäller något annat. Projektledaren förstår inte varför de 
tänker så. Personalen på företaget gjorde dock ofta som de blev tillsagda och muttrade sedan 
lite. Det var inte så många som tyckte ”det här var kul” och ”vad kan vi göra bättre”. Det 
förekom även tydliga protester. Sådant gick direkt till projekt- eller arbetsgruppen eller till 
ledningen. Det var inte många som ansåg att de fick ett nytt verktyg för att göra någonting 
bättre. Projektledaren menar att det klagas ofta över det som blir sämre men man får inte höra 
så mycket om det som blir bättre. 
 
Det händer att projektgruppen känner sig motarbetad, att de anställda till exempel medvetet 
låter bli att göra som de har blivit instruerade. En del struntar i att utföra vissa uppgifter för att 
de inte anser att de är viktiga. Detta tycker projektledaren är förvånande. Om man är på ett 
arbete så ska man utföra de arbetsuppgifter man är tilldelad. Det är en persons arbetsuppgift 
att göra det. Det är också den personens arbetsuppgift att tala om hur många timmar som han 
lagt ner för att till exempel få fram en produkt. Tycker han inte att det är viktigt så struntar 
han i det, men han struntar inte i att göra produkten. Det finns ingen anledning att strunta i 
det, han tjänar varken mer eller mindre pengar om han lägger in den tiden eller inte. I vissa 
fall beror det kanske på att personen är osäker och inte riktigt vet vad som ska göras. Det kan 
vara att reglerna för hur och när det ska göras är otydliga. Projektledaren tror att det många 
gånger inte handlar om ovilja utan snarare om osäkerhet.  
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Vissa kan strunta fullkomligt i att till exempel ange ett värde i ett visst register hur många 
gånger de än blir tillsagda att göra det. De kan anse att det finns en ekonom som ändå ska ha 
ut ett lagervärde och då kan väl den fixa det själv. Följden kan bli att ekonomen får sitta i två, 
tre dagar och rätta upp lagervärdespriser istället för att någon gör det i sitt dagliga arbete. 
 
Projektledaren tycker att det är viktigt att påpeka att det faktiskt också finns många som är 
positiva och som implementeringen fungerar helt problemfritt med. Han menar att några är 
positiva, de flesta är neutrala och några är negativa. De som använder systemet varje dag hade 
mycket lättare att lära sig och blev säkrare tack vare att det ingår i deras arbete att jobba i 
systemet. En person som bara gör någonting ibland är oftast osäker på hur det ska göras och 
blir rädd. För någon som använder systemet i hög utsträckning kan ett systembyte bli en stor 
förändring. Projektledaren tror att de kan oroa sig för att de kan få mycket mer att göra. I en 
implementering så blir det alltid mycket jobb, man ska förbereda eller jobba i 
implementeringen. Projektgruppen flyttar ofta uppgifter från en viss grupp av användare till 
en annan grupp. Många kan bli osäkra för att det är något helt nytt de måste lära sig. Det är 
någonting de aldrig har gjort. Då är de lite rädda för det. 
 
De anställda på företaget upplevde det som att det var mycket som förändrades på samma 
gång enligt projektledaren. Han tror att det beror på att det är ett helt nytt system. Det nya 
systemet är mycket mer komplicerat och egentligen mycket mer arbetskrävande. Mycket mer 
information måste läggas in för att få systemet att fungera och det måste vara rätt information. 
Det kanske inte har varit så noga i det gamla systemet. Projektledaren anser att den allmänna 
uppfattningen på företaget idag är att det nya affärssystemet är minst lika bra som det system 
de hade tidigare. Han tror inte att det finns så stora synpunkter på det. Sedan finns det alltid 
saker i systemet som kanske inte fungerar så bra som man vill och det kommer det alltid att 
finnas åsikter om. Han framhäver att det oftast är så att man får reda på det som är dåligt och 
inte det som är bra. 
 

4.3 Intervju med personal på mellannivå 

4.3.1 Intervju med produktionschef 
 

Produktionschefen har jobbat i företaget sedan 1987. Han började som reparatör ute i 
produktionen och har under sina nitton år i företaget jobbat på i stort sett varje ställe i hela 
företaget. Den senaste tiden har han varit produktionschef men då de nyligen ändrat om lite i 
företaget kallas han numera processägare. Hans huvudsakliga roll är att ta hand om order och 
planering men han är också chef för utleverans. Han förklarar att det idag läggs ut mycket 
jobb på de anställda som har fått olika ansvarsområden. Däremot är det produktionschefen 
själv som har ansvaret för att detta ska bli gjort. Han beskriver sin relation till alla kollegor 
som väldigt bra och menar att det skiljer sig från många andra företag där kontorspersonalen 
är för sig och produktionspersonalen för sig. Här jobbar alla ihop som ett team, vilket enligt 
honom är väldigt betydelsefullt och viktigt. Även relationen med koncernledningen tycker 
han fungerar väldigt bra. 
 
Produktionschefen menar att det är svårt att beskriva exakt hur en arbetsdag ser ut och vad 
han gör på jobbet. Han kan ha en tanke vad han ska göra på morgonen när han kommer men 
det är inte ofta som det blir som han har tänkt. Det dyker ofta upp saker som gör att planerna 
hela tiden förändras under dagen. Om det händer något på jobbet som han inte är van vid 
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frågar han oftast andra om hjälp. Han menar att det är sällan som han blir sittande med något 
själv och det finns alltid folk som ställer upp. 
 
Exakt hur han fick reda på att företaget skulle byta affärssystem kommer han inte riktigt ihåg. 
Redan från början hölls ett stort informationsmöte för alla. Efter det fick personerna olika 
roller och uppgifterna delades alltså upp bland personalen. Först och främst lärde de sig sin 
egen del och efter det fick de lära sig av varandra. Det var mycket som var nytt. Hans reaktion 
när han fick veta att de skulle byta affärssystem var att det var jobbigt, fruktansvärt jobbigt. 
Tankar som ”det här grejar aldrig jag” och ”vad ska det här vara bra för” dök upp i huvudet på 
honom. Nu i efterhand bekräftar han att det i början faktiskt också var väldigt jobbigt. 
Samtidigt kunde han dock se att det fanns ett behov av ett byte. Han menar att företaget inte 
hade något bra planeringssystem innan bytet. Enligt honom var det gamla systemet faktiskt 
inte bra, utan det är mycket bättre nu. 
 
Produktionschefen menar att då han inte har så mycket tankar om hur systemet skulle vara så 
var det svårt att veta vad han kunde förvänta sig av det. När det gäller uppfattningen och 
reaktionerna hos medarbetarna runtomkring honom menar han att det syntes en stor skillnad 
mellan de yngre och de äldre på företaget. De unga personerna tyckte att bytet var roligt och 
det var inga problem alls. De äldre personerna tyckte däremot att det var tungt att lära sig 
något nytt och menade att det var bra som det var. Han påpekar dock att det sedan gick bättre 
och bättre bland de äldre personerna och att de också tyckte att det var roligt till slut. 
Naturligtvis krävdes lite mer jobb med dem, men så småningom fungerade det väldigt bra. 
Han påpekar att det inte var någon som protesterade högljutt, inte mer än att någon sa att ”det 
var väl bra som det var”. Personalen gjorde hela tiden som de blev tillsagda och med det var 
det aldrig några bekymmer. Han menar att det också fanns vissa, även om det var en liten del, 
som tyckte det var jätteroligt och verkligen ville vara med och påverka. 
 
I och med bytet förändrades hans arbetsuppgifter väldigt mycket och han tyckte att det var 
mycket som var tungt. Någon tidigare erfarenhet av förändringsarbete hade han inte med sig, 
så detta var något helt nytt. Han tycker att det var mycket förändringar på en gång, lite för 
mycket faktiskt. Allt var inte färdigt från början utan de fick göra ändringar under tidens gång. 
Det var en del saker där som han beskriver som ganska jobbiga. Då han skulle lära sig att 
använda det nya systemet kom det fyra personer från leverantören av affärssystemet och 
utbildade personalen. Han berättar att de in i det sista satt ungefär två dagar i veckan tills de 
hade lärt sig det mesta. Efter det fortsatte inlärandet på egen hand. Han påpekar att det fanns 
väldigt många bra skriftliga instruktioner som de kunde använda sig av. Han deltog i 
arbetsgruppen och fick på så sätt i sin tur föra kunskapen vidare. Han lärde upp framförallt 
produktionspersonalen och håller på fortfarande. 
 
Idag märker han inte av något direkt problem men menar att det självklart uppstår problem i 
systemet ibland och saker som man vill förändra. Eftersom han har väldigt bra kontakt med 
leverantören av affärssystemet är det aldrig några problem att ringa dit och fråga om hjälp 
eller be om tillåtelse att få ändra något. Sedan kan de också kontakta projektledaren i 
koncernen som endast jobbar med affärssystemet och är väldigt duktig. Han säger att de inte 
blivit sittande med ett problem utan att de fått hjälp. Ofta har de skrivit upp en lista över vad 
de har för problem. Sedan ringer de projektledaren som kommer till företaget och så tar de 
upp alla problem med honom på en gång. Mycket löser han direkt men vissa större grejer får 
han i sin tur gå vidare med till systemleverantören.  
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Produktionschefen vet inte riktigt vad han hade för förväntningar från början och menar att 
det därför är svårt att säga om det har blivit som han hade tänkt. Nu tycker han att systemet 
fungerar som han vill och får ut en hel del av det. Han tillägger dock att han är långt ifrån 
fullärd. Han tycker att informationen och kommunikationen hela tiden har fungerat bra. 
Däremot menar han att det skulle ha varit bra om de hade haft någon ytterligare person i 
koncernen som kunde lite mer om affärssystemet. Han menar att de har projektledaren men 
det är bara en person och han är ganska upptagen. Han påpekar också att det kostar pengar 
varje gång man ringer systemleverantören. När det gäller den allmänna uppfattningen så här 
efteråt tror han att alla tycker att det fungerar bra. Han tillägger också att det var bra även vid 
övergången. Han har inte hört någon säga att de längtar tillbaka till det gamla systemet. 
 

4.3.2 Intervju med personalchef 
 

Personalchefen kom till företaget den 1 januari 2001. Hon är ansvarig för lönefunktionen i 
affärssystemet i hela koncernen och hjälper även hela koncernen när det gäller personalfrågor. 
Hon är också med och implementerar affärssystemet när det gäller personalområdet hos andra 
producerande enheter i koncernen. Hennes arbete innefattar personalfrågor och hon är både 
löne- och personaladministratör, personalansvarig samt personalchef. Mycket handlar om 
problem med arbetsmiljö, relationer, droger och alkohol. Ända sedan 1987 har hon jobbat 
med affärssystemet så när hon kom till företaget endast några månader innan bytet blev hon 
vald till att leda arbetsgruppen. 
 
Som personalchef är hon tvungen att planera sin arbetsdag väldigt noga. Detta på grund av att 
det är så många delar i personalfunktionen som måste fungera. Lönerna måste till exempel 
göras vid rätt tidpunkt och kan aldrig skjutas upp till ett senare tillfälle. Hon påpekar dock att 
hon ständigt blir avbruten av folk som ringer eller kommer till henne med problem. Detta är 
något som hon då måste ta tag i direkt. Dagarna ser inte likadana ut då det ständigt dyker upp 
nya saker och problem som måste lösas. Lönekörning är något som går på rutin men i övrigt 
är hennes arbete inte rutinmässigt. Det är inte ovanligt att det händer saker på jobbet som hon 
inte är van vid, det händer varje dag, och hon måste helt enkelt själv ta tag i problemen för att 
hitta en lämplig lösning.  
 
Det händer inte så ofta att personalen har frågor eftersom hon istället brukar ligga steget före 
och hellre går ut innan och informerar och utbildar alla.  Mycket av informationen delges i 
grupper där alla får möjlighet att ställa frågor om de undrar över något. Personalchefen har 
från sitt förra arbete erfarenheter av förändringsarbete. Mycket av detta har hon tagit med sig, 
speciellt vikten av utbildning. Många äldre tror till exempel att de inte klarar av ett nytt 
system. Har de den åsikten blir de automatiskt rädda för förändringar. Hon ger ett exempel på 
de som är vana vid att stämpla in- och ut-tider. Förändringen blir en chock för många äldre 
som tror att de aldrig kommer klara av att göra det på ett annorlunda sätt. Här poängterar hon 
betydelsen av att förebygga med information. I och med att det informerats mycket på det här 
företaget menar hon att det aldrig har varit något problem. 
 
Hon beskriver vidare ett exempel om en man på 60 år i företaget som hon förstod var tveksam 
till förändringen. Hon förklarar hur hon i två timmar satt med honom och gick igenom och lät 
honom pröva att använda affärssystemet. Det var viktigt för honom och anmärkningsvärt är 
att samma man idag är den person som kan systemet bäst. Hon påpekar att det är 
betydelsefullt att förebygga innan det händer något. Det gäller att utnyttja tiden innan, det 
tjänar man mycket på. Låt till exempel personalen få två månader till att provstämpla. Hon 
brukar själv skicka ut undersökningar och enkäter till personalen och då är det alltid hundra 



~ Empiri ~ 
 

~ 27 ~ 

procent deltagande. Klimatet på företaget är väldigt positivt. Är det en förändring  tänker inte 
personalen att det är ett problem utan de ser de möjligheterna istället. Självklart är det kullar 
att komma över innan man ser gröna fält, och affärssystemet är ett stort system och 
personalen kanske inte visste vad affärssystemet innebar. Ändå tror hon att det var väldigt 
positivt mottaget, de tog det helt enkelt med ro. Personalchefen har uppfattningen att ingen 
enhet i koncernen har varit så förberedd som detta företag. I sitt yrke har hon varit på flera 
andra enheter och sett implementeringen. Varför det har gått så bra just på detta företag tror 
hon beror på att personalen verkligen har fått träna. Självklart beror det också på vilken 
datorvana personalen har men framförallt att de har fått möjlighet att pröva sig fram och på så 
sätt lära sig. 
 
Det finns dock människor som inte är lika samarbetsvilliga och som inte vill vara med och 
påverka utan snarare är rädda. Dessa människor finns i alla grupper. Det går inte att få hundra 
procent engagemang från alla. I företaget finns sådana typiska personer som absolut inte vill 
vara med och inte alls har något självförtroende. De har gjort klart för dessa personer att de 
kommer att hamna på ”avbytarbänken” och får inte vara med i laget längre. På företaget är det 
engagemang och initiativförmåga som gäller. Huvudsaken är att man försöker, och det 
upplever hon att de flesta har gjort. Hon påpekar att det är en helt annan sak om de inte har 
förmågan. Vidare menar hon att det i alla grupper finns eftersläntrare som inte har samma 
engagemang. De två senaste åren har engagemanget blivit mycket bättre. De anställda har fått 
olika ansvarsområden och har på så sätt fått en press på sig. De har fått en tydligare roll i 
gruppen. De måste redovisa för sina ansvarsområden och inser då att de själva verkligen är av 
betydelse. På så sätt påpekar hon att de på företaget verkligen bryr sig om individen då de har 
sitt eget ansvar och verkligen är ”med i leken”. Här jämför hon med de andra enheterna i 
koncernen och säger att det inte är många enheter som är så engagerade som de är på det här 
företaget. 
 
Hon tycker absolut att arbetsuppgifterna har förändrats mycket för de flesta i företaget. Nu har 
de krav på sig att vara produktiva och effektiva och då medför det vissa saker som att man 
måste rapportera vissa tider med mera. Däremot tror hon inte att de anställda tycker att det var 
för mycket som förändrades på en gång. Hon tror att deras öppenhet har hjälpt dem. När de 
får reda på hur något ska göras försöker de först göra detta men om de inte har kunskapen 
brukar de be om hjälp, dock inte alla. Det kanske fortfarande är 30 procent som inte vågar 
fråga. Hon förklarar att detta är något som de tagit tag i. Nu vet de vilka dessa personer är och 
har nu satt dem i utbildning. De måste lära sig att våga. De måste veta att de inte släcker ner 
hela datasystemet om de trycker på en knapp. Det är främst äldre personer som har sådana 
tankar så nu finns en grupp som fokuserar på dessa personer. 
 
Personalchefen kom till företaget endast några månader före bytet och vet därför inte säkert 
hur mycket tid personalen har fått till utbildningen eller hur den gick till. Hon förklarar att hon 
började med att utbilda personalen inom sitt område i princip från den första dagen hon kom. 
Hon ville förbereda alla och såg till att det fanns datorer så att de anställda hade möjlighet att 
testa det nya systemet. Redan när hon var på företaget för sin anställningsintervju såg hon att 
det fanns ett rum fullt med datorer där de anställda kunde sitta och öva när de hade tid. Hon är 
ganska övertygad om att de även hade schemalagd utbildning. Det var ständigt folk där, som 
testade och var väldigt nyfikna.  
 
När det gäller den allmänna uppfattningen hos de anställda idag menar hon att den är väldigt 
positiv och att det har med attityden att göra. Om det är något som är fel ringer de upp eller tar 
dit interna eller externa konsulter och tar reda på varför det inte fungerar istället för att klaga. 
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Alla var positiva redan från början och hon tror också att förväntningarna har infriats. Något 
negativt om affärssystemet har hon nu i efterhand inte hört. Sedan är det givet att alla inte kan. 
Hon menar att det inte går att hålla fast vid ett gammalt system bara för att de anställda tycker 
att det fungerar bra. Den ständiga förändringen i datavärlden gör att det är viktigare att hänga 
med och hon säger att ett nytt system faktiskt ska göra det enklare för alla parter.  
 
Personalchefen tillägger att hon tror att var och en på företaget accepterar saker och ting och 
även ifrågasätter om det inte fungerar. Det har med attityden där att göra. De tar tag i 
problemen och löser saker och ting. Om någon exempelvis är sjuk eller har sjukt barn så 
ringer de själva upp någon annan och kollar om den kan jobba och så löser de problemet 
själva, sådant sker ständigt. Hon tror inte att de blev överraskade av att de skulle få ett nytt 
affärssystem. Hon tror att de anställda tog emot förändringen på ett bra sätt. De har inte gnällt 
och hon tror att personalen ser det positiva med bytet och att de kan få ut något av det. Trots 
rädslan och de negativa tankarna från tidigare implementeringar i koncernen anser 
personalchefen att det inte fanns någon rädsla eller något prat om att det skulle bli svårt på det 
här företaget också. Hon tror inte att de anställda brydde sig om det snacket. Hon säger att 
personalen skötte sig själva och inte lyssnade på det negativa. De försökte istället få ut något 
positivt av det hela, i varje fall i den mån de kunde. 
 

4.4 Enkätundersökning bland kollektivanställda 

4.4.1 Anställningstid och rutiner i det dagliga arbetet 
 

I enkäten lät vi först de anställda svara på hur länge de har varit anställda på företaget. Av de 
29 kollektivanställda som besvarade enkäten har tre stycken varit anställda i mindre än fem år. 
13 stycken har varit anställda mellan fem och tio år medan de övriga 13 har arbetat på 
företaget i över tio år. För att få fram hur rutinmässigt deras arbete är frågade vi om de anser 
att deras arbetsdagar ser likadana ut. 38 procent tycker inte att deras arbetsdagar är så lika. 
Mer än hälften procent tycker att deras arbetsdagar är lika varandra och 7 procent menar att 
deras arbetsdagar är väldigt lika från dag till dag. Vi frågade även om de anställda tycker att 
deras arbete sitter i ryggmärgen och det visade sig att alla tycker att arbetet i viss utsträckning 
gör det. Hela 69 procent av de anställda menade till och med att arbetet i hög och mycket hög 
utsträckning sitter i ryggmärgen. De som deltog i enkätundersökningen fick även svara på om 
det finns skriftliga instruktioner och handböcker för deras arbete. 21 procent av de anställda 
svarade att det finns instruktioner och handböcker. Över 60 procent menar att det finns 
instruktioner och handböcker för delar av sitt arbete. Övriga 17 procent uppgav att sådana 
hjälpmedel inte finns. 
 

4.4.2 Oväntade händelser i arbetet 
 

För att ta reda på hur de kollektivanställda agerar när det händer något som de inte är vana vid 
i deras arbete så bad vi dem att rangordna alternativ för hur de löser en sådan situation. I 
svaren har allt från ett till fem sätt att lösa en sådan situation på rangordnats. För att presentera 
resultatet på ett överskådligt sätt använde vi oss av följande viktning. Eftersom antalet 
rangordnade alternativ högst var fem stycken så satte vi en poängskala från ett till fem. För att 
lättare förklara hur rangordningen gick till kan vi ta två respondenter som exempel; en 
respondent rangordnade fem motiv och en annan rangordnade två. Den förstnämnda 
respondentens lösningar fick följande poäng: 5, 4, 3, 2, 1. Den andra respondentens alternativ 
fick 5 och 4 poäng. I diagrammet nedan illustrerar vi hur lösningarna placerats utifrån den 
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totala poäng varje alternativ erhållit. Staplarna ovanför sexan visar den totala poängen för 
varje alternativ. Det vanligaste alternativet var alltså att fråga en kollega och det näst 
vanligaste var att lösa problemet på egen hand. Därefter kom alternativen; att fråga en 
överordnad, att titta i instruktioner och handböcker samt övrigt där en person uppgav ”ringa 
kunden till exempel”. 
 

Om det händer något oväntat i mitt arbete som jag inte är van vid så 
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   Diagram 1: Att lösa något oväntat. 
 
De som deltog i enkätundersökningen fick även svara på hur väl påståendet ”om det händer 
något oväntat i mitt arbete som jag inte är van vid så upplever jag det som jobbigt” stämmer 
in på dem. 21 procent av respondenterna uppgav att detta inte alls stämmer och nästan hälften 
uppgav att det inte stämmer så bra. 21 procent tycker däremot att påståendet stämmer i viss 
utsträckning. Det var endast tre personer som upplever att sådana situationer är jobbiga och en 
enda person tycker att det är väldigt jobbigt. 
 
Vi ville även ta reda på om de anställda upplever att de har stöd från överordnade i 
organisationen. Därför frågade vi om de alltid känner att de kan vända sig till dem om det 
händer något i deras arbete som de inte är vana vid. Fyra personer uppgav att de i väldigt liten 
utsträckning känner att de kan vända sig till en överordnad och åtta personer tycker att de i 
viss utsträckning kan göra det. De flesta av respondenterna svarade att de känner att de alltid 
eller nästan alltid kan vända sig till någon överordnad. Sju personer upplever att de alltid kan 
göra det och tio personer att de nästan alltid kan göra det.  
 

4.4.3 Inställning till att byta affärssystem 
 

Andra delen av vår enkät handlade om systembytet. Eftersom företaget bytte affärssystem för 
fem år sedan ansåg vi att de personer som inte varit med vid bytet, alltså de tre personer som 
varit anställda på företaget i mindre än fem år, inte var aktuella för dessa frågor. Det var alltså 
26 personer av totalt 29 som gick vidare till den andra delen i frågeformuläret. Av dessa 
uppgav 19 procent att de använder affärssystemet i mycket hög utsträckning och 27 procent i 
hög utsträckning. Nästan 40 procent av de anställda svarade att de använder affärssystemet 
ganska mycket och resterande 15 procent använder systemet ganska lite. 
 
En fråga som vi ställde i den andra delen av enkäten var hur de anställda fick reda på att de 
skulle byta affärssystem. Två personer fick reda på det genom någon från koncernledningen, 
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fem personer genom företagets VD och fem personer av någon annan överordnad. Två 
personer uppgav att de fick reda på det av en kollega och en person genom ett 
informationsmöte. Det var elva personer som uppgav att de inte kommer ihåg hur de blev 
informerade. Vi ville även ta reda på om de anställda tyckte att beslutet om att byta 
affärssystem kom oväntat. Över hälften av respondenterna svarade att de i viss utsträckning 
blev överraskade av beslutet. På frågan om de anställdas inställning till systembytet var det 
två personer som uppgav att de var väldigt positiva till bytet och åtta personer var ganska 
positiva. Mer än hälften av personerna, 14 stycken, var neutrala. Det var två personer som 
svarade att de inte alls var positiva till systembytet. 
 

4.4.4 Känslor inför systembytet 
 

I en fråga ville vi ta reda på vilka känslor de anställda hade inför bytet till det nya 
affärssystemet. Detta för att få fram om det kunde ha funnits någon anledning för dem att 
motsätta sig denna förändring. Vi har sammanställt resultatet av denna fråga i de diagram som 
visas här nedan. Följande fras är kopplad till varje fråga: ”Vid bytet till det nya affärssystemet 
kände jag att:” 
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 Diagram 2: Bra för företaget.  Diagram 3: Ville vara delaktig. 

- jag fick för lite information
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- jag blev rädd för att tappa inflytande
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 Diagram 4: För lite information  Diagram 5: Rädd att tappa inflytande. 
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- jag blev osäker på om jag kunde leva upp till 

de nya kraven
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- det var för mycket förändringar på en och 

samma gång

0

5

10

15

1 2 3 4 5 Ej svar

1=stämmer inte alls     5=stämmer helt

a
n

ta
l 
p

e
rs

o
n

e
r

 
 Diagram 6: Leva upp till de nya kraven.  Diagram 7: För mycket förändringar. 

- jag var rädd för att göra bort mig
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- jag var orolig för att det skulle innebära mer 
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 Diagram 8: Rädd att göra bort sig.  Diagram 9: Orolig för mer arbete. 

- bytet inte skulle lyckas
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 Diagram 10: Bytet skulle inte lyckas. 
 

4.4.5 Att lära sig det nya affärssystemet 
 

Vi ville veta om de anställda har påverkats av systembytet på så sätt att de har fått en stor 
omställning i sitt arbete. Därför frågade vi om deras arbetsuppgifter förändrades mycket i och 
med bytet. Endast två personer svarade att deras arbetsuppgifter har förändrats mycket eller 
väldigt mycket och fem personer anser att arbetsuppgifterna har förändrats ganska mycket. 73 
procent av de anställda uppgav att de inte har berörts i någon större utsträckning. Tio personer 
tycker att deras arbetsuppgifter endast har förändrats lite och nio personer svarade att de inte 
har förändrats alls.  
 
Vi ställde en fråga om hur mycket utbildning de kollektivanställda fick när de skulle lära sig 
att använda det nya systemet. Mer än hälften av respondenterna tycker att de fick lite 
utbildning. 27 procent tycker att de fick ganska mycket och 19 procent angav att de fick 
mycket eller väldigt mycket utbildning. Det var även intressant att undersöka vad de anställda 
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tyckte om kvaliteten på utbildningen. Där uppgav hälften att de inte hade så stor nytta av den 
utbildning de fick. 
 
Enkätundersökningen visade även att de flesta av respondenterna kände att de kunde vända 
sig till kunnig personal för att få hjälp när de skulle lära sig att använda det nya 
affärssystemet. Endast fyra personer uppgav att de inte hade någon kunnig att vända sig till. 
Tio personer svarade att de i ganska hög utsträckning kunde ta hjälp av kunniga personer och 
tolv personer uppgav att de i hög eller väldigt hög utsträckning kunde det.  
 
Avslutningsvis ville vi veta hur den allmänna uppfattningen om systembytet är. Vi ställde 
därför frågan om de tycker att bytet har varit lyckat. Ingen uppgav att det har varit helt 
misslyckat och endast 8 procent tycker att det har varit mindre bra. 35 procent av 
respondenterna var neutrala i denna fråga. 46 respektive 12 procent, alltså mer än hälften av 
alla som deltog i enkätundersökningen, uppgav att de tycker att bytet till det nya 
affärssystemet har varit lyckat eller väldigt lyckat. 
 

4.4.6 Uppdelning efter anställningstid och systemanvändning 
 

Utifrån frågorna i andra delen av enkäten har vi gjort en uppdelning efter hur länge 
respondenterna har arbetat i företaget samt i vilken utsträckning de använder sig av 
affärssystemet (Bilaga 6). Detta har vi gjort för att kunna påvisa det som vi tycker är relevant. 
Vi återger här de frågor som enligt vår uppfattning visar på skillnader som kan vara av 
betydelse. I uppdelningen efter systemanvändning benämns respondenterna som låg-
användare, medel-användare, hög-användare samt mycket-hög-användare.  
 
På frågan om de tycker att de fick mycket utbildning när de skulle lära sig att använda det nya 
affärssystemet kan vi bland mycket-hög-användarna se att de som varit anställda i företaget 
mellan fem och tio år anser att de har fått mycket utbildning och att kvaliteten på utbildningen 
var bra. De som använder systemet i mycket hög utsträckning och jobbat i företaget i mer än 
tio år tycker däremot att de inte har fått så mycket utbildning och att kvaliteten på 
utbildningen inte heller var så bra. 
 
På frågan om respondenterna upplevde att det var för mycket förändringar på en och samma 
gång kan vi se en antydan till en skillnad mellan hög- och mycket-hög-användare och låg- och 
medel-användare. De som använder systemet i låg och medel utsträckning tenderar att 
uppfatta det som att det inte var för mycket förändringar på en och samma gång till skillnad 
mot de som använder systemet i hög och mycket hög utsträckning. 
 
Vi kan även se en viss skillnad mellan hög- och låg-användare samt beroende på ålder 
angående frågan om de anställda var oroliga för att systembytet skulle innebära mer arbete. 
Låg- och medel-användare tenderar att vara mindre oroliga för en större arbetsbörda än hög- 
och mycket-hög-användare. Bland hög- och mycket-hög-användarna kan vi även se en 
antydan till skillnad beroende på hur länge de har arbetat i företaget. De som varit anställda på 
företaget mer än 10 år verkade vara lite mer oroliga för att få en större arbetsbörda i och med 
bytet till det nya affärssystemet. 
 
På frågan om de anställda i samband med systembytet kände sig osäkra på om de kunde leva 
upp till de nya kraven kan vi se att det skiljer sig åt bland de som använder systemet i hög och 
mycket hög utsträckning beroende på hur länge de har varit anställda i företaget. De som har 
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jobbat i företaget i över tio år var mer osäkra på att de skulle kunna leva upp till de nya kraven 
jämfört med dem som arbetat där en kortare tid.  
 
Bland hög- och mycket-hög-användarna kan vi även se att de som varit anställda på företaget 
i mer än tio år var mer rädda för att tappa inflytande i och med systembytet än de som arbetat 
kortare tid i företaget. På frågan om respondenterna var rädda för att göra bort sig i och med 
bytet till det nya affärssystemet var det endast tre personer som uppgav att de var det. Av dem 
har alla jobbat i företaget i mer än tio år och är hög- och mycket-hög-användare av systemet. 
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5 ANALYS 
Vi avser att i vår analys utgå ifrån och följa den struktur som återfinns i teorikapitlet. Vi vill 

inledningsvis göra läsaren uppmärksam på att de orsaker till förändringsmotstånd som vi 

belyser är delar som tillsammans bildar en helhet. Orsakernas effekter varierar i styrka och 

från individ till individ. I vissa fall är en orsak tillräcklig för att ett förändringsmotstånd skall 

uppstå men i de flesta fall är det flera orsaker som tillsammans leder till motstånd. 

 

5.1 Regler, rutiner och roller 
 

Den undersökta enheten har en väldigt tydlig processtyrning, där processägare ansvarar för 
olika delar av verksamheten Det tyder på att företaget har hög formalisering då det finns 
specifika arbetsbeskrivningar och tydligt definierade processbeskrivningar. Detta är en 
producerande enhet som till största del bedriver standardtillverkning, vilket också tyder på 
hög formalisering. Arbete i produktion är vanligtvis mer formaliserade än arbeten på 
kontorsavdelningar. Detta kan bero på att produktion ofta innehåller stabila och upprepande 
aktiviteter. Formalisering kan vara att reglerna kommer på direkta order från ledningen. Så 
har det även varit på det här företaget under implementeringen av det nya affärssystemet, då 
koncernledningen gav i uppdrag åt projektgruppen att byta system på enheten. Sedan är det 
företagets ledning som har det yttersta ansvaret för att bytet blir genomfört och hur det ska 
genomföras. Företagets ledning bestämmer tillsammans med projektledaren vad som ska 
göras och vem som ska göra vad. Det har byggts upp viktig kompetens inom företaget då de 
har haft en låg personalomsättning. Denna professionalisering kan ha skapat en formalisering 
baserad på att individerna socialiserats under en längre tid i företaget. Vi tycker detta tyder på 
att de anställda på företaget har definierat regler och tillvägagångssätt för vad som gäller i just 
deras organisation.  
 
Då processynsättet växt fram under de senaste två åren i företaget så skulle det kunna vara så  
att organisationen inte var lika decentraliserad vid tidpunkten för implementeringen. Hierarki 
i en organisation kan handla om befogenhet och rätten att fatta vissa typer av beslut. Trots att 
företaget idag har en mer horisontell arbetsdelning är att hierarkin i företaget fortfarande 
tydlig. Detta tycker vi framgår i och med produktionschefens uttalande om att det faktiskt 
läggs ut mycket ansvar på de anställda men att det fortfarande är han som har huvudansvaret 
för att arbetet ska bli gjort. Han har alltså trots den nya ansvarsfördelningen behållit sin plats i 
hierarkin och är fortfarande ansvarig inför VD:n samt chef för de kollektivanställda.   
 

Produktionschefen menar att det är svårt att beskriva exakt hur en arbetsdag ser ut och vad 
han gör på jobbet. Han får ofta ändra på de planer han har gjort upp för dagen. Utifrån 
Danermark samt Burns och Scapens tyder det på att hans arbete inte är särskilt rutinmässigt. 
Det går till exempel inte att sätta regler för hur ett sådant jobb ska utföras när man inte i 
förväg vet hur en arbetsdag kan komma att se ut. Produktionschefens jobb visar också på 
flexibilitet och han tar ofta hjälp av andra. Det finns inga specifika instruktioner för hur olika 
ärenden ska behandlas utan tillsammans med kolleger växer tillvägagångssätt fram i varje 
unik situation. Även detta kan tolkas som att hans arbete inte går på rutin. Vi kan se samma 
mönster när det gäller personalchefens arbete. Hennes dagar ser inte heller likadana ut då det 
ständigt dyker upp nya saker och problem som hon själv måste ta tag i och hitta en lämplig 
lösning för. Självklart finns det vissa delar i både hennes och produktionschefens arbeten som 
går på rutin.  
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Bland de kollektivanställda kan vi utläsa att mer än 60 procent anser att deras arbetsdagar är 
lika eller väldigt lika från dag till dag. Alla tycker dessutom att deras arbetsuppgifter i viss 
utsträckning sitter i ryggmärgen och hela 70 procent uppgav att arbetet i hög eller mycket hög 
utsträckning sitter i ryggmärgen. Detta verkar logiskt då arbetet till stor del är formaliserat och 
består av standardtillverkning med upprepande aktiviteter. Det tyder på att de 
kollektivanställda har ett rutinmässigt arbetssätt då vi ser en tydlig koppling till Danemark 
samt Burns och Scapens forskning. Den säger att regler kan bli inprogrammerade genom att 
de följs gång på gång och att de baseras allt mer på underförstådd kunskap. Större delen av de 
anställda menar också att det helt eller delvis finns handböcker och skriftliga instruktioner för 
deras arbetsuppgifter. Vi kan alltså se att de kollektivanställda har ett mer rutinmässigt 
arbetssätt än cheferna på mellannivån. Detta visar att arbetssättet är kopplat till vilken roll 
man har i organisationen.  
 

5.2 Institutionalisering 
 

Institutionaliseringar utvecklas genom en process av rutinisering av mänskliga aktiviteter. 
Rutiner blir alltså institutionaliserade och medför då ett beteende som tas för givet och aldrig 
ifrågasätts. Att en stor del av de kollektivanställda har jobbat inom företaget i över tio år tror 
vi kan ha inneburit att vissa saker de gör i sitt arbete aldrig ifrågasätts. Det skulle då grunda 
sig i att de först får regler för hur de ska arbeta, vilket efter en tid leder till att de gör det av 
vana. Så småningom börjar de individuella vanorna bilda rutiner för en hel grupp. Dessa 
rutiner övergår till slut i institutioner. Enligt Burns och Scapens resonemang skulle denna 
institutionalisering kunna motverka en förändring. När det gäller mellancheferna, som inte 
arbetar speciellt rutinmässigt, finns det inget i deras arbetsuppgifter som tyder på 
institutionalisering. De skulle alltså ha lättare för att ta emot en förändring. 
 

5.3 Handling och struktur 
 

När något oväntat inträffar i de kollektivanställdas arbete löser de oftast detta genom att fråga 
en kollega. Det näst vanligaste alternativet är att lösa problemet på egen hand och därefter att 
fråga en överordnad. Utifrån Bruzelius och Skärvads tankegångar kan vi se att de har en bra 
gruppstruktur eftersom det tyder på att de har en vana att fråga varandra och då bör ha bra 
relationer inom gruppen. En stor del av gruppmedlemmarna har också en förmåga att själv 
kunna lösa problem, vilket skulle innebära att hela gruppen tillsammans har en bra 
problemlösningsförmåga. Även produktionschefen och personalchefen påpekar att all 
personal på företaget har bra relationer till varandra och jobbar som ett ”team”. Om någon till 
exempel är sjuk så ringer den personen själv upp en arbetskamrat och kollar om han eller hon 
kan jobba. De löser alltså många problem själva inom gruppen. Vi ser detta som att aktörerna 
inte enbart agerar efter vilken struktur de befinner sig i utan att de har en egen vilja och kan 
göra sina egna val. Personalchefen påpekar bland annat att de anställda ifrågasätter saker som 
de tycker fungerar dåligt. Utifrån detta kan det vara relevant att återkoppla till 
struktureringsteorin och påstå att deras avsiktliga handlingar omformar strukturer över tid. Vi 
utgår alltså ifrån att de anställda inte har blivit tillsagda att till exempel ringa varandra utan 
det är något som de själva har valt att göra.  

 
 



~ Analys ~ 
 

~ 36 ~ 

5.3.1 Signifikans  
 

Aktörer använder sitt förråd av kunskap, skicklighet och regler för att ge mening åt det andra 
säger och gör. De använder detta för att kommunicera med varandra samt för att förmedla 
mening och förståelse. Om vi relaterar till implementeringen av det nya affärssystemet så är 
ett logiskt resonemang för oss att aktörerna måste informeras om varför det ska ske ett byte. 
Detta för att det ska vara möjligt för varje individ att se meningen med ett förändringsprojekt. 
Det blir till största del muntlig information när något ska delges i organisationen. I början av 
varje implementering pratar projektgruppen med chefen på fabriken. Tillsammans med 
honom sätter de ihop en arbetsgrupp med personer som är kunniga inom respektive funktion. 
Sedan träffar projektgruppen dessa personer så att de får information om vad som ska göras 
och hur det ska göras. De får sedan i sin tur sprida informationen vidare. Produktionschefen 
uppgav att det i början hölls ett stort informationsmöte som alla fick vara delaktiga i. Både 
produktions- och personalchefen kunde se att det fanns ett behov av ett byte. Det kan i det här 
sammanhanget också framhållas att båda cheferna ingick i den arbetsgrupp som tillsattes för 
implementeringsarbetet. Vi tror att de hade bra förutsättningar för att se en mening med 
affärssystemet eftersom de blev informerade i ett tidigt skede. 
 
När det gäller meningsskapande bland de kollektivanställda så kan vi se att det skiljer sig åt 
en del med avseende på hur de fick reda på att det skulle ske ett byte av affärssystem. Vår 
utgångspunkt är att det förmodligen är lättare att förstå vikten av information som kommer 
från ledningen än att få reda på något ryktesvägen via en kollega. Då svaren är blandade är det 
svårt att säga något om hur de kollektivanställda faktiskt fick informationen. Om vi kopplar 
till vad som kom fram under intervjuerna så är det nog så att ett informationsmöte hölls där 
någon överordnad deltog. Att det är många av de kollektivanställda som angett att de inte 
kommer ihåg gör att vi spekulerar i hur mycket vikt de anställda egentligen lagt vid den 
information som gavs. I enkätundersökningen kan vi utläsa att mer än hälften av 
respondenterna ansåg att de inte fick tillräckligt med information om bytet samt att de i viss 
utsträckning blev överraskade av beslutet. Det verkar som att många av de anställda inte insåg 
att det fanns ett behov av att byta affärssystem, men ingen av de kollektivanställda uppfattade 
bytet som att det var negativt för företaget. Sammantaget tyder det på att en större signifikans 
har uppnåtts bland cheferna på mellannivån än bland de kollektivanställda då de insett ett 
behov av förändring. Det skulle i så fall också kunna betyda att mellannivån hade lättare för 
att acceptera förändringen.  
 

5.3.2 Legitimitet 
 

Legitimitet handlar om vad som betraktas som moraliskt i en organisation, alltså vad som 
räknas som viktigt och vad som bör ske i sociala sammanhang. I företaget finns det personer 
som struntar i att utföra vissa uppgifter för att de inte är viktiga för dem på något vis. Detta är 
enligt projektledaren genomgående på många sätt. Vissa kan strunta fullkomligt i att ange 
värden i något visst register hur många gånger de än blir tillsagda att göra detta. Vi får 
uppfattningen att dessa personer inte har insett sina skyldigheter, vilket tyder på att legitimitet 
inte har uppnåtts för de personerna. Enligt Giddens så är signifikans och legitimitet 
sammanlänkade, vilket vi även tycker oss kunna se. Har man inte lyckats med att skapa 
mening för förändringsprojektet så kanske det i bristande signifikans kan finnas en förklaring 
till varför personalen inte utför de nya arbetsuppgifterna. De förstår kanske inte att just de 
uppgifterna är viktiga för att hela systemet ska fungera.  
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5.3.3 Dominans 
 

Dominans avser ett socialt systems förmåga att uppnå resultat och att skapa makt, vilket 
fungerar som ett verktyg för att lägga band på individer och vinna deras samarbete. Makt kan 
också vara ett sätt för att få individer att anstränga sig. Dominansstrukturer uppkommer från 
medel för tilldelade och auktoritativa resurser. Det sistnämnda utgörs av aktörers rättigheter 
att bestämma över andra. Vi tycker oss kunna se ett användande av auktoritativa resurser i och 
med att personalchefen uttryckte att de hade gjort klart för de personer som inte ville vara 
med i förändringen att de skulle hamna på ”avbytarbänken” och inte få vara med i laget 
längre. Cheferna på mellannivån menar båda att de har krav på sig att rapportera till 
ledningen, vilket också framgår av företagets processbeskrivningar. Tilldelade resurser 
innebär någons rättigheter att bestämma över materiella föremål och hur de ska skötas. Det 
tyder även på att företaget använder sig av tilldelade resurser i och med att de 
kollektivanställda de senaste åren har fått olika ansvarsområden och på så sätt fått en press på 
sig att anstränga sig. Enligt Giddens så innebär tilldelade resurser att ju mer ansvar du har 
desto lättare har du att acceptera en förändring. Det tyder på att dominans har varit ett bra 
verktyg för att uppnå resultat i företaget. Här måste vi dock beakta att ansvarsfördelningen 
tydliggjordes för två år sedan och vi gör antagandet att de anställda under de senaste åren 
blivit mer förändringsbenägna än de var vid början av implementeringen. 
 

5.4 Motstånd 

5.4.1 Institutionella motståndsfaktorer 
 

Forskning visar på att det svårt att införa förändringar som hotar de existerande rutinerna och 
institutionaliseringarna. Orsaken till att människor i grund och botten motsätter sig en 
förändring beror på att de känner sig trygga i sina rutiner. Tidigare i kapitlet har vi nämnt att 
det verkar som att cheferna på mellannivån har ett flexibelt arbete med endast vissa inslag av 
rutinmässiga uppgifter, vilket inte heller borde leda till institutionaliseringar (se 5.2 och 5.3). 
Detta skulle betyda att de inte hade några problem med att acceptera implementeringen av det 
nya affärssystemet och inte motsatte sig de förändringar den medförde. Trots att 
produktionschefens arbetsuppgifter förändrades i och med det nya systemet så tyder inget på 
att han skulle ha gjort motstånd. Detta eftersom han är van vid flexibelt arbete. Förändringen 
kan alltså inte ha utgjort något hot mot några befintliga rutiner eller institutionaliseringar på 
mellannivån. När det gäller de kollektivanställda kunde vi tidigare utläsa att de har ett 
rutinmässigt arbetssätt. Vi tror också att de kollektivanställda som har jobbat inom företaget i 
över tio år kan ha institutionaliserat vissa arbetsrutiner (se 5.1, 5.2 och 5.3). Utifrån detta 
skulle de ha rutiner som de känner sig trygga i och vi kan göra kopplingen att det kan vara en 
orsak till att de skulle ha uttryckt ett motstånd till förändringen. Dock uppgav över 70 procent 
i enkätundersökningen att deras arbetsuppgifter inte förändrades i någon större utsträckning i 
och med systembytet. Detta motsäger till viss del att det rutinmässiga arbetssättet skulle ha 
varit en källa till motstånd. 
 
En konservativ organisationskultur kan enligt Granlund vara en orsak till motstånd då det ger 
en ovilja att förändra. Projektledaren menar att det vid diskussionerna med ledningen på 
respektive företag var vanligt att de ville ha kvar sitt system som de lättare kunde underhålla 
och som inte var så komplicerat. I början av implementeringen var det också många som sa 
”så här gjorde vi förut och så vill vi göra nu också” även om det var vissa saker som inte 
kunde göras på samma sätt som tidigare. Personalchefen hävdar däremot att klimatet på 
företaget är väldigt positivt. De anställda tänker inte att en förändring är ett problem utan de 
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ser möjligheterna istället. En orsak till att åsikterna går isär kan var att projektledaren och 
personalchefen fokuserar på olika skeden i förändringsprocessen, då implementeringen av det 
nya affärssystemet faktiskt pågick under en längre tid. Detta skulle kunna betyda att motstånd 
som uppkommer på grund av en konservativ kultur förekom bland de kollektivanställda i 
större utsträckning i början av bytet och senare avtog. En ovilja att förändra tror vi kan 
komma till uttryck i om man tycker att oväntade situationer är jobbiga. Av de 29 
kollektivanställda är det endast fyra personer som upplever att sådana situationer är jobbiga, 
vilket tyder på att de ändå inte är så konservativa. De anställdas inställning till systembytet 
stärker också detta då det endast var två personer som inte alls var positiva till förändringen. 
 
Motstånd till förändring kan alltså bero på ett misslyckande att säkra legitimiteten av ett nytt 
system. Tidigare i analysen har det framkommit att vissa i företaget inte har insett sina 
skyldigheter, vilket vi tycker tyder på att legitimitet inte uppnåtts för de personerna (se 5.4.2). 
Detta skulle kunna betyda att en stor del av de kollektivanställda därför kan ha motsatt sig 
bytet till ett nytt affärssystem.  
 

5.4.2 Individuella motståndsfaktorer 
 

När det gäller en förändring betyder de mänskliga faktorerna mer än andra faktorer som 
analyserats. I studier har det framkommit att det är viktigt med sammansättning av 
utvecklingsgrupper och träning. Då produktionschefen, som ingick i arbetsgruppen, skulle 
lära sig att använda det nya systemet fick han utbildning av personal från leverantören av 
affärssystemet. Detta tyder på att han och resten av arbetsgruppen fick bra utbildning som i 
förändringssammanhang kan förhindra att motstånd uppstår. När det gäller personalchefen 
hade hon redan goda kunskaper i systemet när hon började på företaget. Över hälften av 
respondenterna i enkätundersökningen tycker att de fick lite utbildning och hälften uppgav att 
de inte hade så stor nytta av den utbildning de fick. Detta är något som kan ha påverkat till ett 
motstånd då utbildning är viktigt i en förändring. En intressant aspekt som kommit fram är att 
det finns en tendens till att de som varit anställda i fem till tio år och är mycket-hög-användare 
tycker att de har fått mycket utbildning och med bra kvalitet medan som jobbat längre tid och 
är mycket-hög-användare inte anser att de fått så mycket utbildning och inte heller så bra 
kvalitet på den.  Då vi antar att de flesta av de som arbetat längre än tio år på företaget är äldre 
kan vi koppla det till att båda mellancheferna tydligt framhållit att många äldre haft svårare att 
lära sig systemet. Detta tyder på att de äldre faktiskt inte hade lika lätt som de yngre att ta till 
sig förändringen och det kan ha varit en faktor för motstånd.   
 
I tidigare studier påvisas att många anställda blir oroliga för att få en större arbetsbörda i och 
med en implementering av ett nytt system. Projektledaren påpekar att det var viktigt att inte 
förändra för mycket på samma gång eftersom det kunde bli tufft, men han tror ändå att 
personalen upplevde det som mycket. Han menar att det kunde ha blivit en stor förändring för 
någon som använder systemet i hög utsträckning och att de kunde ha oroat sig för att få mer 
att göra. Produktionschefen anser att tiden före och i början av implementeringen var jobbig 
och menar att det faktiskt var för mycket förändringar på en gång. Över 70 procent angav i 
enkätundersökningen att det var lite för mycket förändringar på en och samma gång. Det vi 
kan märka här är att trots att ledningen är medveten om att man inte borde ändra mycket 
samtidigt så uppfattar personalen ändå det som för mycket. Det finns också en antydan till 
skillnad i uppfattningen hos kollektivanställda beroende på i vilken utsträckning 
affärssystemet används. Låg- och medel-användare tenderar att uppfatta det som att det inte 
var för mycket förändringar på en gång till skillnad från hög- och mycket-hög-användarna. De 
flesta, inklusive produktionschefen, verkar tycka att det har varit för mycket förändringar på 
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en gång, framförallt de som använder systemet mycket hade den här åsikten. En följd av detta 
skulle kunna vara att motstånd uppstår.  
 
När det gäller rädsla för att få en större arbetsbörda så är svaren i enkätundersökningen väldigt 
spridda. Det finns dock en viss skillnad i hur de kollektivanställda svarat beroende på 
systemanvändande. Det som kan påvisas är att låg- och medel-användare tenderar att vara 
mindre oroliga för att få mer att göra jämfört med hög- och mycket-hög-användare. Bland de 
sistnämnda kan vi även se en antydan till skillnad beroende på hur länge de arbetat i företaget. 
De som jobbat längre än tio år verkade vara lite mer oroliga för att få en större arbetsbörda. 
Detta tyder inte på en stark motståndsfaktor i företaget. Ett motstånd på grund av rädsla för att 
få mer att göra skulle i så fall ha kommit till uttryck främst hos de som varit anställda längst i 
företaget och använder systemet mycket.  
 
Personalens villkor ändras ofta i förändringsprojekt, vilket kan styrkas med hjälp av tidigare 
forskning gällande mänskliga faktorers påverkan på en förändring. Detta skulle kunna vara 
nya krav och ändrade roller. Mer än 65 procent av de kollektivanställda upplevde inte att de 
blev osäkra på om de kunde leva upp till de nya kraven som bytet medförde. Bland de som 
använder systemet i hög eller mycket hög utsträckning visade det sig att de som arbetat i 
företaget mer än tio år var mer osäkra än de som arbetat kortare tid. Det var mer än 75 procent 
som angav att de inte var särskilt oroliga för att tappa inflytande i och med förändringen. 
Bland dem som använder systemet i hög eller mycket hög utsträckning visade det sig att de 
som arbetat i företaget mer än tio år var mer rädda för att tappa inflytande än de som arbetat 
kortare tid. Över lag var det inte många som var särskilt osäkra på att inte kunna leva upp till 
de nya kraven eller oroade sig för att tappa inflytande. Det verkar som att inte heller detta 
utgjorde en orsak till att motsätta sig förändringen inom företaget. Det tyder i så fall på att 
risken för att utgöra motstånd ligger hos de som varit anställda längst i företaget och använder 
systemet mycket.  
   
För att överbrygga motstånd som uppstått på grund av försvarande av rutiner är det 
nödvändigt att skapa internt engagemang. En förutsättning för internt engagemang är att 
personalen får vara delaktiga i förändringsprojekt. Delaktighet för de anställda på företaget 
nåddes enligt projektledaren genom att de anställda fick visa hur de arbetade i sitt gamla 
system för att kunna vara med och påverka det nya arbetssättet. Internt engagemang ska enligt 
flera forskare motivera individer att implementera  de nya idéerna och att agera utifrån deras 
innebörd. Cheferna på mellannivån var i allra högsta grad delaktiga då de båda två ingick i 
arbetsgruppen. Produktionschefen upplevde det som att de unga personerna tyckte att bytet 
var roligt och att det inte var några problem alls. Han påpekar också att det gick bättre och 
bättre med de äldre och att även de tyckte det var roligt till slut. Även personalchefen 
framhäver tydligt att det interna engagemanget på företaget var väldigt bra. Ett exempel på 
detta är att de anställda istället för att klaga ringde och frågade om de ville ha reda på varför 
något i systemet inte fungerade. Enkätsvaren påvisar också att de flesta ville vara delaktiga i 
implementeringen.  
 
Ett mål med internt engagemang är att undvika upplevelsen av förlägenhet eller hot. 
Produktionschefens reaktion när han fick veta att de skulle byta affärssystem var att det var 
jobbigt. Han hade tankar som att han aldrig skulle klara det och undrade vad det skulle vara 
bra för. Här tycker vi att det tyder på att han i början kände sig förlägen och hade en rädsla för 
att inte kunna leva upp till de nya kraven. Detta skulle enligt teorin vara en anledning för 
honom att motsätta sig förändringen. Något som skulle motverka detta motstånd är hans 
engagemang i arbetsgruppen. Det visade sig i enkätundersökningen att det endast var tre 
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personer som var rädda för att göra bort sig. Det kan också poängteras att dessa tre personer 
använder systemet i hög eller mycket hög utsträckning samt har varit anställda mer än tio år. 
 
För att nå framgång med en förändring går det i tidigare studier att utläsa att stöd från 
ledningen är väldigt viktigt. När det gäller stöd från ledningen relaterar vi det bland annat till 
att det är ledningen som ansvarade för hur mycket resurser som fanns tillgängliga för 
personalen när de skulle lära sig det nya affärssystemet. Produktionschefen påpekar att han 
alltid kan vända sig till projektledaren eller leverantören av affärssystemet när det uppstår 
problem. Trots att han känner att han har stöd från projektledaren så tycker han att det borde 
ha funnits ytterligare en kunnig person inom koncernen då projektledaren är väldigt upptagen. 
De flesta av de kollektivanställda kände också att de kunde vända sig till kunnig personal när 
de skulle lära sig att använda det nya affärssystemet. Endast fyra personer tyckte att de inte 
fanns någon tillgänglig att få hjälp av. Samma tendens gick att utläsa i svaren på frågan om de 
har någon överordnad att vända sig till om något oväntat inträffar i deras arbete. Det verkar 
som att det i allmänhet finns en intention i företaget att personalen alltid ska känna att de kan 
få hjälp av någon. Detta skulle kunna kopplas till att två nyckelpersoner i förändringsarbetet, 
projektledaren och personalchefen, har tidigare erfarenhet av förändringsarbete och stor 
kunskap i det nya affärssystemet. Det tyder på att det är en medveten åtgärd från ledningens 
sida att låta dessa två personer vara så delaktiga i förändringen. Delaktighet, internt 
engagemang och stöd från ledning är enligt tidigare forskning faktorer som hindrar att 
motstånd uppstår. Det verkar som att alla våra respondenter tycker att dessa faktorer har 
fungerat och fungerar på ett bra sätt i företaget. Inget ger oss en anledning att tro att motstånd 
skulle ha uppkommit på grund av detta.   
 

5.4.3 Uttryck för motstånd 
 

Projektledaren menar att en del av de anställda på företaget var förändringsbenägna och andra 
inte. Dock anser han att det inte skiljde sig åt beroende på position i organisationen, utan 
snarare på individen, att man är olika. Han menar att projektgruppen kände sig motarbetad, till 
exempel att personalen medvetet lät bli att göra som de hade blivit instruerade. Detta tyder på 
att vissa av de anställda gjorde så lite som möjligt. Det förekom även tydliga protester. I 
enlighet med Bakkas teori kan dessa reaktioner kopplas till att ett aktivt motstånd förekom 
bland vissa av de anställda. Enligt vad som kom fram i vår intervju med projektledaren kan vi 
också göra en koppling till Bakkas forskning om uttryck genom passivt motstånd. Han 
påpekar att en del av de anställda hade svårare för att lära sig det nya systemet än andra, vilket 
tyder på bristande inlärning. Vi tycker oss även kunna se tecken på omoget beteende i 
kommentarer som till exempel ”men jag vill inte”. Personalen på företaget gjorde enligt 
projektledaren ofta som de blev tillsagda och muttrade lite. Här gör vi kopplingen att de 
endast gör det de får besked om att göra, vilket enligt teorin skulle vara ett uttryck för 
likgiltighet till systembytet. Enligt teorin kan ett accepterande av en förändring uttryckas 
genom att individerna samarbetar. Vi kan se att även detta var något som förekom i företaget 
då projektledaren framhävde att det faktiskt var många som var positiva och som 
implementeringen fungerade helt problemfritt med. Det går också att utläsa att arbetsgruppen, 
alltså cheferna på mellannivån, står för entusiastiskt samarbete och stöd vilket tyder på accept. 
 
När det gäller cheferna på mellannivån kan vi varken hitta något som tyder på ett aktivt 
motstånd, passivt motstånd eller likgiltighet till förändringen. Däremot är det mycket som 
tyder på accept. Båda mellancheferna ingick i den arbetsgrupp som skulle föra ut 
förändringen och har accepterat uppgiften att samarbeta med ledningen och ge stöd åt andra i 
företaget. Personalchefen fick inte någon förändring i sitt arbete eftersom hon började jobba 
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på företaget endast tre månader innan implementeringen sattes igång vilket innebär att hon 
inte kan ha motsatt sig själva förändringen. Vi kan dock uttala oss om att hon har samarbetat 
entusiastiskt och att hon har gett stöd åt de övriga anställda under hela implementeringen. 
 
Av varken enkätundersökningen eller intervjuerna med mellancheferna ser vi några tecken på 
att de kollektivanställda uttryckt aktivt motstånd till förändringen. Både personalchefen och 
produktionschefen menar att det var svårare för de äldre att lära sig det nya systemet. Detta 
tycker vi tyder på en bristande inlärning och skulle kunna förklaras som passivt motstånd från 
dessa personer. Produktionschefen menade att det inte var någon av de kollektivanställda som 
protesterade högljutt mot förändringen men menade att det fanns personer som sa att ”det var 
väl bra som det var”. Detta skulle kunna betraktas som att de bara gjorde det som de fick 
besked om att göra vilket enligt Bakka tyder på att de skulle ha varit likgiltiga inför 
systembytet. Uttryck för ett likgiltigt beteende tycker vi också framkommer från 
enkätundersökningen då nästan 60 procent av de kollektivanställda svarat att de var neutrala 
till frågan om delaktighet. Detta stämmer överens med det projektledaren sa om 
engagemanget att några var positiva, några var negativa men att de flesta var neutrala. 
Produktionschefen påpekade också att det fanns vissa, även om det var en liten del, som 
tyckte att bytet till det nya affärssystemet var jätteroligt och verkligen villa vara med och 
påverka. Han menar också att de flesta yngre personer i företaget tyckte att systembytet var 
roligt och såg inga problem alls. Detta skulle kunna ses som entusiastsikt samarbete från dessa 
personer. Personalchefen menar också att när det kommer en förändring ser de anställda inte 
det som ett problem utan då ser de möjligheterna istället vilket borde tyda på att personalen 
verkligen är samarbetsvilliga. I enkätundersökningen kan vi se att över 30 procent verkligen 
ville vara delaktiga i förändringsarbetet vilket borde betyda ett entusiastiskt samarbete från 
dessa. Alla dessa uttryck tyder på att det fanns en accept bland de kollektivanställda. 
 
Vi tycker att det är intressant att ställa de anställdas allmänna uppfattningar om systembytet 
idag mot vad de hade för förväntningar på bytet innan implementeringen började. 
Projektledaren tyckte att förväntningarna var övervägande negativa då han påpekade det gick 
ett dåligt rykte från tidigare implementeringar. Idag menar han att den allmänna uppfattningen 
på företaget är att det nya affärssystemet är minst lika bra som det system de hade tidigare. 
Produktionschefen hade inga direkta förväntningar men är nöjd med det nya systemet och 
tycker att det idag fungerar som han vill. Han tror också att den allmänna uppfattningen idag 
är att systemet fungerar bra. Produktionschefen kan inte uttala sig om förväntningarna men 
anser att den allmänna uppfattningen hos de anställda idag är väldigt positiv. I 
enkätundersökningen visade det sig att knappt 12 procent av anställda inte trodde att bytet 
skulle lyckas. Nu i efterhand visade det sig också att mer än 90 procent av de anställda tycker 
att systembytet i viss utsträckning har varit lyckat. 
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi anser oss kunna dra efter den 

genomförda studien. Vi avser att uppfylla vårt syfte genom att besvara följande frågor: I 

vilken utsträckning förekommer motstånd vid implementering av ett nytt affärssystem i en 

organisation utifrån ett ledningsperspektiv och ett mellanchefsperspektiv? Vad kan det finnas 

för bakomliggande orsaker till ett eventuellt motstånd på mellanchefsnivå och bland övriga 

anställda? 

6.1 Förekomst av motstånd 
 

Vi hade inledningsvis en uppfattning om att en så stor förändring som att implementera ett 
nytt affärssystem också skulle innebära ett stort motstånd. Det har visat sig att detta inte 
stämmer helt i vår undersökning.  
 
Utifrån ett ledningsperspektiv, alltså projektledaren, kan vi dra slutsatsen att det förekom ett 
aktivt motstånd till implementeringen av det nya affärssystemet bland vissa av de anställda. 
Detta i form av tydliga protester och att de gjorde så lite som möjligt. Det förekom även 
passivt motstånd i form av bristande inlärning och omoget beteende. Det var också många av 
de anställda som endast gjorde det som de blev tillsagda, vilket är ett uttryck för likgiltighet 
inför förändringen. Det fanns även de som inte alls motsatte sig bytet utan var positiva och 
samarbetade, vilket är ett uttryck för accept. Detta uttrycktes särskilt bland cheferna på 
mellannivån eftersom de stod för ett entusiastiskt samarbete och stöd.   
 
Utifrån ett mellanchefsperspektiv kan vi dra slutsatsen att det förekom ett passivt motstånd till 
implementeringen av det nya affärssystemet bland de äldre kollektivanställda genom uttryck 
som bristande inlärning. Det förekom också likgiltighet i form av att vissa av de 
kollektivanställda bara gjorde det de fick besked om att göra. Det var också en del som 
samarbetade entusiastiskt, framförallt yngre personer, vilket är ett uttryck för accept. Utifrån 
detta har vi uppmärksammat att projektledaren har uppfattat ett större motstånd än vad som 
framkommit i intervjuer med mellancheferna samt enkätundersökningen.    
 

6.2 Orsaker till motstånd 
 

På mellanchefsnivå kan vi se att det i början av implementeringen av det nya affärssystemet 
fanns en viss osäkerhet över att kunna leva upp till de nya kraven. Här framkom även att det 
var för mycket förändringar på en gång. Detta är två orsaker till att motstånd skulle ha 
uppkommit på denna nivå. Vi kan dock se att ett eventuellt motstånd på ett effektivt sätt 
motverkats genom deras engagemang i arbetsgruppen. De hade även bra kontakt med 
ledningen, fick tidigt information om förändringen och bra utbildning. En ytterligare aspekt 
som kan ha motverkat ett motstånd är att de redan innan förändringen insåg behovet av ett 
nytt affärssystem. Mellancheferna har inte heller ett rutinmässigt arbete utan är vana vid att 
vara flexibla, vilket gjorde att de hade lättare för att acceptera förändringen. Av detta kan vi 
dra slutsatsen att det fanns få orsaker till att mellanchefsnivån skulle ha utgjort ett motstånd. 
De har samarbetat entusiastiskt och utgjort ett stöd till övriga anställda, vilket är ett uttryck för 
accept.  
 
Bland de kollektivanställda drar vi slutsatsen att det fanns följande orsaker till att de skulle ha 
motsatt sig implementeringen av det nya affärssystemet; rutinmässigt arbetssätt och 
institutionaliseringar, misslyckande att helt uppnå signifikans och legitimitet, för lite 
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utbildning och dålig kvalitet på utbildningen, för mycket förändringar på en gång samt en 
osäkerhet över att inte kunna leva upp till de nya kraven. En annan slutsats vi kan dra är att de 
som arbetat i företaget längst och använder affärssystemet mycket var de som var den största 
riskgruppen till att utgöra ett motstånd. Detta eftersom de kände sig mer osäkra än de andra på 
flera områden. Vi kan se att ett motstånd från medarbetarna kan ha dämpats genom internt 
engagemang och stöd från ledningen samt framgång med att uppnå dominans. Vi drar 
slutsatsen att motstånd har förekommit i större utsträckning bland medarbetarna än 
mellancheferna.  
 
    
 
 
 
.  
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7 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att avsluta vår uppsats med våra egna reflektioner som uppkommit 

under arbetets gång. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning inom området. 

7.1 Egna reflektioner 
 

I slutsatsen har det framkommit att projektledaren har sett ett större motstånd än de på 
företaget har gjort. Vi tror att detta kan bero på att projektledaren hade mest kontakt med 
företaget i inledningsskedet av bytet. Med tanke på att personalen fick mycket information 
samt utbildning och förmodligen har lärt sig alltmer om affärssystemet under processens gång 
så är det troligt att motståndet blivit mindre och mindre med tiden. Därför är det kanske inte 
så konstigt att personerna på företaget som haft inblick i implementeringen under hela 
förändringsprocessen inte ser ett lika starkt motstånd som projektledaren. Deras olika syn på 
förekomsten av motstånd skulle också kunna bero på det ökade engagemanget som de 
anställda kan ha fått genom den nya ansvarsfördelningen. Detta kan ha gjort att de anställda 
kände sig viktiga och fick kanske på så sätt lättare för att ta till sig förändringen.  Vi tycker 
alltså att det har varit svårt att egentligen se vad som har berott på bytet av affärssystem och 
vad som påverkats av annat, till exempel ansvarsfördelningen genom processynsättet. 
 
Vi vill avsluta med ett mycket intressant påstående av Granlund som vi har tagit fasta på och 
som vi tycker tydliggör mycket av det som präglar denna uppsats: ”Människor motsätter sig 
inte tekniska förändringar utan snarare sociala förändringar som uppstår på grund av tekniska 
förändringar.” 
 

7.2 Vidare forskning 
 

Vi har i denna studie sett en tendens till att det är en större risk att äldre personer och de som 
varit anställda länge i ett företag utgör en källa till motstånd. Vi tycker därför att det skulle 
vara intressant att studera om det finns något samband mellan motstånd till förändringar och 
ålder eller anställningstid.   
 
Olika forskare ser på motstånd på olika sätt och det vore därför intressant att göra en 
kartläggning av olika definitioner av motstånd för att sedan tillämpa dem på företag eller 
branscher.  
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Intervjumall för projektledare 
 
 
Berätta om din tid i organisationen?  
(befattningsbeskrivning, anställningsår)  
 
Vad är din roll i organisationen?  
 
Vad var syftet med bytet av affärssystem?  
(behovet i koncernen samt behovet för företaget) 
 
Vad skulle uppnås? 
 
Har detta uppnåtts?  
 
Varifrån kom beslutet att ni skulle byta affärssystem? 
 
Hur informerades om beslutet i organisationen? 
 
Vad var din uppfattning om de andras reaktioner?  
(överraskade)  
 
Hur planerade ni att genomföra bytet av affärssystem på företaget?  
 
Vilka åtgärder vidtogs för att personalen skulle lära sig det nya systemet? 
(strategier, kommunikation, information, delaktighet, konsulter, ansvarsfördelning) 
 
Tycker du att de anställda var förändringsbenägna eller inte?  
(skala på motstånd) 
 
Skilde sig inställningen åt beroende på position i organisationen?  
 
Var det mycket som förändrades på en gång?  
(stor arbetsbörda och mycket ansvar för vissa?) 
 
Hur anser du att den allmänna uppfattningen om det nya affärssystemet är idag? 
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Intervjumall för produktionschef och personalchef 
 
 
Berätta om din tid i företaget?  
(befattningsbeskrivning, anställningsår)  
 
Vad är din roll i företaget?  
(ansvarsfördelning, befogenheter, rapportering, förväntningar, relation till kollektiv, kollegor 
och ledning)  
 
Har du några tidigare erfarenheter av förändringsarbete?  
(både inom eller utanför detta företag, lärdomar)  
 
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  
 
Ser dina arbetsdagar likadana ut? 
 
Skulle du säga att dina arbetsuppgifter sitter i ryggmärgen?  
(går på rutin, kan det utan och innan, gör det automatiskt)  
 
Om det händer något som du inte är van vid, hur löser du detta?  
(Finns instruktioner, handböcker, använder du dessa?)  
 
Hur fick du reda på att ni skulle byta affärssystem?  
 
Hur reagerade när du fick veta att ni skulle byta affärssystem?  
(förväntningar, positiva eller negativa tankar, nödvändigt med bytet, rädsla för större 
arbetsbörda och höga krav)  
 
Hur tycker du att dina medarbetare reagerade? 
 
Förändrades dina arbetsuppgifter i och med bytet?  
(mycket eller lite, hur)  
 
Var det mycket som förändrades på samma gång?  
 
Hur lärde du dig att använda det nya affärssystemet?  
(information, utbildning, kommunikation, stöd, regler)  
 
Blev det som du hade trott?  
(hur känns det nu?)  
 
Vad tror du den allmänna uppfattningen är nu i efterhand? 
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FRÅGEFORMULÄR 

 
Detta frågeformulär ingår i en undersökning som handlar om byte av affärssystem. Frågorna 
handlar till stor del om ditt dagliga arbete. Du som inte jobbade på företaget innan bytet till 
det nya affärssystemet behöver endast svara på frågorna 1-7.  
Ringa in eller kryssa för de alternativ som stämmer bäst in på dig. 
 

 
 
 

             
       

1 Hur länge har du varit anställd på företaget? mindre än 5 år 5-10 år  mer än 10 år 
              
       

  stämmer inte alls   stämmer helt 

2 Mina arbetsdagar ser normalt sett likadana ut: 1 2 3 4 5 
              
       

  stämmer inte alls   stämmer helt 

3 Mina arbetsuppgifter sitter i ryggmärgen: 1 2 3 4 5 
              
       

4 Det finns skriftliga instruktioner och      

  handböcker för mina arbetsuppgifter? Ja  Delvis  Nej 
              
       

5 Om det händer något i mitt arbete som                   

 jag inte är van vid, så löser jag oftast              a. titta i instruktioner och handböcker 
 detta genom att: b. fråga överordnad   
 (Rangordna alternativen som stämmer på dig med  c. fråga kollegor   
 1 för det vanligaste, 2 för det näst vanligaste osv.  d. lösa problemet själv  
 Lämna blankt för de alternativ som inte stämmer in på dig.) e. övrigt……………………………… 

              
       

6 Om det händer något oväntat i mitt arbete som stämmer inte alls   stämmer helt 

 jag inte är van vid så upplever jag det som   1 2 3 4 5 

 jobbigt:      
                                                                     
       

7 Om det händer något oväntat i mitt arbete som      

 jag inte är van vid så känner jag att jag alltid stämmer inte alls   stämmer helt 

 kan vända mig till någon överordnad: 1 2 3 4 5 
              

       

Du som inte jobbade på företaget innan bytet till det nya affärssystemet behöver inte gå vidare i formuläret. 

 



~ Bilaga 3 ~ 
 

 

              
       

8 Jag fick reda på att vi skulle byta affärssystem                    a. någon från koncernledningen     

 genom:  b. företagets VD   

                                                                                     c. annan överordnad   
 (ringa in ett alternativ) d. en kollega   

                                                                                     e. kommer inte ihåg   

                                                                                    f. annat……………………………… 
              

       

9 Jag tyckte att beslutet att byta affärssystem  stämmer inte alls   stämmer helt 

 kom oväntat: 1 2 3 4 5 
              
       

  stämmer inte alls   stämmer helt 

10 Jag var positiv till att byta affärssystem: 1 2 3 4 5 
              
       

  stämmer inte alls   stämmer helt 

11 Jag använder affärssystemet i hög utsträckning: 1 2 3 4 5 
              
       

12 

Vid bytet till det nya affärssystemet kände jag 
att:      

  stämmer inte alls   stämmer helt 

a det var bra för företaget 1 2 3 4 5 

       

b detta var något som jag ville vara delaktig i 1 2 3 4 5 

       

c jag fick för lite information  1 2 3 4 5 

       

d jag blev rädd för att tappa inflytande 1 2 3 4 5 

       

e blev jag osäker på om jag kunde leva upp till                        

 de nya kraven 1 2 3 4 5 

       

f det var för mycket förändringar på en och       

 samma gång 1 2 3 4 5 

       

g jag var rädd för att göra bort mig 1 2 3 4 5 

       

h jag var orolig för att det skulle innebära mer        

 arbete  (tidskrävande, många möten, mer att lära mig osv.) 1 2 3 4 5 
       

i bytet inte skulle lyckas 1 2 3 4 5 
              
       



~ Bilaga 3 ~ 
 

 

13 Mina arbetsuppgifter förändrades mycket i och  stämmer inte alls   stämmer helt 

 med bytet till det nya affärssystemet: 1 2 3 4 5 
              
       

14 När jag skulle lära mig att använda det nya       

 affärssystemet:      

  stämmer inte alls   stämmer helt 

a fick jag mycket utbildning 1 2 3 4 5 

       

b fick jag utbildning som gav mig stor nytta 1 2 3 4 5 
              
       

15 När jag skulle lära mig att använda det nya       

 affärssystemet kunde jag alltid vända mig till  stämmer inte alls   stämmer helt 

 kunnig personal för att få hjälp: 1 2 3 4 5 
              
       

  stämmer inte alls   stämmer helt 

16 

Jag tycker att bytet av affärssystem har varit 
lyckat: 1 2 3 4 5 

              
       

 
 
 
Här får du gärna lägga till om det är något du vill göra oss uppmärksamma på. Till exempel 
om du tycker att det är något som inte har framkommit av frågorna. 
 
 
Övriga kommentarer…………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 

Sofia Näslund, Camilla Persson, Martina Theodorsson 
Örebro Universitet 
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Sammanställning av enkätundersökning per respondent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 2 4 Delvis a,c,b,d 2 4 c 3 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  3 2 3 1 2 1 2 3 1 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  1 1 2 2 2 2 2     

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 2 3 Delvis c,d,b,a 2 3 e 3 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  3 2 4 3 4 1 2 3 2 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  2 2 1 2 2 3 3     

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 3 3 Delvis c,b  2 2 e 3 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  3 3 4 3 2 2 2 3 1 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  2 2 1 3 2 2 4     

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 2 4 Delvis c,a  1 5 e 2 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  4 3 4 3 1 1 2 1 1 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  1 Ej svar 3 4 4 4 4     

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 4 4 Delvis c,b  5 2 e 5 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  1 3 3 3 2 1 1 1 1 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  1 2 2 2 2 3 3     
 
 
 
 
 
 

Respondent Frågor             
1 1 2 3 4 5 6 7 

  < 5 år 3 3 Delvis c,a,b,d 2 4 

2 1 2 3 4 5 6 7 

  < 5 år 2 3 Nej c,d,a,b 1 4 

3 1 2 3 4 5 6 7 

  < 5 år 4 4 Delvis c,b,d,a 3 4 
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9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 3 5 Nej d,c,a,b,e 1 5 b 3 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  3 3 3 3 2 1 3 3 1 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  5 2 1 4 4 4 5     

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 3 3 Delvis c,d 3 3 a  3 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 

  3 3 Ej svar 4 4 3 2 3 2 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    

  3 3 3 2 3 3 3     

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  5-10 år 2 4 Delvis b,d,a,c 2 3 c 2 

  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 4 4 3 3 1 2 3 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  1 2 2 2 3 2 3     

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  5-10 år 4 4 Delvis d,c,b,a 2 4 e 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 4 5 5 4 3 2 3 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  2 2 1 2 3 4 4     

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  5-10 år 4 3 Nej d,b 2 4 b 2 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 4 5 4 3 1 1 3 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  1 3 3 2 2 3 4     

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  5-10 år 3 3 Delvis d,a,c,b 2 5 f  2 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 4 3 4 2 2 2 2 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 2 2 3 3 3 4     

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  5-10 år 2 4 Delvis b,d  3 3 b 1 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 5 3 4 2 2 3 3 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  3 2 4 4 4 4 4     

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  5-10 år 3 3 Delvis c  3 4 e 1 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  5 5 4 3 3 1 1 4 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  3 3 5 4 4 4 4     
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17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 3 5 Delvis d 2 4 b 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 2 4 4 3 1 1 2 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  1 1 1 2 2 3 4     

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 4 5 Delvis d,c  1 2 e 2 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 2 4 2 2 1 1 3 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  2 2 2 1 1 1 2     

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 3 4 Nej d,c,b,a 1 2 c 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 3 4 3 2 1 2 2 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  2 2 1 2 2 3 4     

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 2 5 Delvis c 2 3 e 1 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  5 3 3 3 3 1 1 3 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  1 2 1 3 3 5 5     

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 3 4 Delvis b,c,d 2 4 e 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 3 3 3 3 2 3 2 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  2 3 2 3 2 3 3     

22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 4 4 Ja a,d,b,c 3 3 d 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 3 3 3 Ej svar Ej svar Ej svar Ej svar Ej svar 

  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  Ej svar Ej svar 2 2 2 3 3     

23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 2 5 Delvis d,a,b 2 3 d 4 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  2 3 3 1 3 2 2 4 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 3 1 3 3 4 3     

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 5 5 Nej c,d,b,a 1 5 e 3 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 4 5 5 4 2 3 4 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 2 3 3 3 5 4     
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25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 5 5 Ja a,b 3 4 e 2 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 4 3 3 1 4 4 3 1 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  3 1 3 5 5 5 5     

26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 3 3 Ja b,a,c,d 4 3 a 4 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  3 4 4 3 2 3 3 3 4 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 4 2 3 3 3 4     

27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 2 5 Ja c,b 4 5 b 1 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 5 5 3 4 3 3 4 4 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  5 5 2 1 2 5 3     

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 2 4 Ja d,a,c 2 5 c 1 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 5 5 4 3 2 2 3 2 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 2 1 1 2 5 4     

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  > 10 år 1 5 Ja c,b 4 5 c 2 
  10 11 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 
  4 5 3 3 3 2 4 4 5 
  12h 12i 13 14a 14b 15 16    
  4 4 2 2 2 5 3     
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Sammanställning av enkätundersökning per fråga 
 

 
Fråga 1     Fråga 2     

Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 
< 5 år 3 10,3 1 1 3,4 

5-10 år 13 44,8 2 10 34,5 
> 10 år 13 44,8 3 10 34,5 

    4 6 20,7 
    5 2 6,9 
            

Fråga 3     Fråga 4     
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 0 0,0 Ja 6 20,7 
2 0 0,0 Delvis 18 62,1 
3 9 31,0 Nej 5 17,2 
4 11 37,9      
5 9 31,0      
            

Fråga 5           
  1:a val 2:a val 3:e val 4:e val 5:e val 

Svarsalt. Antal    Procent Antal    Procent Antal    Procent Antal    Procent Antal    Procent 
a 3             10,3 6             20,7 3             10,3 5             17,2 0               0,0 
b 4             13,8 7             24,1 7             24,1 3             10,3 0               0,0 
c 13            44,8 6             20,7 3             10,3 2               6,9 0               0,0 
d 9              31,0 7             24,1 2               6,9 3             10,3 0               0,0 
e 0               0,0 0               0,0 0               0,0 0               0,0 1               3,4 

Totalt 29          100,0 26            89,6 15           51,6 13           44,7 1               3,4 
  

Nedan har vi poängsatt 1:a val med 5 poäng, 2:a val med 4 poäng, 3:e val med 3 poäng och så vidare. Vi har 
sedan multiplicerat med antal personer, för respektive val, med poängen.  

 

  a b c d e 
1:a val 15 20 65 45 0 
2:a val 24 28 24 28 0 
3:e val 9 21 9 6 0 
4:e val 10 6 4 6 0 
5:e val 0 0 0 0 1 
Totalt 58 75 102 85 1 

        
            

Fråga 6   Fråga 7    
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 6 20,7 1 0 0,0 
2 13 44,8 2 4 13,8 
3 6 20,7 3 8 27,6 
4 3 10,3 4 10 34,5 
5 1 3,4 5 7 24,1 
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Här nedan redovisas svaren från de 26 respondenter som var med vid bytet till det nya 
affärssystemet. De 3 respondenter som inte var med vid bytet var inte aktuella för dessa 
frågor. 
 
Fråga 8     Fråga 9     

Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 
a 2 7,7 1 5 19,2 
b 5 19,2 2 7 26,9 
c 5 19,2 3 11 42,3 
d 2 7,7 4 2 7,7 
e 11 42,3 5 1 3,8 
f 1 3,8      
            

Fråga 10     Fråga 11     
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 1 3,8 1 0 0,0 
2 1 3,8 2 4 15,4 
3 14 53,8 3 10 38,5 
4 8 30,8 4 7 26,9 
5 2 7,7 5 5 19,2 
            

Fråga 12a   Fråga 12b    
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 0 0,0 1 2 7,7 
2 0 0,0 2 1 3,8 
3 11 42,3 3 15 57,7 
4 9 34,6 4 6 23,1 
5 5 19,2 5 2 7,7 

Ej svar 1 3,8 Ej svar 0 0,0 
            

Fråga 12c   Fråga 12d    
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 2 7,7 1 12 46,2 
2 9 34,6 2 8 30,8 
3 9 34,6 3 4 15,4 
4 5 19,2 4 1 3,8 
5 0 0,0 5 0 0,0 

Ej svar 1 3,8 Ej svar 1 3,8 
            

Fråga 12e   Fråga 12f    
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 6 23,1 1 2 7,7 
2 11 42,3 2 4 15,4 
3 6 23,1 3 14 53,8 
4 2 7,7 4 5 19,2 
5 0 0,0 5 0 0,0 

Ej svar 1 3,8 Ej svar 1 3,8 
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Fråga 12g   Fråga 12h    

Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 
1 11 42,3 1 7 26,9 
2 11 42,3 2 6 23,1 
3 0 0,0 3 4 15,4 
4 2 7,7 4 6 23,1 
5 1 3,8 5 2 7,7 

Ej svar 1 3,8 Ej svar 1 3,8 
            

Fråga 12i     Fråga 13     
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 3 11,5 1 9 34,6 
2 13 50,0 2 10 38,5 
3 5 19,2 3 5 19,2 
4 2 7,7 4 1 3,8 
5 1 3,8 5 1 3,8 

Ej svar 2 7,7      
            

Fråga 14a     Fråga 14b     
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 3 11,5 1 1 3,8 
2 11 42,3 2 12 46,2 
3 7 26,9 3 8 30,8 
4 4 15,4 4 4 15,4 
5 1 3,8 5 1 3,8 
            

Fråga 15   Fråga 16    
Svarsalt. Antal Procent Svarsalt. Antal Procent 

1 1 3,8 1 0 0,0 
2 3 11,5 2 2 7,7 
3 10 38,5 3 9 34,6 
4 6 23,1 4 12 46,2 
5 6 23,1 5 3 11,5 
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Sammanställning av enkätundersökning genom uppdelning efter 
anställningstid och systemanvändning 
 
I tabellerna benämner vi de som varit anställda på företaget i 5-10 år som grupp A och de som 
varit anställda på företaget i mer än 10 år som grupp B. 
 

   Stämmer inte alls Stämmer helt 

Fråga 11  Jag använder affärssystemet i hög utsträckning:   1 2 3 4 5 

    A 0st 2st 5st 4st 2st 

    B 0st 2st 5st 3st 3st 
 
Vi benämner de som angett alternativ 2 i fråga 11 som låg-användare, de som angett 3 som 
medel-användare, de som angett 4 som hög-användare och de som angett 5 som mycket-hög-
användare. 
 
   Alt. 2 -låg anv.   Alt. 3 -medel anv. 

Fråga 12 Vid bytet till det nya affärssystemet kände jag att:   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

a det var bra för företaget A     1 1       2 2   

    B       2       4 1   

b detta var något som jag ville vara delaktig i A 1   1         4 1   

    B   1   1   1   4     

c jag fick för lite information  A   1   1   1 3   1   

    B   1 1       1 3     

d jag blev rädd för att tappa inflytande A 2         3 1 1     

    B 2         2 2       

e blev jag osäker på om jag kunde leva upp till  de   A   2       1 3 1     

  nya kraven B 2         1 2 1     

f det var för mycket förändringar på en och samma gång A     2     2   3     

    B   1 1       2 1 1   

g jag var rädd för att göra bort mig A 1 1       4 1       

    B 1 1       2 2       

h jag var orolig för att det skulle innebära mer arbete   A 1 1       2 1 1   1 

    B 1 1       1 2   1   

i bytet inte skulle lyckas A 1 1         3 1     

    B 1 1         2 2     

Fråga 13 Mina arbetsuppgifter förändrades mycket i och  A 1 1       2 1 2     

  med bytet till det nya affärssystemet: B 1 1       3 2       

Fråga 14 
När jag skulle lära mig att använda det nya 
affärssystemet:                      

a fick jag mycket utbildning A   2         2 1 2   

    B 1 1         2 3     

b fick jag utbildning som gav mig stor nytta A   2         2 1 2   

    B 1 1         3 2     

Fråga 15 När jag skulle lära mig att använda det nya                        

  affärssystemet kunde jag alltid vända mig till   A   1 1       1 2 2   

  kunnig personal för att få hjälp: B 1   1         3 1 1 

Fråga 16 Jag tycker att bytet av affärssystem har varit lyckat: A   1 1         2 2 1 

    B   1   1       3 1 1 
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På fråga 12a och 12i var det en respondent bland medel-användare i grupp A som inte svarat 
och på fråga 12c-i var det en respondent bland medel-användare i grupp B som inte svarat. 
 
 
   Alt. 4  -hög anv.  Alt. 5 -mkt hög anv. 

Fråga 12 Vid bytet till det nya affärssystemet kände jag att:   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

a det var bra för företaget A     1 1 2     1 1   

    B     1 1 1     1   2 

b detta var något som jag ville vara delaktig i A     1 2 1     1 1   

    B     2   1     2 1   

c jag fick för lite information  A   1 2 1     1 1     

    B 1 1   1       2 1   

d jag blev rädd för att tappa inflytande A 2 1 1     1 1       

    B   1 1 1     2 1     

e blev jag osäker på om jag kunde leva upp till  de   A 1 3       1   1     

  nya kraven B     2 1     1 1 1   

f det var för mycket förändringar på en och samma gång A   1 3         1 1   

    B     2 1       1 2   

g jag var rädd för att göra bort mig A 2 2         2       

    B 1 1   1     1   1 1 

h jag var orolig för att det skulle innebära mer arbete   A 2 1   1       2     

    B     1 2         2 1 

i bytet inte skulle lyckas A   3 1       1 1     

    B 1 1   1     1 1   1 

Fråga 13 Mina arbetsuppgifter förändrades mycket i och  A 1 2 1           1 1 

  med bytet till det nya affärssystemet: B   1 2     1 2       

Fråga 14 
När jag skulle lära mig att använda det nya 
affärssystemet:                      

a fick jag mycket utbildning A   3 1           2   

    B     2   1 2 1       

b fick jag utbildning som gav mig stor nytta A   1 3           2   

    B     2   1   3       

Fråga 15 När jag skulle lära mig att använda det nya                        

  affärssystemet kunde jag alltid vända mig till   A   1 2 1         2   

  kunnig personal för att få hjälp: B     1   2         3 

Fråga 16 Jag tycker att bytet av affärssystem har varit lyckat: A     1 3         2   

    B       2 1     2 1   

 
 
 

 


