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I 

 

Abstract 
This paper aims to study the Armenakis´ theory of readiness, "are they ready?", which 

consists of five key components affecting the outcome of an organizational change. In this 

case study, the intention is to investigate if any component is important; alternatively if it is 

possible to discern a pattern between components, i.e. how they correspond to each other.  

  

During the past 30 years, a research group lead by Armenakis has studied organizational 

change and how resistance to change can be avoided by preparing employees in the 

introductory phase of change. The main object for Armenakis is the question "what 

determines whether the employees (change recipients) adopt and support, or reject and resist a 

change". The theory of readiness, "are they ready?", deals with five key components or five 

issues that define which questions change recipients find important when an organization 

implements a change. Through this knowledge, leaders – change agents – can design a change 

message that responds to the issues of change, regarding what the recipient is faced with in an 

organizational change. This in turn creates a feeling of readiness which makes a change more 

likely to be successful.  

  

In this case study of the company IKEA Örebro, there was a change of routines at the 

beginning of 2008 and the management experienced a problem, as the change did not have the 

desired result. In this paper, through a qualitative study based on interviews with eleven 

respondents from IKEA Örebro, we examine how this came to be the case. Relevant 

literature, previous research and the model institutionalizing change provide a comprehensive 

theoretical framework which focus on readiness and the five key components: discrepancy, 

appropriateness, efficacy, principal support and personal valence. 

  

The purpose is to contribute to an increased understanding of what kind of information 

change recipients want to obtain in an organizational change, and which component or 

components that is important.  

  

We conclude that the lack of change messages contributed to the unsuccessful outcome of the 

change. Overall, the result shows that four components emerged as important for the 

respondents at IKEA Örebro. The diversity in the respondents´ answers shows, due to the 

complex nature of the individual, that no individual component is more important than any 

other.  

 

 

 

 



  

II 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att studera Armenakis teori om readiness, ”är de redo?”, som består 

av fem nyckelkomponenter som påverkar utgången vid organisatorisk förändring. I denna 

fallstudie är avsikten att studera om någon komponent är viktig eller olika viktiga, alternativt 

om det går att urskilja mönster mellan komponenterna hur de förhåller sig till varandra.  

 

De senaste 30 åren har en forskningsgrupp med Armenkis i spetsen studerat organisatorisk 

förändring och hur motstånd mot förändring kan undvikas genom att förbereda medarbetarna i 

inledningsfasen av förändringen. Frågan som Armenakis ställt sig är; ”vad är det som avgör 

om de anställda (förändringsmottagaren) skall anta och stödja eller avvisa och göra motstånd 

mot en förändring”. Teorin om readiness, ”är de redo?”, skildrar fem nyckelkomponenter eller 

fem frågeställningar som nyanserar vad förändringsmottagare vill få svar på när en 

organisation implementerar en förändring. Genom att erhålla den förkunskapen kan ledare, 

det vill säga förändringsagenten, utforma ett förändringsbudskap som besvarar de 

frågeställningar som förändringsmottagaren ställer sig inför en organisatorisk förändring och 

som skapar en readienss-känsla för att förändringen skall bli lyckosam.  

 

I denna fallstudie på företaget IKEA Örebro implementerades en rutinförändring i början av 

2008 och idag upplever ledningen en problematik genom att förändringen inte fått önskat 

resultat. I denna fallstudie studeras varför det blivit så genom en kvalitativ studie baserad på 

intervjuer från elva respondenter på IKEA Örebro. Relevant litteratur och tidigare forskning 

med hjälp av modellen institutionalizing change ger en övergripande förståelse för den 

teoretiska referensramen där fokus i teorin och studiens problemfrågeställning baseras på 

readiness och de fem nyckelkomponenterna: discrepancy, appropriateness, efficacy, principal 

support och personal valence. 

  

Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse för vad förändringsmottagare vill erhålla för 

information vid en organisatorisk förändring, och om det finns en komponent, eller 

komponenter, som är lika viktiga. I studien undersöks även om det finns ett förhållande 

mellan komponenterna i det aktuella fallstudieföretaget.  

 

I studien kom vi fram till att avsaknaden av förändringsmeddelandekomponenterna bland 

respondenterna var med stor sannolikhet bidragande till att förändringen inte blivit lyckosam. 

Den mångfald från respondenternas svar om vilka komponenter som är viktiga visar att 

individens komplexa natur, i denna fallstudie, inte kan stödja en motivering att den enskilda 

komponenten är viktigare än någon annan. Sammantaget blev resultatet att fyra komponenter 

framstod som viktiga för respondenterna på IKEA Örebro.  
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet syftar till att upplysa läsaren om det valda studieområdet. Här 

presenteras bakgrunden till problemet och en problemdiskussion följt av en formulering av 

studiens problemfrågor och syfte. Avslutningsvis diskuteras önskade teoretiska och praktiska 

bidrag till följd av studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens företagsledare behöver vara uppmärksamma på alla slags förändringar, de behöver 

dels kunskap om hur de skall implementera passande förändringar för företaget och samtidigt 

inspirera medarbetarna att införliva förändringarna i organisationen. Att lyckas med detta 

innebär flera svårigheter och tidigare forskning påvisar att framgångsrika och effektiva 

verksamhetsförändringar är sällsynta. De säger att det numera är ganska vanligt att höra om 

rapporter som delvis eller helt visar på uteblivna prestationsförbättringar och oönskade 

reaktioner från de anställda gällande den organisatoriska förändringen. (Gilmore, Shea & 

Useem, 1997; Burns, 2004; By, 2005; Meaney & Pung, 2008) 

 

En viktig anledning till den delvis negativa inställningen till organisatorisk förändring kan 

vara ledarnas förbiseende när det kommer till vikten av att kommunicera ett 

överrensstämmande förändringsbudskap. Förändringsbudskapet ger uttryck för förändringens 

natur och formar känslan som bestämmer reaktionen till förändringen. (Armenakis & Harris, 

2002) 

 

Brister i hur ett förändringsbudskap kommuniceras kan leda till negativa reaktioner i form av 

motstånd. (Coch & French, 1948; Lawrence, 1954) Kreitner (1992) jämför motstånd 

(resistance) med att en sten kastas ned i en stilla sjö, denna orsakar vågrörelser som sprider 

sig i alla riktningar med oförutsägbara konsekvenser. Sådant motstånd uppstår främst från 

dem som anser att deras arbete är direkt påverkat. För att förändring skall bli framgångsrik 

måste ledarna (management) förutse och neutralisera det motstånd som kan uppstå. (Kreitner, 

1992) Forskning kring effekterna av anställdas delaktighet och tillfredställelse vid förändring 

påvisar att desto högre delaktighet desto mer tillfredställda var de anställda och bidrog till 

högre måluppfyllelse. (Coch & French, 1948; Kotter, 1995; Kotter & Schlesinger, 1979; 

Lawrence, 1954) 

 

Med utgångspunkt från tidigare forskning har Armenakis, Harris och Mossholder (1993) 

framarbetat en modell för att skapa Readiness. Modellen ”Institutionalizing change” redogör 

för vad som är avgörande faktorer vid implementering av en organisatorisk förändring. Den 

ena halvan av modellen lägger fokus på förändringsagenten, som med olika strategiska 

budskap kan motivera förändringsmottagarna positivt genom utformningen av 

förändringsbudskapet. Den andra halvan lägger fokus på förändringsmottagaren och hur 

denne går igenom tre faser för att institutionalisera implementeringen. Den första fasen är att 

känna readiness, är förändringsmottagaren redo för förändringen, den andra är adoption där 
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förändringsmottagaren testar över tid om förändringen kan implementeras och den tredje är 

institutionalization när man har gjort förändringen till en del av vardagen. Länken mellan 

förändringsagentens strategiska budskap och de tre faserna utgörs av förändringsbudskapet, 

och vad för information från förändringsbudskapet som anses viktiga för 

förändringsmottagaren för att nå första fasen till förändring, även kallat ”readiness”. Det vill 

säga; vilka nyckelkomponenter som får förändringsmottagaren att känna readiness inför en 

organisatorisk förändring och reducera motståndet. (Armenakis, Harris & Field, 1999)  

 

Ramverket för förändringsbudskapet består av fem komponenter, discrepancy, efficacy, 

appropriateness, principal support och personal valance. Dessa nyckelkomponenter är av 

vikt för att motivera förändringsmottagarna och skapa readiness vid en organisatorisk 

förändring. Den första komponenten är discrepancy och handlar om tron på att en förändring 

är behövlig och att det är en lucka mellan nuvarande situation för organisationen och vad det 

borde vara. Appropriateness är den andra komponenten och den reflekterar att en specifik 

förändring är av betydelse för den aktuella avvikelsen (discrepancy). Sedan har vi efficacy 

som syftar till att förändringsmottagaren har kunskap för att kunna genomföra en förändring 

lyckosamt. En viktig person i förändringsprocessen är den formella ledaren och den fjärde 

komponenten, principal support, syftar till att denne stödjer arbetet och inte låter det passera 

förbi eller bortprioriteras. Sist har vi personal valence som delger om förändringen är till nytta 

för förändringsmottagarna personligen. (Armenakis et al., 1993, 1999) 

 

Förändringsbudskapets mål är att förändringsmottagarna skall känna Readiness, vilket kan 

beskrivas som att fastställa hur redo för förändring anställda är innan organisatoriska 

förändringar genomförs. Utvärdering av förändringsmottagarna gör det möjligt för ledare att 

identifiera gap som kan finnas mellan deras egna förväntningar och det hos de andra 

medlemmarna om förändringsinitiativet. Om stora gap uppmärksammas och inga åtgärder 

vidtas för att minimera de upplevda gapen kan motstånd förväntas och 

implementeringsgenomförandet vara hotat. Det finns alltså fördelar med att skapa readiness 

inför en förändring - istället för att försöka minska motståndet. (Armenakis & Harris, 2009)   

 

Den här studien handlar om just hur ”redo” de anställda var för en förändring av arbetssättet 

med rutinen för avskrivningar på fallstudieföretaget IKEA Örebro. Nedan diskuteras det 

konkreta fallet som undersöks och de frågor och syfte som formulerats för studien. 
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1.2 Problemdiskussion  

Tidigare forskning visar att det finns ett behov av förkunskap för att genomföra en 

organisatorisk förändring. Armenakis forskningsgrupp har under 30 år studerat 

organisatoriska förändringar och denna forskning har styrkt deras teoribildning om 

”Institutionalizing change”. Forskningsgruppen har i olika konstellationer studerat tidigare, 

och även egna, fallstudier på organisationer som ska implementera eller redan har 

implementerat en organisatorisk förändring för att styrka deras teori om de fem 

nyckelkomponenterna. 

 

En sammanfattning av forskningsresultat påvisar att de fem komponenterna inte har 

undersökts om någon är viktigare än de andra för att skapa readiness bland 

förändringsmottagare och i vilken kontext. (Armenakis & Harris 2009) Några tidigare studier 

(se bland annat Cole, Harris och Bernerth, 2006) har föreslagit att några komponenter kan 

vara viktigare än andra, men då har inte alla fem komponenterna undersökts samtidigt. 

Armenakis & Harris (2009) menar att det behövs en större förståelse för vikten av att dessa 

komponenter kan hjälpa till att vägleda förändringsagenter i deras val om hur de kan använda 

sina resurser på bästa möjliga sätt för att skapa ett stöd till förändringen (change support).    

 

Genom att studera hur förändringsagenten utformat förändringsbudskapet och om 

komponenterna blivit besvarade i förändringsbudskapet har Armenakis forskningsgrupp 

strategiskt kunnat minimera motståndet mot en förändring i en organisation. Alternativt, 

genom att studera förändringsmottagaren och hur de uppfattat förändringsbudskapet kunnat 

analysera vad för faktorer eller frågeställningar som ligger till grund för vad mottagaren av 

förändringsbudskapet vill veta inför en förändring. Armenakis tidigare forskning ligger som 

grund för hur tillämpningen av teorin studeras på aktuellt fallstudieföretag och uppkomsten av 

problemfrågeställningar.  

 

På fallstudieföretaget IKEA Örebro finns en upplevd problematik att arbetsrutinen för interna 

transaktioner inte efterlevs av personalen på varuhuset. Den nya rutinen införlivades under 

februari 2008, ett år senare, under sommaren 2009 genom kontakt med IKEA Örebro 

framkom att förändringen inte givit önskad effekt i form av uteblivna prestationsförbättringar 

och oönskade reaktioner från de anställda. Genom intervjuer med de anställda om införandet 

av förändringen vill vi studera hur de upplevde förändringsbudskapet och om Armenakis 

nyckelkomponenter tillämpats i implementeringen. Det vi frågar oss är om ”readiness”-

känslan infunnit sig i form av att IKEA Örebro presenterade förändringsbudskapet, och om 

förändringsmottagarna anser att vissa komponenter är viktigare framför andra alternativt om 

vi kan utläsa ett förhållande mellan komponenterna. 
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1.3 Frågeställning  

Mer precist ställer vi oss följande fråga:  

 

Vad avgör förändringsmottagarnas val om de skall anta och stödja eller avvisa och göra 

motstånd mot ett förändringsförsök? 

 

Just denna fråga har legat till grund för forskargruppen med Armenakis i spetsen, och lett 

fram till deras teoretiska ramverk om vad som påverkar om människor är redo för förändring 

eller inte. I den här studien utgår vi från denna teori och avser att studera medarbetarna på 

IKEA Örebro om de finner att dessa fem förändringskomponenter har infunnit sig för den 

aktuella förändringen. Med hjälp av Armenakis teori för hur man uppnår readiness vid en 

organisatorisk förändring vill författarna även studera; 

 

- är alla nyckelkomponenter viktiga eller olika viktiga? 

- hur de fem komponenterna förhåller sig till varandra? 

 

 

1.4 Syfte  

Studiens syfte är att genom explorativ forskning beskriva vilka faktorer som är viktiga och, 

om de är olika viktiga, för att readiness skall infinna sig hos förändringsmottagarna, samt med 

hjälp av Armenakis teori förklara hur de fem förändringskomponenterna förhåller sig till 

varandra i syfte att skapa readiness.  

 

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

De forskare som finner mest nytta av denna studie och dess bidrag är de som fördjupar sig i 

forskningen om readiness, och vad det innebär att skapa motivation och få readiness (are they 

ready?) att infinna sig hos medarbetare inför en organisatorisk förändring.  Studien behandlar 

ett företag, IKEA Örebro, och reflektioner kring om readiness infunnit sig i samband med 

deras organisatoriska förändring. Studiens syfte kan hjälpa till att bidra till en fördjupad 

kunskap i området med ett medarbetarperspektiv alternativt bidra med statistisk information 

som berör viktiga aspekter om readiness- forskning.  

 

Denna studie hjälper till att ge en ökad förståelse för vikten av att involvera och motivera 

medarbetare innan en organisatorisk förändring genomförs, och den hjälper till att påvisa 

vilka av de fem förändringskomponenterna som är viktigast för att uppnå framgång med detta. 

Förhoppningsvis kan studien hjälpa till att öka förståelsen av medarbetarnas roll i arbetet med 

organisatoriska förändringar.  
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2 METOD 

Olika metoder passar till olika studier. Vilken metod som väljs beror på studiens syfte, kontext 

och vilken målgruppen är. I detta kapitel presenteras de metodval som har gjorts i 

författandet av denna studie.  

 

2.1 Ansats 

När en studie skall genomföras är det viktigt att fundera kring hur sammankopplingen mellan 

empiri och teori kommer att ske. Detta med andra ord betyder vilken metodansats som skall 

intas. Inom metodiken finns det tre övergripande metodansatser, dessa är deduktiv, induktiv 

och abduktiv. (Lewis, Saunders & Thornhill, 2007)   

 

Vi har valt att utgå från en redan befintlig teori genom att studera ett teoretiskt ramverk 

framtaget av en forskargrupp med Armenakis i spetsen. Då den deduktiva ansatsen 

kännetecknas av att forskaren utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att kunna 

dra slutsatser om enskilda företeelser, är det främst den deduktiva ansatsen som ligger till 

grund för denna studie. Vi anser att en positiv konsekvens av valet av en deduktiv ansats är att 

vi undviker att tillföra egna subjektiva uppfattningar genom att utgångspunkten är i redan 

befintlig teori. En negativ konsekvens av valet av angreppssätt kan vara att vi enbart letar 

efter information som är relevant för studiens syfte och på så sätt kan missa nya intressanta 

infallsvinkar. (Patel & Davidson, 2003) Det vi faktiskt gör är att vi skaffar oss vissa 

förväntningar om hur världen ser ut för att sedan undersöka om förväntningarna stämmer 

överrens med verkligheten efter det att den empiriska undersökningen genomförts. (Jacobsen, 

2002) 

 

Hade vi istället valt ett induktivt angreppssätt, det vill säga att teorin är resultatet av en 

forskningsansats och att man således drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer och formulerar en egen teori (Bryman & Bell, 2005), tror vi inte att vi hade 

kunnat nå upp till vårt syfte. Vår studie utgår endast från ett fallföretag, och resultatet för 

undersökningen visar enbart hur de kan komma tillrätta med sina problem. Därför kan vi inte 

ha som ambition att formulera en generell teori samtidigt som vi undviker risken med att dra 

några generella slutsatser eftersom vår studie baseras på ett enskilt fall och en specifik 

situation. (Patel & Davidson, 2003) För att klargöra skillnaden mellan de båda begreppen, 

deduktion och induktion, och på så sätt klargöra valet av studiens ansats, kan man kortfattat 

säga att deduktion utgår ifrån teorin medan den induktiva ansatsen utgår ifrån empirin. 

(Bryman & Bell, 2005)   

 

Kombinerar man det induktiva och det deduktiva angreppssättet får man en abduktiv ansats. 

Kortfattat betyder abduktiv undersökningsmetod att utgångspunkten är i empirin medan teorin 

används för att förstå och upptäcka mönster i teorin. (Lewis et al., 2007) En annan förklaring 

av abduktion är att det innebär att utifrån ett enskilt fall formulera en preliminär teori som 

sedan prövas på nya fall för att i slutändan kunna utveckla den ursprungliga teorin till att bli 
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mer generell. En fördel med att välja ett abduktivt angreppssätt hade varit att vi kanske inte 

hade begränsat oss i samma grad som den deduktiva ansatsen kan göra. Men samtidigt 

undviker vi risken att bli ifrågasatta av vårt val av studieobjekt och huruvida vi är färgade av 

tidigare erfarenheter. (Patel & Davidson, 2003) 

 

 

2.2 Undersökningsmetod 

I denna studie kommer en kvalitativ undersökningsmetod tillämpas. Kortfattat kan skillnaden 

mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats definieras av vilken form av information som 

samlas in, ord (kvalitativ) eller siffror (kvantitativ) (Jacobsen, 2002). Vi har valt att ha en 

kvalitativ undersökningsmetod då vi ansåg att det var det bästa sättet för att kunna uppfylla 

studiens syfte. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som har resulterat i ett 

transkriberat material av ”ord”-karaktär att analysera. Vid de semistrukturerade intervjuerna 

hade vi öppna frågor, då vi ville ge respondenterna frihet att uttrycka sina känslor kring den 

förändring som ligger i fokus för vår forskning. Att använda sig av öppna frågor är en 

passande datainsamlingsmetod vid en kvalitativ ansats, enligt Jacobsen (2002).  

 

Hade vi istället valt att inta en kvantitativ ansats hade troligtvis ett klassiskt mätinstrument i 

form av frågeformulär med givna svarsalternativ använts (Jacobsen, 2002), men det 

alternativet uteslöts redan i inledningen av studien då det inte fanns någon relevans för vad vi 

ville åstadkomma med studien. Hade vi använt oss av en kvantitativ ansats hade vi inte kunnat 

locka fram de fria, samtalsliknande konversationer som var målet med intervjuerna och inte 

heller fått svar med utrymme för oss att göra tolkningar. Konsekvensen av att inta en 

kvantitativ undersökningsmetod skulle resultera i en helt annan studie.  

 

 

2.3 Val av studieföretag 

Redan i juni 2009 började det praktiska arbetet med denna studie. Kontakt med controllern på 

IKEA Örebro etablerades och studiens potentiella utformning arbetades fram. Valet föll på 

IKEA Örebro dels eftersom en av författarna är behovsanställd på företaget, men även 

eftersom IKEA koncernen och deras arbetssätt var av intresse för båda författarna.  

 

Under det första mötet med controllern (Martin Kling) på IKEA Örebro presenterade denne 

ett potentiellt problemområde, interna transaktioner, och den upplevda problematiken kring 

ämnet. Redan från början var båda parter, författarna och controllern, på det klara med att den 

specifika utformningen av studiens syfte i första hand skulle ske utifrån författarnas önskemål. 

Efter diskussioner och funderingar bestämdes ett andra möte där mer konkreta förslag på 

fördjupningar presenterades av författarna. Här fick författarna även ta del av information 

gällande det aktuella problemområdet för att få en tydligare bild av den aktuella situationen. 

När mötet var över hade ett preliminärt studieområde diskuterats fram.  
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2.4 Insamling av information 

Vid starten av denna studie satte vi oss ner för att diskutera vilka forskningsområden som 

intresserade oss inom ekonomistyrningsämnet. Med den upplevda problematiken på IKEA 

Örebro i bakhuvudet kunde vi till sist finna en relevans och ett intresse för 

implementeringsteorin. När vi började undersöka vilken tidigare forskning som fanns att tillgå 

om implementeringar insåg vi att det fanns en hel del. Vi kom i kontakt med en artikel som 

sammanfattade en forskningsgrupps tidigare forskning trettio år tillbaka i tiden. Den fångade 

vårt intresse och delar av deras forskning kom att utgöra en del i vår teoretiska referensram. 

Ämnet var motstånd vid organisatoriska förändringar. Vi sökte information och tidigare 

forskning inom organisatorisk förändring för att få en fördjupad kunskap på området.  

 

Fokus ligger på den del av deras forskning som behandlade readiness och de fem 

förändringskomponenter som utgör önskat förändringsbudskap till förändringsmottagarna för 

att eliminera motstånd vid en organisatorisk förändring. Tidigare forskning inom området 

studerades och utvalda delar med relevans för syftet med denna studie presenteras i den 

teoretiska referensramen. Studien syfte är att undersöka huruvida deras teori om hur man kan 

uppnå readiness vid en organisatorisk förändring var generell eller om denna studie visade 

något annat. En annan del av syftet var att undersöka om några utav de fem komponenterna 

var viktigare än de andra samt om hur de förhåller sig till varandra. Armenakis & Harris 

(2009) påpekar att ingen har undersökt om de fem komponenterna är olika viktiga i syfte att 

skapa readiness, och där fann vi vår lucka och potentiellt bidrag till forskningen.  

 

Artikelsök genomfördes i två databaser, Elin@Orebro och Libris. De sökord som användes 

vid denna litteratursökning var implementation, organizational change, implementing change 

och användes enskilt och i olika kombinationer. När fokus var bestämt, att titta närmare på 

readiness konceptet och motstånd vid organisatorisk förändring, var de sökord som användes: 

resistence, readiness och institutionalization. De artiklar som bildar den teoretiska 

referensramen är resultatet av tidigare forskning, och utgör sekundära källor. En konsekvens 

av att använda sig av sekundära källor är att det har samlats in för ett annat ändamål än den 

aktuella studiens syfte vilket kan vara en nackdel (Lewis et al, 2007). Ett selektivt urval har 

skett i samband med läsningen av de artiklar som berör problemfrågan. I slutändan präglas 

ändå valet av artiklar av våra subjektiva bedömningar, vilket kan vara både en för och en 

nackdel. I denna studie har vi samlat in primär information i form av intervjuer med olika 

personer på IKEA Örebro. 
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2.4.1 Intervjumetodik 

Det finns olika tillvägagångssätt och utformningar kring hur en intervju kan genomföras. Tre 

exempel är semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer och fokusgrupper. Den 

semistrukturerade intervjun utgår från frågor som förberetts av intervjuaren. Under intervjun 

kan intervjuaren komplettera med följdfrågor som hjälper insamlingen av relevant 

information för studiens syfte. Denna intervjuform ger utrymme att leda in respondenten på 

önskat spår, om hon kommer in på ett sidospår som inte har relevans för studien. Under en 

semistrukturerad intervju har inte frågorna en förutbestämd ordning utan kan ändras 

allteftersom beroendes på vad respondenten svarar. (Lewis et al., 2007)  

 

För att utföra intervjuerna med elva respondenter på IKEA Örebro valdes semistrukturerade 

intervjuer med en låg grad av strukturering, det vill säga att frågorna formulerades för att 

respondenterna skulle ges utrymme att svara med egna ord. En mall med frågor konstruerades 

men frågorna ställdes inte i någon specifik ordning. Genom att känna av respondenterna och 

den känslan intervjupersonen kände, ställdes frågor som hade stor sannolikhet att generera 

kreativa svar. Vid val av en strukturerad intervju där bestämda frågor, och i vilken ordning 

dessa skulle förekommit, ansågs risken vara att de svar som respondenterna genererar inte 

hade besvarat syftet med studien. (Patel & Davidson, 2003) Målet med intervjuerna var att få 

igång ett samtal med respondenterna för att kunna utläsa hur de hade uppfattat förändringen 

av avskrivningsrutinen samt kunna undersöka studiens syfte. 

 

Eventuella konsekvenser av tillämpning av djupintervjuer är att risken för konversation 

mellan intervjupersonen och respondenten skulle utebli på grund av att fasta frågor kan 

upprepa en redan besvarad fråga, eller att man bryter av en givande diskussion med en annan 

fråga, vilket hade varit en förutsättning för att erhålla relevant empiri. Vid val av 

fokusgrupper fanns det en risk att respondenterna hämmats att framföra enskilda tankar och 

kommentarer på grund av hänsyn till varandra i gruppen.  

 

När man tillämpar en semistrukturerad intervju finns det en valmöjlighet att låta respondenten 

läsa intervjufrågorna före intervjun för att respondenten skall erhållas tid att planera för väl 

genomtänkta svar och skapar en trygghet i att respondenten vet vad intervjun kommer 

behandla för frågeställningar. I detta fall valdes att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg på 

grund av ämnets komplexa natur då det föreföll risk att de skapat mer förvirring än förståelse. 

Tanken var att kunna utläsa reaktioner och känslor i samma ögonblick som frågorna ställdes. 

Kontakt etablerades med sju avdelningschefer där information i korta drag förklarade vad 

intervjuerna skulle behandla. Den information som delgavs sammanfattade att frågorna som 

skulle ställas till respondenterna behandlade förändringen av avskrivningsrutinen som 

genomförts i början av 2008.   

 

Under de elva intervjuerna var det Camilla som samtalade med respondenterna. Martin satt 

med och observerade men var inte inblandad i intervjuprocessen på grund av att han arbetar 

på företaget. Däremot var det Martin som presenterade för respondenterna vad intervjun 

skulle handla om samt var den som i slutskedet av intervjun förklarade vad materialet skulle 

användas till och studiens syfte. Innan intervjuerna påbörjades påpekades för respondenterna 
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deras namnuppgifter skulle vara konfidentiella, det vill säga att ingen skulle kunna utläsa vem 

som sagt vad samt att det enbart var vi som hade tillgång till de uppgifterna. (Patel & 

Davidson, 2003) Respondenterna blev informerade om att de närsomhelst under intervjun fick 

avbryta om de hade några frågor eller om de kände sig obekväma. Tanken med att delge 

denna information var att få respondenterna att känna ett lugn över att de inte skulle kunna gå 

att återkoppla svaren till dem personligen och att de på så sätt skulle känna en säkerhet i att 

kunna berätta vad de egentligen tyckte och tänkte.  

 

Genom att spela in alla intervjuerna med en mp3 spelare och transkribera materialet 

säkerställdes att allt som sagts blev tillgängligt för analysen. Ljudbandsinspelningarna 

möjliggjorde återkoppling till hur frågorna ställts för att på så sätt kunna förbättra våra egna 

intervjufärdigheter inför nästkommande intervju. Minnesnoteringar och anteckningar fördes 

inte under intervjuns gång då koncentration på det som sades kändes viktigt för att kunna 

styra intervjun i önskad riktning. Det finns ytterligare ett sätt att sammanställa information 

som kallas registrering, att skriva ner så mycket av intervjun som man kommer ihåg så fort 

den är avslutad. Detta sätt applicerades inte då intervjuerna spelades in, däremot antecknades 

kommentarer efteråt från intervjun om vi hade upptäckt några likheter eller avvikelser 

etcetera. Detta möjliggjorde en spontan analys av materialet direkt efter det att intervjuerna 

genomfördes, vilket gav fördelar i form av att intervjun låg färsk i minnet. (Merriam, 1994)  
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2.4.2 Urval 

När vi gjorde vårt urval av respondenter hade vi två kriterier. Den första var att de skulle ha 

arbetat på IKEA Örebro i minst två år eftersom de på så sätt var med innan och efter den 

aktuella förändringen. De elva respondenterna som vi intervjuade har arbetat på IKEA Örebro 

mellan 3½ och 18 år. Det andra kriteriet var att de inte skulle ha några ledarpositioner 

eftersom syftet med studien var att undersöka hur förändringsmottagare, i form av 

medarbetare, upplevde den specifika förändringen.  

 

 

2.5 Dataanalys 

När det insamlade materialet skulle analyseras inleddes granskningen med att bekräfta 

studiens syfte. Granskningen gjordes för att avgränsa oss till att analysera de relevanta delarna 

av det insamlade materialet. Intervjuerna transkriberads allt eftersom de genomfördes för att 

ha det färskt i minnet. Anteckningar dokumenterades omgående om mönster, likheter och 

skillnader upptäcktes mellan de olika intervjuerna. När sista intervjun hade transkriberats 

genomfördes en genomläsning av det sammanfattande empiriska materialet.   

 

Första gången lästes materialet individuellt och allteftersom markerades text som var relevant. 

Andra gången lästes materialet igenom tillsammans och iakttagelser diskuterades från de olika 

delarna. Efter det valdes kommentarer ut som kunde kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar genom kategorisering efter de fem förändringsmeddelandekomponenterna, 

vilket även kallas för att koda informationen. (Merriam, 1994) Syftet var att strukturera upp 

kommentarerna för att på så sätt få en överblick över materialet. Efter denna del av 

dataanalysen analyserades kommentarerna för att differentiera likheter och skillnader mellan 

respondenterna. Olika kategorier skapades vilket kräver både konvergent och divergent 

tänkande. Med konvergens bestäms vilken data som hör ihop med en viss kategori. Divergens 

går ut på att kategorierna fylls ut när de väl namngetts. (Merriam, 1994) Ett specifikt mönster 

kunde urskiljas i relationen mellan den information de hade fått presenterade för sig innan, 

under och efter förändringen av avskrivningsrutinen och inställningen till förändringen. Dessa 

kategorier och mönster går det att läsa om i empiri & analys kapitlet.  

 

 

2.6 Studiens trovärdighet  

För alla studier är det viktigt att producera giltiga och hållbara resultat. När man som 

författare granskar sitt eget arbete är två viktiga begrepp validitet och reliabilitet. 

 

Validitet handlar om relevansen och giltigheten i studien, med andra ord ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som man avser att mäta. För att få god validitet är det viktigt med 

objektivitet hos författarna till studien men även i de teorier och information som samlas in. 

Man kan dela upp validitet i extern och intern validitet. (Lewis et al., 2007) I vilken mån ens 

resultat stämmer överrens med verkligheten brukar kallas inre eller intern validitet medan 
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extern eller yttre validitet syftar till i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning 

kan appliceras i andra situationer. (Merriam, 1994) För att få god validitet är det viktigt att 

den sekundära informationen har relevans för studien och att den bidrar till att 

frågeställningen kan besvaras. (Lewis et al., 2007)  

 

Studiens omfattning gör att vi inte kan generalisera ett resultat utan specificerar endast för det 

enskilda fallstudieföretaget. Med det som bakgrund kan inte denna studies resultat appliceras i 

andra situationer och har därför inte hög extern validitet. Den interna validiteten anses vara 

stark då den till stor grad stämmer överrens med verkligheten. Den uppfattningen har vi 

eftersom det som respondenterna generellt uppfattade som viktigt vid implementeringar av 

förändringar var också det som saknades i resultatet av den specifika implementeringen.  Den 

sekundära information som använts har relevans för studien och hjälper till att besvara 

frågeställningen till den grad att validiteten kan anses vara god.  

 

Med reliabilitet menas i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Hade en annan forskare 

kommit fram till samma slutsats? Om svaret på denna fråga är ja har studien hög reliabilitet. 

Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att hög validitet skall uppnås vid en mätning. För 

att öka reliabiliteten i sin studie kan man arbeta med triangulering, det vill säga kombinera 

metoder för datainsamling, kombinera forskare och kombinera källor. (Lewis et al., 2007)  

 

I den kvalitativa forskningen strävar forskaren efter att beskriva och förklara världen utifrån 

hur människor som lever i den uppfattar den och att det finns många olika tolkningar av vad 

som sker finns det inte heller några fasta referenspunkter att utgå ifrån. I den bemärkelsen går 

det inte att skapa en, i traditionell bemärkelse, reliabel mätning. (Merriam, 1994) 

  

Medvetna val har gjorts i samband med insamlingen av information för att öka reliabiliteten i 

studien. Ett selektivt urval tillämpades bland respondenterna genom att intervjua elva 

personer från flera olika avdelningar på IKEA Örebro. För att undvika risken med att endast 

intervjua en avdelning som kan ha påverkats negativt av förändringen, det vill säga 

snedfördelning i urvalet, valde vi att intervjua medarbetare från olika avdelningar.  

 

Studien är av kvalitativ karaktär och den teoretiska referensramen baseras på flera källor 

vilket styrker trovärdigheten. Valet av artiklar i den teoretiska referensramen och av 

intervjupersonerna präglas av våra bedömningar då studien baseras på våra tolkningar av 

problemområdet och kan ifrågasättas. Traditionellt sätt borde en reliabel studie bygga på 

objektivitet vilket är svårt vid en kvalitativ studie.  Att reflektera över är att det kan uppstå 

subjektiva bedömningar, vilket kan leda till ett snedvridet resultat, därför är det viktigt att ha 

ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. (Lewis et al., 2007) 
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2.7 Källkritik 

Studien bygger på flera olika källor för att styrka de begrepp som utgör den teoretiska 

referensramen. Teorin är skriven av en forskningsgrupp som genom sin sammanfattande 

forskning framtagit modellen som är vår utgångspunkt. Genom att använda andra forskares 

kommentarer i ämnet organisatorisk förändring har det skapats en bredd av den teoretiska 

förståelsen. Ursprungsbegreppen har bibehållits för att inte skapa förvirring eller minska 

förståelsen för begreppsapparaten i det teoretiska ramverket.  

 

Det finns alltid mer kunskap och teori att tillgå inom området för att skapa sig en så klar bild 

som möjligt.  Studiens teori som är insamlad och refererad till anses tillräcklig för att besvara 

problemfrågeställningarna. De vetenskapliga artiklarna som den teoretiska referensramen 

består av handlar om valt studieområde. Det är olika personer som har tolkat information som 

kan påverka deras resultat och slutsatser vilket kan tas i beaktande. Artiklarna som använts är 

dock artiklar publicerade i trovärdiga akademiska tidskrifter, som i sin tur har höga krav på de 

artiklar de publicerar. Medvetenheten finns om att viss sekundärdata från Internet kan behöva 

granskas särskilt noga eftersom tillförlitligheten på denna form av information inte är lika 

självklar jämfört med till exempel litterära källor. Då det i vårt fall enbart handlar om 

information om IKEA, som är tagen från deras officiella hemsida, samt begreppsförklaringar 

från Nationalencyklopedin betraktas dessa som tillförlitliga. Det är således viktigt med ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot insamlad information, att alla artiklar inte håller samma 

standard är troligt men källorna upplevs på det stora hela som trovärdiga. Information som 

samlats in från controller Martin Kling och rutinansvarige Helena Hietala samt de elva 

respondenterna på IKEA Örebro är svårt att ifrågasätta eftersom det är av primär karaktär och 

personerna har specifik kunskap om fallföretaget.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras studiens referensram. Denna går på djupet och presenterar 

Armenakis teoretiska ramverk och den modell som arbetats fram under deras tidigare 

forskning samt redogörelser för aspekter som är av vikt för arbetet. Här redogörs modellen 

Institutionalizing change och dess begreppsapparat ihop med exempel på Armenakis tidigare 

forskning. Referensramens syfte är att läsaren skall erhålla nödvändig information om 

undersökningsområdet för att kunna förstå helheten och vad som leder fram till 

undersökningens fokus: de fem förändringskomponenterna. 

 

3.1 Organisatorisk förändring 

Att implementera en organisatorisk förändring är en av de viktigaste, men minst förstådda, 

färdigheten av dagens samtida ledare. Det är vanligt förekommande att affärspressen 

rapporterar att flera organisationer inte uppnår den grad av tillfredställelse och att de anställda 

är missnöjda med de förändringar som organisationen behöver göra. (Gilmore et al. 1997) 

Enligt Armenakis et al. (2002) beror den negativa responsen till organisatorisk förändring på 

att ledare inte har uppmärksammat hur viktigt det är att kommunicera ut 

förändringsmeddelandet. En ökad global konkurrens och förändrade politiska ideologier är 

några orsaker till den accelererande nivån av organisatoriska förändringar. Ledare idag måste 

kontinuerligt följa omvärlden och ändra organisationens olika funktioner för att följa 

utvecklingen. (Armenakis et al. 1999) 

 

Anställdas inställning till arbete och deras arbetsgivare har förändrats i och med att 

förändringstakten ökat och att inställningen från de anställda gentemot förändring har övergått 

till att det är snabba eller temporära förändringar istället för ur längre perspektiv med 

organisationens bästa. Resultatet blir att anställda väntar med att applicera förändringen för att 

se om företaget menar allvar då det trots allt kan uppfattas som jobbigt att implementera en ny 

förändring. Inställningen kan vara en avgörande faktor då verksamheter oftast jobbar mot 

tidsgränser och ambitionen att vara framgångsrika, detta bidrar till att implementeringen har 

liten eller ingen chans att bli institutionaliserad. (Armenakis et al., 1999)  

 

Armenakis et al. (1999) forskning har tittat på organisationer som haft rätt intentioner vid 

implementering av organisatorisk förändring och upptäckt två bidragande faktorer till att de 

misslyckas. Dels att de som leder och planerar förändringen genom otålighet och tron om att 

en lyckosam introduktion garanterar institutionalisering och dels deras förbiseende av att följa 

upp förändringen hela vägen till institutionalisering. För att lyckas med organisatorisk 

förändring och att institutionalisera förändringen måste man förstå hela processen. 

(Armenkais et al. 1999) Nedan redogörs för modellen Institutionaliszing change som 

framställdes av Armenakis, Harris & Field (1999) för att visualisera deras teoretiska ramverk 

och som ett sätt att förklara förändringsprocessen och dess begreppsapparat samt de 

avgörande delar den består av. Efter modellen presenteras begreppen i modellen för att skapa 
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en övergripande förståelse för den teoretiska referensramen och dess innebörd vid en 

organisatorisk förändring. 
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Figur 1: The institutionalizing change model. (Källa: Armenakis & Harris, 2009) 
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3.1.1 Change Agent & Change recipients (change targets attributes) 

Alla som är med i att ta initiativ till och stödjer en förändring kan ses som en 

förändringsagent (change agent). Initialt kan denna förändringsagent vara chefen i 

organisationen. Medarbetare i ledande positioner förväntas stödja och hjälpa till att driva 

förändringen genom hela organisationen. För storskaliga förändringar, som involverar flera 

organisatoriska nivåer och avdelningar, anses de som är överordnade och andra ledare vara en 

förlängning av förändringsagenten då de intar en roll som den lokala förändringsagenten. 

Även organisationsmedlemmar i icke-ledande positioner kan fungera som förändringsagenter. 

Dessa horisontella förändringsagenter kan vara de personer som integrerar på ett socialt plan 

(både professionellt och privat) med kollegor, och agerar som informella ledare genom att 

förstärka den positiva tolkningen av meddelandet. Organisationens medlemmar och deras 

uppfattning om en förändringsagents attribut kommer påverka övertygelseförmågan av 

förändringsmeddelandet och deras engagemang gentemot institutionalisering av 

organisatorisk förändring. (Armenakis et al., 1999)            

                                                                                    

 
 

Se figur 2. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Det är förändringsmottagarnas (change recipients) prestationer som i slutändan avgör hur 

lyckad institutionaliseringen av förändringen blir.  Förändringsmottagarna är en samling 

individer som måste anpassa sina uppfattningar och beteenden för att nå målet för 

förändringsförsöket. Weisbord (1988) menar att trots samma kunskap och förutsättningar kan 

individer reagera på olika sätt. Genom att lyssna på organisationens medlemmar, även de som 

kanske inte har blivit övertygade om förändringen, kan hjälpa till att skapa en bättre 

ömsesidig förståelse för den upplevda problematiken. Denna förståelse kan användas till att 

förutse avvikande reaktioner från organisationens medlemmar och hjälpa förändringsagenten 

att vidta de strategier som kan hjälpa till att skapa och förstärka ett engagemang till 

förändringsinitiativet. (Armenakis et al., 1999)        

       

I en studie av Armenakis et al. (1993), undersökte man hur förändringsagenten och 

förändringsmottagaren bearbetar information. Det som de först och främst kom fram till var 

att en felaktig diagnos om vad som är problemet kan få förödande konsekvenser då det i sin 

tur kan leda till att man vidtar åtgärder som inte hjälper till att lösa problematiken. Harris och 

Cole (2007) använde sig av Prochaska, DiClemente och Norcross stages of change (1992), 

och fann att de deltagare som var under övervägande (redo för förändring), och i ett skede där 

de förstod varför förändringen var bra för företaget, var mer mottagliga för förändringen och 

det blev troligare att förändringen skulle ha en positiv utgång.  
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3.1.2 Strategi 

I en organisation pågår ständigt förändringar till exempel genom organisatorisk, teknisk eller 

rutinmässig förändring. Förändringsagenten kan initiera åtgärder som syftar till att 

omdefiniera normer och etablera nya beteenden och sätt att tänka. Förändringsagentens 

åtgärder eller brist på åtgärder kan ha både verkliga och symboliska konsekvenser när det 

gäller att förmedla och förstärka de fem nyckelkomponenterna. Allt en förändringsagent säger 

(eller inte säger) och gör (eller inte gör) kan förstärka (eller motsäga) förändringsbudskapet. 

Genom att använda sig av de sju strategierna kan förändringsagenten förmedla och förstärka 

de fem komponenternas kärnbudskap. (Armenakis et al., 1999) 

 

 
 

Se figur 2. 

 

ACTIVE PARTICIPATION 

Deltagande strategier (Participation strategies) förstärker relationen mellan 

förändringsagenten och organisationens medlemmar. När organisationens medlemmar får 

vara med och påverka stärker det förtroendet för förändringsagenten och uppmuntrar 

inställningen till en organisatorisk förändring. (Nutt, 1986) Ett aktivt deltagande är 

fördelaktigt då det förstärker organisationens medlemmar genom självinlärning, det vill säga 

inlärning genom personliga erfarenheter. (Armenakis et al., 1999) 

 

PERSUASIVE COMMUNICATION 

Övertalningskommunikation (persuasive communication) används för att kommunicera ut 

information som är relevant för alla fem meddelandekomponenterna. Till exempel genom 

formella tal eller informella möten ”Face-to-Face”. En oral vidarebefordran kan även 

tillämpas genom ljud eller skrivna meddelanden, exempelvis genom radio och video, memos, 

e-mail, rapporter eller nyhetsbrev. Övertalningskommunikation enligt Cobb, Wooten & 

Folger (1995) är bra ur ett socialt perspektiv, det skapar en bild hur organisationens 

medlemmar uppfattar förändringen, om medlemmarna anser att det är rimligt och rättvist 

skapas stöd för förändringsförsöket. När förändringsagenten exemplifierar anledningen till 
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och rationaliserar beslutet till förändringen styrker det organisationsmedlemmarnas tolkning 

av förändringen. (Armenakis et al., 1999) 

 

Management of Internal/External Information 

Information från interna och externa källor förstärker förändringsbudskapet på vägen mot 

institutionaliseringsförändring. Exempel på intern data är anställdas attityd, produktivitet, 

kostnader och andra prestationsindikatorer som influeras minimalt av yttre omständigheter. 

Exempel på externa data är direktkontakt med kunder via telefon eller survey-undersökningar. 

Den sammanfattade informationen införlivas i olika former i övertalningskommunikation för 

att motivera organisationens medlemmar. (Armenakis et al., 1999) 

 

Human Resource Management Practices (HRM) 

HRM i praktiken inkluderar urval, prestationsbedömning, kompensation, upplärning och 

utveckling av organisationens medlemmar. De tidigare strategierna bidrar med att förstärka 

budskapet av de fem komponenterna, medans HRM ses som en primär källa av yttre påverkan 

för önskat beteende och symbolisk övertygelse för organisationens stöd för förändringen som 

är en av de viktigare strategierna vid implementering av organisatorisk förändring. 

(Armenakis et al., 1999) 

 

DIFFUSION PRACTICES 

Spridning (diffusion) används för att sprida förändringen i en organisatorisk grupp, likväl som 

att man sprider förändringen i andra grupper inom organisationen. Till exempel när 

organisationen testar ett ”pilot-program” ur experimentellt syfte för att testa en ny innovation. 

Om organisationen anser testet lyckosamt kan den tilltänkta innovationen delas ut till 

resterande grupper för tillämpning i organisationen. Efter ett pilot-program har testats kan det 

behöva förändras, gruppen som testade innovationen agerar då som utvärderare bland annat 

genom att kommentera fördelar, nackdelar och förvarnar för eventuella motstånd eller 

barriärer som påverka implementeringen av förändringsförsöket. (Armenakis et al., 1999) 

 

RITES AND CEREMONIES 

Tidigare nämndes symbolism som en viktig tillgång vid förändring, symbolism ger uttryck för 

organisationens struktur, förväntat beteende och processer för organisationen. Riter är 

officiella ställningstaganden som är av betydelse för organisationens ställningstagande och att 

riterna kan kopplas till organisationens värderingar, medans ceremonier är två eller fler riter 

vid ett tillfälle. Riter och ceremonier är signifikativt för organisationens underliggande 

kulturella värderingar och lägger kraft bakom förändringsmeddelandet. (Armenakis et al., 

1999) 

 

FORMALIZATION ACTIVITIES 

Vid organisatoriska förändringar är det avgörande att organisationen visar empati och stödjer 

förändringen som implementeras. Risken ökar att implementeringen misslyckas om inte 

organisationen helhjärtat stödjer en förändring. Genom att applicera tidigare strategier kan 

förändringsagenten förenkla adoptions- och institutionaliseringsfasen och visa stöd för det 

planerade förändringsförsöket. (Armenakis et al., 1999) 
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3.1.3 Assesment 

Vid implementering är det av vikt att följa upp och bedöma om implementeringen varit 

lyckosam. För att säkerställa att implementeringsförsöket inte misslyckats är det vanligt 

förkommande att titta på nyckeltal i form av produktivitet och lönsamhet, men att enbart titta 

på produktivitet och lönsamhet visar inte om engagemanget bland organisationens 

medlemmar infunnit sig. (Armenakis et al., 1999) 

 

Genom engagemanget från medlemmarna kan man utläsa framtida slutresultat, engagemang 

kan således bli ett nyckeltal för organisationen för produktivitet. Det vill säga genom att 

konstatera att engagemanget ökat internt kan vara en lika bra värdemätare som att rapportera 

att produktiviteten ökat. Det är följaktligen viktigt att vid strategi- och målformulering när 

man sätter upp önskade slutresultat att dessa är relevanta för den specifika förändringen, och 

att bedöma utvecklingen mot slutmålet, institutionalisering. (Armenakis et al., 1999) 

 

 

 
Se figur 2. 

 

 

3.1.4 Tre faser i förändringsprocessen 

Generellt sett ses förändringsprocessen som ett grundläggande trestegsprogram. Armenakis et 

al. (1999) beskriver stegen som readiness, adoption och institutionalization, Lewin (1947) 

beskriver dem istället som unfreezing, moving och freezing, medan Bridges (1991) presenterar 

dem som endings, transitions och new beginning. Oavsett termernas beskrivning vid 

organisatorisk förändring är målet att uppnå acceptans, permanent tillämpning och stabilitet 

för organisationen. Att skapa readiness är ett första viktigt steg innan ett förändringsförsök 

börjar, och ett viktigt steg i alla slags förändringsprocesser. För att en organisation ska uppnå 

readiness behöver de kommunicera med de organisatoriska medlemmarna. (Armenakis et al., 

1999) 

 

 
Se figur 2. 
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Under den första fasen, readiness, blir organisationens medlemmar redo för förändringen och 

det idealiska vore om de stödjer förändringen. När readiness till förändring infinner sig är 

organisationen redo att tillämpa förändringen och motståndet är reducerat. Om 

organisationens medlemmar inte är redo kan förändringen bli avvisad och de organisatoriska 

medlemmarna kan utveckla negativa reaktioner till förändringen, till exempel sabotage av 

olika slag, ökad frånvarofrekvens eller försämrade prestationer. Under den andra fasen, 

adoption, implementeras förändringen i organisationen och de anställda anpassar sig efter de 

nya rutinerna och sättet att arbeta på. Adoption-fasen är ett slags försök, en testperiod, och de 

anställda kan fortfarande förkasta förändringen. Den tredje fasen kallas för institutionalization 

och går från att försöka upprätthålla adopteringsperioden och förstärka förändringarna till dess 

att de blir institutionaliserade och normen för organisationen. Dessa tre faser överlappar 

varandra och hela processen är kontinuerlig eftersom institutionaliseringsförändringarna blir 

fokus för framtida förändringsförsök. (Armenakis et al., 1999) 

 

 

3.1.5 Readiness 

Under 1948 genomförde två forskare vid namn Coch och French en studie som kom att bli ett 

slags fundament för forskning inom organisatorisk förändring. Särskilt intressant var 

påståendet och upptäckten att motstånd (resistence) till förändringsförsök kunde förändras 

genom organisatoriska ingripanden. Det kom att bli grundläggande för framtida diskussioner 

av vad som idag vanligtvis kallas readiness. (Coch & French, 1948, in Bernerth 2004)  

 

I en studie från 1957 skrev Jacobson att Coch och French (1948) hade föreslagit möjligheten 

av en kompletterande föreställning av beredskapen till förändring (readiness to change). Han 

menade trots att det hade lagts stor tonvikt på motstånd till förändring fanns det inget som 

analyserade readiness och ingen vidare diskussion om lyckad förändring. Bernerth (2004) 

menar att Jacobsons kommentarer kan ha varit de första som föreslog att det finns en motsats 

till motståndet, och då speciellt i form utav readiness. (Jacocson, 1957, in Bernerth, 2004) 

 

 

 
Se figur 2. 

 

Det finns flera författare som har diskuterat kring readiness och vad det betyder. Bland andra 

har Lewin (1947) talat om organisatorisk förändring utifrån ett metaforiskt perspektiv, 

unfreezing-moving-freezing. I dessa klassiska termer innefattar readiness att organisatoriska 

medlemmar skall förberedas att: ”unfreeze and begin the moving process” (Bernerth, 2004, s 

39). Bernerth (2004) menar att gemensamt för alla dessa förklaringar av readiness fenomenet 
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är att det beskriver den process som förändrar uppfattningen hos anställda i ett försök att 

underlätta organisatorisk förändring. Vidare menar han att readiness idag definierar ett 

tillstånd som reflekterar villigheten eller mottagligheten till att förändra hur man tänker. 

Readiness är något som innefattar tron på, attityden till, och avsikten med ett 

förändringsförsök. (Armenakis et al., 1999)   

 

“Readiness is more than understanding the change, readiness is more than beliving in 

the change, readiness is collections of thoughts and intentions toward the specific 

change effort.” (Bernerth, 2004, s 39)  

 

Armenakis & Harris (2009) menar att de fem komponenterna (avsnitt 3.1.7) spelar en viktig 

roll för de tre stegen i förändringsprocessen, att skapa readiness, adoption och till sist 

institutionalization. 

 

 

3.1.6 Förändringsmeddelande 

Ett väl kommunicerat förändringsmeddelande kan fungera som samordnare av de tre faserna 

genom att tillhandahålla ramverket för att skapa readiness och motivationen till att anpassa 

och institutionalisera förändringen. (Armenakis et al, 2002) Kärnan av meddelandet är det 

som är behövligt för att bygga upp engagemang till ett förändringsförsök. Alla försök till att 

introducera och institutionalisera förändring kan ses som ett meddelande till organisationens 

medlemmar. När en förändring skall introduceras skapas en hel del osäkerhet och förvirring. I 

grund och botten är syftet med förändringsmeddelandet att skapa en viss uppfattning hos 

organisationsmedlemmarna genom att besvara fem nyckelfrågor som de har om förändringen. 

(Armenakis et al., 1999)  

 

Armenakis et al. (1999, 2002) föreslår att fem förändringskomponenter måste kommuniceras i 

samband med framförandet av förändringsmeddelandet. Self-efficacy skapar självförtroende 

och tro på att en grupp kan implementera förändringen på ett lyckat sätt. Principal support 

föreslår att organisatoriska nyckelmedlemmar är engagerade av den lyckade 

implementeringen av förändringen. Discrepancy visar de organisatoriska medlemmarna den 

luckan mellan nuvarande situation och den önskade situationen. Appropriateness försöker 

övertyga organisatoriska medlemmar att den tänkta förändringen är den bästa, och personal 

valence klargör de väsentliga och de oväsentliga fördelarna med förändringen. 

 

 

3.1.7 Fem förändringskomponenter 

De fem meddelandekomponenter för organisatorisk förändring är av vikt för att motivera 

förändringsmottagarna och hjälper till att skapa readiness till en organisatorisk förändring. 

(Armenakis et al., 1999) Armenakis och Harris (2009) säger att deras arbete med att 

identifiera de fem förändringsmeddelandekomponenterna är en utav deras största bedrifter. De 

menar att vikten av deras fem faktorer har bevisats genom (1) deras arbete med att hjälpa 
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organisationer implementera förändringsförsök, (2) de fallstudier som de har utfört på olika 

organisationer i vilka de har testat vikten av en eller flera faktorer, och (3) deras analyser av 

empiriskt material som handlat om förändringsförsök. I avsnitt 3.1.7.1 presenteras några av de 

studier som har stärkt deras resonemang om de fem förändringskomponenterna och deras roll 

vid organisatorisk förändring.  

 

 
Se figur 2. 

 

 

DISCREPANCY 

Enligt Armenakis et al. teoribildning finns det fem grundläggande frågor som är viktiga att 

nyansera för att readiness skall infinna sig. Första frågan, ”Är förändringen verkligen 

nödvändig?” besvaras med hjälp av komponenten discrepancy och handlar om tron på att en 

förändring är behövlig. Det vill säga information gällande behovet av förändring som 

reflekteras i avvikelsen (discrepancy) mellan nuvarande situation och den ideala, vad 

organisationen borde vara. (Armenakis et al., 1999) Discrepancy är den term som används för 

att beskriva en avvikelse från accepterat utförande och nyanserar känslan för att behovet av en 

förändring existerar. (Armenakis, Bernerth, Pitts & Walker, 2007a) Enligt Kotter (1995) 

framhäver discrepancy hur angeläget det är att göra en förändring, Dutton & Duncan (1987) 

kallar det för ”performance gap” för att motivera en organisatorisk förändring. Bies (1987) 

och Rousseau & Tijoriwala (1999) relaterar till socialvetenskapliga teorin som yrkar på att 

information borde presenteras av förändringsagenten för att förklara varför en organisatorisk 

förändring är nödvändig. Förändringsagenten skall således genomföra strategiska och taktiska 

beslut som påvisar behovet för förändring. (Armenakis, Harris, Cole, Fillmer & Self, 2007b) 

Flera forskare (Lewin, 1946, Coch & French, 1948, Bandura, 1986, Pettigrew, 1987, Nadler 

& Tushman, 1989, in Armenakis et al. 2007a) har demonstrerat behovet av att 

förändringsmottagaren tror att discrepancy existerar.  

 

APPROPRIATENESS 

Den andra frågan behandlar appropriateness, ”Har den specifika förändringen som blivit 

introducerad en passande reaktion till avvikelsen (the discrepancy)?”. Den reflekterar att en 

specifik förändring är av betydelse för den aktuella avvikelsen, det vill säga är det rätt åtgärd 

åt det som avses att förbättras. (Armenakis et al. 1999) Enligt Bies (1987) beskriver 

appropiatness om den föreslagna eller implementerade förändringen är den korrekta för den 

aktuella situationen. Förändringsmottagaren kan förstå behovet till förändring (discrepancy) 

men ogilla den föreslagna förändringen. (Armenakis et al, 2007a) Det är viktigt att 

förändringsagenten är skicklig på att ställa diagnos för att effektivt förstå det unika i varje 

situation. (Kapner & Tregoe, 1965) Vid korrigering i en organisation skall den matchas 

gentemot en given situation. (Armenakis et al, 2007a) Förändringsagenter borde tillämpa ett 
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större djup när de diagnostiserar eller analyserar implementeringsbehovet. (Harrison, 1970) 

Ett större djup refereras till att de anställda som är sakkunniga borde involveras, till exempel 

är en analys mindre djupgående än fokusgrupper med sakkunniga. Det rationella i att matcha 

strategier med organisationens förändringsproblem är att mötas på den nivå som skapar en 

långsiktig lösning. (Armenakis et al, 2007a) Det händer att ledare ibland använder ”modell-

diagnoser” som baseras på osystematiska processer som implementeras utan att förstå 

organisationens unika behov. Dessa ”fads” (modeflugor) är oftast attraktiva för ledare som 

vill få till en snabb lösning. Om ett förändringsinitiativ anses lämpligt skall det bevisas varför 

det är det korrekta. Förändringsmottagarna skall känna sig övertygade att förändringen som 

implementeras är korrekt för organisationens kontext och inte en modefluga. (Abrahamson, 

1996; Ghoshal & Bartlett, 1996)  

 

EFFICACY 

En tredje fråga som växer fram under en förändring är ”Kan jag/vi implementera denna 

förändring på ett lyckat sätt?”. Den komponent av förändringsmeddelandet som besvarar 

denna fråga är efficacy genom att tillföra information och bygga upp självförtroende gällande 

individens och gruppens förmåga att implementera en förändring på ett framgångsrikt sätt.  

(Armenakis et al., 1999) För att bli motiverad att genomföra en förändring skall individerna 

tillsammans med organisationen känna att förändringen kan genomföras. Om en förändring 

anses omöjlig att genomföra, individuellt eller kollektivt blir stödet minimalt. (Armenakis et 

al, 2007a) Förändringsmottagarna skall känna sig bekväma med att deras nuvarande 

färdigheter kan tillämpas efter förändringen för att de skall känna välbefinnande även efter 

förändringen. (Bandura, 1982) 

  

PRINCIPAL SUPPORT 

Den fjärde frågan och meddelandekomponenten principal support innebär att 

förändringsmottagarna skall informeras och övertygas att de formella och informella ledarna 

är engagerade och motiverade att driva igenom en implementering mot institutionalisering. 

Målet är att förändringsmottagaren skall känna att hela organisationen stödjer förändringen, 

annars kan skepticism som resulterat från tidigare halvdana förändringsingripanden infinna 

sig och bidra till ett misslyckande. En viktig person i förändringsprocessen är den formella 

ledaren och principal support syftar till att denne stödjer arbetet med att uppnå 

institutionalisering, det vill säga inte låter det passera förbi eller bortprioriteras i ”adoption-

fasen”. (Armenakis et al., 1999) Bandura (1986) poängterar det sociala samspelet inom 

organisationer som interna personalnätverk, där attityder och övertygelse påverkar om 

personalen har, eller inte har, ”köpt” den aktuella förändringen. Det kallas även för ”Walking 

the talk”, där förändringsmottagarna tittar på ledaren, det vill säga förändringsagenten, om de 

lever som de lär. (Simons, 2002) Principal support inkluderar de influenser man får från 

respekterade medarbetare och att personalen interagerar med andra informella 

förändringsledare för att hitta stöd för att förändringen är nödvändig. Genom att observera 

andra finner man tilltro till att följa förändringen vilket brukar resultera i positiva effekter. 

(Armenakis et al., 1999, 2007a)  
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PERSONAL VALENCE 

Den femte frågan och meddelandekomponenten som organisatoriska medlemmar vill veta är 

”Vilken nytta har förändringen för mig?” och kallas personal valence. Genom att klargöra 

fördelarna med förändringen motiveras nyttan för förändringsmottagarna. (Armenakis et al., 

1993, 1999) Enligt Cobb et al. (1995) tittar individen som påverkas av förändringen på 

fördelningen av positiva och negativa följder till förändringen, hur rättvis förändringen 

(fördelningen) är, och på vilket sätt individen behandlas. Valence för en organisatorisk 

förändring kan även influeras av inre- och yttre faktorer, Vroom (1964) förklarar inre med hur 

individen finner förändringsinitiativet tilltalande (uppfattat eller verkligt), och Bandura (1986) 

relaterar till yttre incitament som till exempel finansiell kompensation för att locka 

individerna att ändra sitt beteende tills de inre värderingarna blir uppenbara. (Armenakis et al, 

2007a) Det som skapar en konflikt i relation till personliga fördelar är dels att attityden 

gentemot jobbförändringar är relaterad till tron om förväntade fördelar, och om självintresset 

hotas kommer den föreslagna förändringen motarbetas. (Van Dam, 2005; Clarke, Ellet, 

Bateman & Rugutt, 1996) 

 

 

3.2 Val av teoretisk referensram 

Efter att ha studerat flera artiklar och böcker kom vi fram till att det var studier av en specifik 

grupp forskare som fångade vårt intresse. Det som fångade vårt intresse var det faktum att 

kärnfrågan i deras forskning var: Vad avgör förändringsmottagarnas val om de skall anta och 

stödja eller avvisa och göra motstånd mot ett förändringsförsök? (What do change recipients 

consider when making their decision to embrace and support a change effort or reject and 

resist it?) (Armenakis & Harris, 2009) Vi hade själva tänkt i de termerna när vi hade börjat 

arbeta med studien och bestämde oss för att gräva djupare i forskning och studier som utförts 

av denna forskargrupp. Det är delar av denna forskningsgrupps tidigare forskning som utgör 

denna studiens teoretiska referensram. 

 

Armenakis et al. (1999, 2002) föreslår att fem nyckelkomponenter borde kommuniceras i 

samband med framförandet av förändringsmeddelandet för att uppnå readiness. Modellen (Se 

Figur 1) är framtagen av Armenakis och Harris, de har valt att kalla den The institutionalizing 

change model. För att skapa en övergripande förståelse för modellen institutionalizing change 

har vi valt att ovan redogöra för modellens begreppsapparat som utgör studiens teoretiska 

referensram. Den grundläggande teorin i fallstudien baserar sig på den del (Se figur 2) som 

konkretiserar vikten av de fem förändringskomponenterna för att skapa readiness och det är 

även denna del av modellen som kommer analyseras med hjälp av den insamlade empirin i 

nästkommande kapitel. 

 

Kapitlet Empiri & Analys inleds med en företagspresentation, för att återkoppla till det 

förändringsmoment som implementerats på IKEA Örebro och är den förändring som 

respondenterna reflekterat kring under intervjutillfällena. I analysen har vi tillämpat 

konvergent och divergent metod för att para ihop respondenternas kommentarer, för att finna 

mönster som är liktydiga, med de fem förändringskomponenterna. Denna del av empiri & 
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analys- kapitlet har delats upp i tre avsnitt för att relatera till problemfrågorna som studien 

utgår ifrån. Analysen presenteras genom kategorisering, som skildrar likheter och olikheter 

kopplade till studiens problemfrågor, teori och insamlade empiri. Under dessa presenteras 

respondenternas kommentarer som styrker resonemanget i analysen.  

 

 

 
Figur 2: Den del av The institutionalizing change model som ligger i fokus för denna 

studie. 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras bakgrundsproblematiken till rutinförändringen på IKEA Örebro 

samt delar av den primära informationen som samlats in i form av kommentarer. 

Genomgående i kapitlet presenteras kommentarerna varvat med analys. Således flätas 

teoretisk referensram och empiri samman i ett utredningsresonemang viket leder fram till 

undersökningens slutsatser som presenteras i nästkommande kapitel.    

 

4.1 Företagspresentation 

Totalt finns det 301 IKEA varuhus i 37 länder/territorier. IKEA koncernen har totalt 267 

varuhus i 25 länder (juli 2009). Dessutom finns 34 varuhus som ägs drivs av franchisetagare 

utanför IKEA koncernen i 16 länder/territorier. (ikea.se) IKEA är ett av Sveriges största 

företag och varumärket IKEA står för Ingvar, Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd. Ingvar 

Kamprad är namnet på IKEA:s grundare och Elmtaryd är en äldre stavning av gården där han 

växte upp, gården låg i socknen Agunnaryd därav namnet IKEA som startades 1958 av Ingvar 

Kamprad. (ikea.se2)  

 

IKEA Örebro är ett av 17 varuhus i Sverige med en utvecklad affärsidé att erbjuda ett brett 

sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar. (ikea.se3) På IKEA Örebro är 

det cirka 250 anställda som är fördelade på nio avdelningar, Administration, Personal, 

Kundservice, Kom & In, Logistik, Restaurang, Möbler, Saluhall och Aktivitet. Utav dessa är 

det sju som på ett aktivt sätt tillämpar interna transaktioner, det som i allmänt tal benämns 

som avskrivningar. En avskrivning definieras som en fördelning av en tillgångs 

anskaffningskostnad över flera redovisningsperioder. (ne.se) På IKEA Örebro förekommer 

avskrivningar till exempel när personalen visar en produkt i varuhuset för allmän beskådning 

eller när en produkt är skadad. Det problem som uppstår om en produkt exempelvis kasseras, 

utan att den blir avskriven, är att den då framstår som att den är kvar i varuhuset och 

redovisningen visar ett svinn vilket är en kostnad för IKEA Örebro. (Kling, 2009) 

 

När IKEA arbetar med avskrivningar är det generellt betingat som en kostnad, men man väljer 

att dela upp det i positiva och negativa kostnader. En positiv kostnad för varuhuset är när en 

produkt blir avskriven och visas upp i varuhuset. Det är således en kostnad som är positivt 

förankrad då man visar upp produkten för kunderna vilket genererar merförsäljning. En 

negativ kostnad är om man kasserar en produkt utan att skriva av den eller om den visas upp i 

varuhuset utan att skriva av den från lagersaldot som en försäljningsbar produkt vilket 

resulterar i att det kostnadsförs som svinn. Till exempel om produkten blivit stulen, försvunnit 

eller slängd, att den har ”lämnat” varuhuset utan att ha registrerats. (Kling, 2009) 

 

Tidigare har personalen haft tillgång till specifika dokument som möjliggör att de kan skriva 

av en produkt, få den attesterad av avdelningschefen och sedan lämna in dokumentet till en 

ansvarig som bokför alla avskrivningar som förkommer i varuhuset. En upplevt problematik 

på varuhuset är att hanteringen av dokumenten slarvas med, glöms på avdelningarna i 
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varuhuset eller tappas bort vilket resulterar i att kostnadsposten svinn ökar, det vill säga den 

negativa kostnaden, och att de kostnadsbesparingar som varuhuset IKEA Örebro arbetar efter 

inte uppnås. I februari 2008 stävjade ledningen rutinarbetet för personalen genom att införa 

tydligare regler för dokumenthanteringen som ett försök till att minska kostnaderna för svinn 

men även för att få en tydligare bild av det IKEA Örebro kallar för den positiva kostnaden. 

(Kling, 2009) 

 

Tidigare rutin innebar att det fanns ett block på varje avdelning där personalen på eget ansvar 

kunde fylla i produktens namn, antal och artikelnummer. Dokumentet behövde sen attesteras/ 

godkännas av den ansvarige på avdelningen. Under dagen eller i slutet av arbetsdagen skulle 

dokumentet lämnas in till den som är ansvarig för dokumentationen av avskrivningarna. 

(Hietala, 2009) 

 

Den förändring som gjordes under februari 2008 innebar att alla block med 

avskrivningsdokument samlades in i en pärm som finns på kontoret i varuhuset. Varje 

dokument är numrerat för att kunna härledas till den person som sätter sin signatur/ 

anställningsnummer. Dokumentet används på avdelningen under dagen och eventuella 

avskrivningar attesteras av avdelningsansvarig, för att i slutet av arbetsdagen sättas tillbaka i 

pärmen där man sätter sin signatur att man lämnat tillbaks avskrivningsdokumentet. (Hietala, 

2009) 

 

Rutinförändringen är en dokumentationskontroll för att stävja vilken produkt som blir 

avskriven för att denna i sin tur skall hamna i rätt kostnadspost. Efter att rutinförändringen 

implementerats finns det fortfarande genomförandeproblem av rutinen vilket problematiserar 

frågan varför implementeringen misslyckats.   
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4.2 Resultat 

När vi har studerat det transkriberade materialet som är resultatet av intervjuerna med elva 

anställda på IKEA Örebro kunde vi finna ett mönster i vad de tyckte och tänkte om 

förändringen av arbetsrutinen för avskrivningarna. Vi fann fyra representerade kategorier 

bland respondenterna. Det fanns de som upplevde att de fått information om förändringen och 

var positiva (kategori 1), några som inte fått information men ändå var positiva (kategori 2). 

Det var även de som upplevde förändringen som negativ, en kategori som inte hade fått 

information (kategori 3) och en som hade fått information om förändringen (kategori 4).   

 

 

Kategori 1: Fått information - Positiv 

Denna kategori representeras av få respondenter som upplevde att de har fått information om 

varför förändringen skulle genomföras och blivit motiverade till att det fanns ett behov till en 

förändring (discrepancy). Vidare tyckte personerna i denna kategori att det var rätt åtgärd för 

att förbättra avskrivningsrutinen och fick stöd från ansvarige vid den aktuella förändringen 

som blev introducerad (appropriateness och principal support). Till följd av att denna 

kategori upplevde tydlig information om varför och hur förändringen skulle genomföras 

kände de sig bekväma med förändringen (efficacy). Den enda förändringskomponenten som 

inte förekommer i denna kategori är personal valence då ingen av respondenterna hade 

upplevt att de delgivits information om hur de själva tjänade på förändringen.  

 

 

Ip2: 

”Ansvarige (Helena) informerade om hur och varför vilket var bra[…] tydlig med att förklara varför vi 

var tvungna att gå upp och hämta dokumentet och skriva på och skriva av så att de ser vem som skrivit 

av vad och vem som tagit ut dokumentet.” 

 

”Det var väldigt positivt att de inför förändringen på grund av att inventeringsdiffar och sådant 

minskar.” 

 

 

Ip1: 

”Vi fick information vid ett möte om att avskrivningarna är väldigt viktiga. Helena, som ansvarar för 

avskrivningarna, påminner, ifrågasätter och blir förbannad när saker inte blir gjorda. Riktigt bra och 

komponent. Det är hon som skäller och informerar och påminner dem.” 

 

”Vid förändringar försöker jag alltid tänka, okej ge det fyra veckor sen kan man börja klaga eller tycka 

till men ge det en chans, se vad det går för, det kanske är bra. Jag tänkte mer vi ser vad det går för, de 

har gjort en förändring och den måste ju funka då de har haft den ett tag nu och vad ska jag komma in 

och peka finger för då. Efterhand tyckte jag att rutinen kom att bli positiv då jag upplevde att fler tog 

sitt ansvar och skrev av produkter i större utsträckning.” 

 

”Jag litar på att ledningen fattar rätt beslut om förändringar. Jag tänker att det här är säkert tänkt och 

beprövat och kolla och mätt och allt vad det nu kan vara för IKEA är ju uppbyggt mycket på statistik 

och att man mäter, man gör inget som inte är genomtänkt, väl planerat. Inga chansningar. Väldigt 

uträknat och uttänkt.” 
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Kategori 2: Ej fått information – Positiv 

Signifikativt för denna kategori är att respondenterna fått bristfällig eller ingen information 

om förändringen men att de ändå hade en positiv inställning till den. Respondenterna 

upplevde att det fanns brister med den tidigare rutinen och behovet av en ny rutin var påtaglig 

och de blev på så sätt positivt inställda till förändringen trots den bristfälliga eller uteblivna 

informationen (discrepancy). Då de inte fått någon information om varför förändringen 

genomfördes har de inte heller möjligheten att uttrycka sig om det var rätt åtgärd för att 

förbättra rutinen med avskrivningarna eller om det skapar en långsiktig lösning. De har inte 

heller kunnat reflektera över sina färdigheter eller känna om förändringen kunde genomföras 

då de inte blivit informerade om hur förändringen skall gå till för att kunna implementeras på 

ett framgångsrikt sätt.  

 

De delar av förändringsbudskapet som består av appropriateness och efficacy har således inte 

infunnit sig hos denna kategori av respondenter. Principal support eller personal valence är 

inte heller något som respondenterna upplever innan förändringen då de inte kände något stöd 

från sina överordnade eller delgavs information om den egna nyttan.  

 

 

Ip3: 

”Jag kan inte minnas något avdelningsmöte eller enskilt möte där information kring de nya rutinerna 

delgavs[…] Det var nog ingen information, de tog bort våra block och sa att vi skulle gå och kvittera ut 

så det var ingen information kring det, bara så här ska det vara. Vi fick inte reda på varför förändringen 

skulle ske eller vad den berodde på.” 

 

”Jag upplevde att det fanns ett behov till förändringen. Innan hade vi nog lappar som låg och skräpade 

och ingen tog ansvar för dem. Jag upplevde att det var slarvigare innan förändringen. Jag tycker att det 

har blivit mycket bättre nu.” 

 

”Jag upplevde inte någon typ av direkt stöd, i form av kontroll att alla förstod den nya rutinen eller hade 

någon form av uppföljning.” 

 

 

Ip7: 

”Jag har för mig att det tog ett tag innan dessa rutiner kom igång och att det var med i Zvampen ett par 

veckor men att det var ”mellan stolarna”, att det inte blev uppmärksamma[…] I samband med att denna 

rutin infördes var det väldigt mycket kaos med det eftersom man inte visste varför.” 

 

”Jag upplevde förändringen som positiv då jag upplever det som vi alltid har problem med differenser i 

lagersaldot.” 

 

”Jag upplever det som att det hade varit bra om vår överordnade hade kommenterat hur vi skall lösa det 

praktiskt, det hade varit bra för det kan jag inte komma ihåg att det hände.” 
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Kategori 3: Ej fått information – Negativ 

I denna kategori hamnade majoriteten av de medverkande respondenterna. De upplevde inte 

att de hade fått någon information om varför de ändrade rutinen eller upplevde ett behov av 

att förändra rutinen för avskrivningar (utebliven discrepancy). Då de inte hade upplevt ett 

behov av förändring eller blivit delgivna information om varför förändringen behövdes kunde 

de inte se att det var rätt åtgärd som introducerades eller att den skapade en långsiktig lösning. 

Ingen upplevd problematik, inget upplevt behov, inget stöd från överordnade eller något 

försök till att involvera dem i arbetet med förändringen (utebliven appropriateness och 

principal support) ledde till en negativ inställning hos denna kategori. Bristen på information 

resulterade i att gruppen inte kunde känna fördelar med förändringen eller se möjligheter för 

dem själva eller känna att förändringen kunde genomföras på ett bra sätt (utebliven personal 

valence och efficacy). Detta resulterade i att inga av de fem önskvärda komponenterna i 

förändringsbudskapet framkom till medlemmarna i denna kategori. 

 

 

Ip5: 

”Jag kan inte minnas att jag fick någon information, utan det var från den aktuella dagen då 

förändringen skedde, då det var någon kollega som berättade informationen.” 

 

”Det kändes som det var onödiga moment, som att det blev för mycket ”hantering”.” 

 

 

Ip11: 

”Ingen avdelningschef eller någon annan hade informerat om det innan utan det var först när jag stötte 

på problematiken själv som jag förstod att en förändring hade genomförts[…] Det var ingen som 

kommenterade förändringen av hans överordande utan jag fick höra från medarbetarna när det aktuella 

dilemmat väl dök upp. Ingen uppföljning. Jag vet fortfarande inte varför man gör som man gör.” 

 

”Jag kan inte direkt säga att jag upplevde ett behov för en ny rutin med avskrivningarna, förstår inte 

varför de har gjort det[…] Jag tycker att det var en negativ förändring.” 

 

 

Ip4: 

”De förklarade inte varför de hade ändrat rutinen[…] Jag tror att de tog fram det här på ett 

ledningsgruppsmöte och sen informerade de cheferna nedåt i ledet och att de i sin tur hade hand om 

informationen. Informationen var bristfällig och man fick fråga efter den så att det kanske inte skedde 

helt fullt ut att informationsflödet fungerade i det här fallet.” 

 

”Jag tycker däremot inte att det var rätt åtgärd som sattes in eller att vi fick vara med och påverka, tycka 

till hur den nya rutinen skulle se ut[…] Jag tycker att det blir lite ineffektivt, man måste ta sig tid att gå 

till kontoret istället för att göra det på plats ute på avdelningen. Sammanfattningsvis så kände jag att det 

var klumpigt.” 

 

 

Ip9: 

”Jag erhöll ingen direkt information på avdelningsmöte eller mail vad jag kan komma ihåg. Det var 

ingen chef som informerade om förändringen utan det var medarbetarna på avdelningen som berättade. 

Jag förstår varför och vad tanken är men att ingen förklarat för mig. Min chef mer eller mindre antog att 

jag hade kunskap och förståelse vid förändringen.” 



 EMPIRI OCH ANALYS  

31 

 

 

”Det försvårar mer än vad det hjälper[…] Jag skulle gärna se en förändring.” 

 

Ip8: 

”Jag anser inte det har varit någon information[…] Vid själva förändringstidpunkten var det ingen som 

tydliggjorde de specifika fördelarna med att implementera förändringen. ” 

 

”Men upplevelsen blir ändå till en början, varför öka på det administrativa. Jag kände ingen negativ 

respons till förändringen men skepticism till att nu skall man införa ytterligare en rutin, var kommer det 

här ifrån?” 

 

 

 

Kategori 4: Fått information – Negativ 

De få respondenter som hamnar i denna kategori kännetecknas av att de fått information om 

förändringen men ändå har en negativ inställning till den. Utmärkande för kategorin är att de 

inte upplevt den föreslagna rutinen som rätt åtgärd för den upplevda problematiken (utebliven 

appropriateness). De ser inga fördelar med förändringen eller hur förändringen skulle kunna 

genomföras rent praktiskt (utebliven efficacy).  

 

De upplevde att en förändring var nödvändig (discrepancy), men då informationen om att det 

var rätt åtgärd för den upplevda avvikelsen inte infunnit sig upplever förändringsmottagarna 

implementeringen som någonting negativt. Respondenterna i denna kategori upplevde inte 

stöd från överordnade eller delgavs information om hur förändringen skulle ge en personlig 

nytta (utebliven principal support och personal valence).  

 

 

Ip6: 

”De fick information genom Zvampen och på avdelningsmöten hur de skulle gå till väga och varför de 

gör förändringen. Efteråt så var det ett par gånger som det var i Zvampen, uppmuntran om varför de gör 

det här och påminnelser om att de skulle göra det[…] Helena var inne på vårt avdelningsmöte och 

informerade, hon bjöd in sig själv och höll information om hur det ska gå till och varför. Helena var där 

före och informerade om förändringen och att hon gick runt på alla avdelningsmötena efter och 

dubbelkollade och informerade igen om att nu måste alla sköta det här.” 

 

”Jag tyckte det var negativt eftersom jag efter förändringen behövde mer tid på mig för att springa och 

hämta papper då och då. Det har blivit mer krångligt för mig personligen och tar mer tid. […] Dagligen 

klagar medarbetare om att det är jobbigt att hämta papperet.” 

 

 

Ip10: 

”De informerade om förändringen några gånger. Vår chef tog upp det på ett avdelningsmöte och det 

stod även om det i deras personaltidning Zvampen[…] Ingen som har förklarat vad som var 

bakgrunden, orsaken, till förändringen utan det enda vi fick veta var att det var mycket felsaldon och att 

huvudsyftet var att vi skulle får mer koll och att de skulle få rätta saldon.”  

 

”Jag kände lite frustration över att det blev ett segt moment i och med förändringen, det blev 

krångligare än vad det varit tidigare.” 
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Nedan presenteras kommentarer som berör respondenternas syn på vilka faktorer som är 

viktiga för dem vid organisatoriska förändringar. Genomgående sker analys i direkt 

anslutning till kommentarerna. En uppdelning efter de fem förändringskomponenterna gör det 

lättare för läsaren att följa med i resonemanget och ökar förståelsen för de slutsatser som 

presenteras i nästkommande kapitel. 

 

 

Discrepancy  

Att en förändring ska vara nödvändig var det flera av respondenterna som tyckte var en viktig 

faktor vid en förändring. Vidare pratade de om vikten av information gällande behovet av 

förändringen och att de överordnade förklarar varför en organisatorisk förändring är 

nödvändig. Kommentarerna nedan påvisar intervjupersonernas önskan om att vara 

informerade och involverade i den aktuella förändringen.   

 

 

”Självklart skall den vara nödvändig för att någon skall orka engagera sig i förändringen, annars faller 

den i glömska ganska fort. Det har man märkt tidigare, där resonemanget gått att, ”jaha, varför då” och 

då blir det ingenting av.” (ip2) 

 

”Jag tycker att det måste finnas ett syfte när man gör en förändring så den måste ju vara nödvändig av 

någon anledning.” (ip10) 

 

”För det första tycker jag att den ska vara nödvändig, för annars finns det ju ingen själ till en förändring 

om det redan fungerar bra som det är.” (ip4) 

 

”Det finns flera som jag kan tycka är viktiga men ska man välja en så nödvändigheten.” (ip6) 

 

”Om man skall förändra så behöver det inte vara för förändringens skull utan för att någonting blir 

bättre av det och det är det viktigaste kan jag känna.” (ip7) 

 

”Jag anser att den hänger ihop med ”att förändringen är nödvändig” om man kan motivera det, varför 

den är nödvändig och vad för nytta vi får utav den.” (ip8)  

 

”Att förändringen är nödvändig.” (ip5) 

 

 

 

Appropriateness 

Fem av elva respondenter tyckte att det är viktigt att förändringen är rätt åtgärd för det som 

avses att förbättras. Respondenterna ansåg att det var viktigt att få information om varför just 

den aktuella förändringen var den bästa. 

 

 

”För mig personligen tycker jag att den specifika förändringen är den bästa för att förbättra 

situationen[…] Så man inte tar ett andraval utan att man lägger fokus på att hitta den bästa lösningen.” 

(ip11) 

 

”Jag tror inte att en förändring skulle implementeras om inte de tjänade på det.” (ip1) 
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”Det bästa hade väl varit om förändringen är den bästa för att förbättra situationen.” (ip7) 

 

”Spontant anser jag att den specifika förändringen är den bästa för att förbättra situationen.” (ip9) 

 

”Att den specifika förändringen är den bästa för att förbättra situationen.” (ip5) 

 

 

 

Efficacy 

Det var sju stycken som uttryckte relevansen av att de har kunskap för att kunna genomföra 

förändringen som en viktig faktor. De ville ha förklaringar och information som hjälper dem 

att förstå varför samt erhålla den kunskap som krävs för att genomföra förändringen.  

 

 

”Självklart skall man ha kunskap för att genomföra förändringar, det handlar ju om att vi måste förstå 

varför vi genomför den här förändringen, förståelse bygger ju kunskap.” (ip2) 

 

”Man skall inte införa någonting sen vet man inte varför det görs, utan det viktigaste för mig är att veta 

varför. Varför gör vi en förändring?” (ip7) 

 

“Sen är det jätteviktigt att jag har kunskapen som krävs för att kunna genomföra förändringen. Viktigast 

tycker jag är kunskap, jag vill ha kunskap så hon förstår varför jag ska göra det.” (ip10) 

 

”Vid en förändring är det viktigt för mig att få veta att jag kommer få kunskaper för att kunna klara av 

den. Att inte ge personen rätt förutsättningar, eller den kunskapen, är som att spotta någon i ansiktet. 

Den personen kommer inte må bra.” (ip8) 

 

”De som jag anser är viktigare faktorer än andra är att jag har kunskap att kunna genomföra den, jag 

anser att det är viktigt att man ska kunna veta vad man ska göra och ha koll på det man gör så att man 

inte bara flummar runt.” (ip3) 

 

”Jag tycker att det är viktigt att man ska ha kunskap i den förändringen som sker för att man på ett bra 

sätt ska kunna arbeta med den förändringen på ett effektivt sätt.” (ip4) 

 

”Så länge jag har kunskap och information för att kunna klara förändringen, och ha stöd så 

känner jag att det inte är någonting negativt. (ip1) 

 

 

 

Principal support 

Kategorin karakteriseras av att sex av elva respondenter finner det viktigt att få kontinuerlig 

information och stöd från överordnade, det vill säga formella ledaren. Det som efterfrågas är 

uppföljning och stöd för att undvika att en bra förändring bortprioriteras.  

 

 

”Överordade skall självklart stödja förändringen, fastän det är en förändring i exempelvis avskrivningar 

kan det bli så att cheferna motarbetar oss på ett annat sätt, följer de inte upp och kollar och ger oss stöd 

och kunskap och ser till att vi får hjälp att utbilda nya när de kommer till avdelningen. Risken blir då att 

en bra förändring som är bra går förlorad.” (ip2) 
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”Jag tycker att det alltid är bra med stöd, överordnade behöver vara positiva till förändringen för att jag 

ska vara positiv till den också.” (ip10) 

 

”Sen tycker jag alltid att det är viktigt att överordnade stödjer förändringen. Det ska vara ett 

återkommande moment, både innan under och efter.” (ip11) 

 

”Att den överordnade stödjer är också viktigt, därför att vi fått förklarat för oss att man ”läcker vad man 

tänker” exempelvis när jag sitter med min överordnade och denne skall förklara någonting att nu skall 

vi införa det här och då läser man av om personen inte är övertygad eller tror på förändringen.” (ip8) 

 

”Att det finns överordnade som stödjer förändringen är också viktigt. Att man kan få feedback och 

hjälp. Att kommunikationen här fungerar på ett bra sätt, det är jätteviktigt. Att de berättar varför 

etcetera.” (ip3) 

 

”Så länge jag har kunskap och information för att kunna klara förändringen, och har stöd så känner jag 

att det inte är någonting negativt.” (ip1) 

 

 

 

Personal valence 

Det var ingen som ansåg att den egna nyttan var en viktig faktor vid förändringar. De som 

påpekar denna aspekt sätter den i samband med att det inte behöver vara de själva som tjänar 

på förändringen utan att det kan vara andra i organisationen som tjänar på den. Den egna 

nyttan är inte viktigast i det avseendet. Däremot är det några som menar att det är viktigt att 

de tjänar på den, professionellt sätt. Det viktigaste för dem är att förändringen ger 

organisationen någon nytta.  

 

 

”Jag anser väl inte att jag personligen dra nytta av en förändring, det finns ju förändringar som är 

jättebra men ändå gör det ganska mycket besvärligare för oss ibland, men det handlar ju återigen om 

kunskap och förstår man varför, kan det vara värt att det tar lite längre tid för oss att göra någonting. För 

att jag vet att denna positiva grej kan bli jättejobbig för mig men i slutändan positiv för företaget, i 

slutändan jobbar vi ju trots allt på ett företag.” (ip2) 

 

”Att jag tjänar på förändringen tycker jag inte är viktigt.” (ip7)  

 

”Att jag tjänar på förändringen, professionellt sätt, är det viktigaste för mig.” (ip6) 

 

”För att vara lite ego, lyfter jag fram ”att du tjänar på förändringen” om det innebär att andra tjänar på 

förändringen också. Jag ser utifrån kundens ögon, att jag tjänar på det är i slutändan att kunden tjänar på 

det här.” (ip8)  

 

”Personligen känner jag inte att jag behöver tjäna på det så men det är väl mer min roll som säljare som 

jag gärna vill tjäna på det.” (ip4) 
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Nedan presenteras en analys av hur de fem komponenterna förhåller sig till varandra och 

huruvida respondenterna på IKEA Örebro talat i termer av ett förhållande mellan 

förändringskomponenterna.  

 

Generellt för huruvida det finns ett förhållande mellan komponenterna har inte kunnat 

utvinnas från respondenternas svar. De kommentarer som erhållits har indiviuellt styrkt varje 

komponents delaktighet, men det har inte kunnat utläsas uttryckligt att den ena 

förändringskomponenten skulle leda till den andra. Exempelvis att det räcker att ta del av tre 

förändringskomponenter och att de andra två kommer per automatik. Det kan således ej 

utläsas något förhållande att de fem förändringskomponenterna förhåller sig till varandra på 

något signifikativt sätt. 
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5 SLUTSATS  

I detta kapitel redovisas studiens slutsatser där problemfrågor och syfte besvaras. 

 

Den här studien undersöker vad som var avgörande för medarbetare på fallstudieföretaget 

IKEA Örebro i valet om de skulle anta och stödja eller avvisa och göra motstånd vid en 

förändring av rutinerna för avskrivningarna. Resultatet visar att respondenterna i kategori ett 

fick information och blev motiverade om varför förändringen behövde genomföras. Genom 

tydlig information kunde respondenterna se en nytta i att det var rätt åtgärd för att förbättra 

avskrivningsrutinen. De erhöll kunskap om hur implementeringen skulle tillämpas och kände 

ett stöd från överordande, på så sätt kände de sig bekväma med förändringen. Vad som 

avgjorde deras val i att anta och stödja förändringen var förändringskomponenterna 

discrepancy, appropriateness, efficacy och principal support. Ett sammanfattat resultat från 

analysen visar att personal valence inte ansågs vara en avgörande faktor i någon kategori för 

om de skulle anta eller göra motstånd till förändringen.       

 

Kategori två och fyra upplevde ett behov, att en förändring var nödvändig, för rutinen med 

avskrivningar. Det som skiljer dem åt är att respondenterna i kategori två var positiva till 

förändringen och de i kategori fyra var negativa till den. Kategori två karaktäriserar ett ”bara 

det blir en förändring så blir det bättre”-resonemang. Medans kategori fyra inte delgivits en 

fördjupande bakgrundsinformation som besvarar frågorna hur och varför vilket resulterat i att 

de blivit negativt inställda till den specifika förändringen. Det visar att enbart känslan av att 

en förändring är nödvändig inte garanterar att förändringsmottagarna kommer anta och stödja 

förändringen. I kategori tre är respondenterna negativa mot den specifika förändringen, vilket 

resulterar i ett motstånd mot att förändringen kommer att bli institutionaliserad, resultatet 

visar att de fyra nedanstående punkterna inte infunnit sig.  

 

För en positiv inställning till en förändring är det säkrare att den lyckas om information om 

hur och varför en förändring genomförs delges till förändringsmottagarna. Studien visar att 

enbart discrepancy (som i kategori två och fyra) inte ger några garantier för en lyckad 

implementering, utan kategori ett påvisar att för att en förändring skall bli lyckosam är det 

viktigt att förändringsmottagarna: 

 

 får förklarat för sig varför förändringen är nödvändig,  

 motiveras att den aktuella åtgärden är rätt för avvikelsen, 

 informerats om hur förändringsmottagarna kan implementera förändringen på ett 

lyckat sätt, 

 känner ett formellt och informellt stöd från överordande och organisationen.  

 

En säregenskap som uppmärksammades var att förändringskomponenten personal valence 

teoretiska innebörd, en tänkt egennytta för individen, visade sig inte vara en prioritering hos 

förändringsmottagarna i det aktuella fallstudieföretaget. Egennyttan upplevdes genom en stark 
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tilltro till, om fallstudieföretaget tjänade på det gjorde även förändringsmottagarna det i andra 

hand.  

 

Ett resultat på frågan om alla förändringskomponenter är lika viktiga eller olika viktiga visar 

respondenternas svar att de ovanstående fyra punkterna är representativa och generaliserbara 

för fallstudieföretaget IKEA Örebro. Den enskilda respondentens värderingar om vad som var 

viktigt skilde sig åt men inte i tillräcklig grad för att kunna utläsa ett signifikativt mönster. 

Intressant är att sammanfattningsvis och statistiskt för respondenterna på IKEA Örebro är vad 

de ansåg som viktigt vid en förändring är ovanstående fyra punkter, det vill säga samma 

värderingar som tidigare studerades om vad som gör att de antar och stödjer eller avvisar och 

gör motstånd mot en förändring. Säregenskapen här är att flera respondenter kommenterade 

att det inte är viktigt att de personligen, det vill säga egennyttan, inte prioriterades som viktig 

utan att om organisationen i första hand tjänar på det, så tjänar de på det.  

 

I fallstudien ställde vi oss frågandes till hur de fem komponenterna förhåller sig till varandra 

och baserat på det insamlade materialet har respondenternas svar inte motiverat någon form 

av koppling mellan komponenterna, till exempel att om man erhåller 

Discreancy+Appropriateness ger det förutsättningar för att Efficacy+Principal 

Support+Personal Valence ska infinna sig. Det vi kunde utläsa var att det till stor del var de 

personliga värderingarna som avgjorde respondenternas val av de enskilda 

förändringskomponenterna och att de inte reflekterade i termer av att det ena ger det andra. 

Således har vi inte kunnat dra någon slutsats från vår studie huruvida de femkompontenterna 

förhåller sig till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISKUSSION  

38 

 

6  DISKUSSION OCH EGNA KOMMENTARER 

I det avslutande kapitlet diskuteras aspekter som kommit fram under studiens gång. Här 

presenteras studiens potentiella bidrag till forskningen och de insikter som studien skapat. 

 

Inledningsvis i denna studie tog vi upp vad Armenakis och Harris påvisat i deras artikel från 

2009, att en sammanfattning av forskningsresultat visade att de fem komponenterna inte har 

undersökts om någon är viktigare än de andra för att skapa readiness bland 

förändringsmottagare och i vilken kontext. Förvisso hade några tidigare studier, bland annat 

Cole, Harris och Bernerth (2006), föreslagit att några komponenter kan vara viktigare än 

andra, men då hade inte alla fem komponenterna undersökts samtidigt. I denna studie 

undersöktes hur förändringsmottagarna på IKEA Örebro hade upplevt en organisatorisk 

förändring med de fem förändringskomponenterna som utgångspunkt. En av de 

problemfrågor som studien bygger på är: är alla komponenter viktiga eller olika viktiga? och 

från de slutsatser som har kunnat dras anser vi att beroendes på vem eller vilka man 

addreserar förändringsbudskapet till finns det ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till inom 

den organisationen man verkar inom.  

 

Studiens resultat visar att komponenten personal valence är speciellt intressant då inga av 

respondenterna på IKEA Örebro uppfattade den egna nyttan som en avgörande faktor när det 

kommer till hur de ställer sig till förändringar. De som påpekade den egna nyttan som viktig i 

någon bemärkelse satte det i förhållande till hur de skulle tjäna på förändringen professionellt 

sätt och inte för dem personligen. Flera påpekade att det viktigaste var att organisationen på 

något sätt tjänade på förändringen. De trodde inte det skulle genomföras förändringar om det 

inte var till nytta för organisationen, vilket vi tycker tyder på en stark tillit hos de anställda 

gentemot företaget. Detta resultat visar på att personalen på IKEA Örebro upplevs som 

lagspelare före individualister då de sätter andras nytta före sin egen och att de talar om den 

professionella nyttan som viktig framför den personliga nyttan. Det finns således en gråzon 

mellan den personliga nyttan och företagets nytta som man bör ta i beaktande beroendes på 

vilken organisation man verkar inom, och vilken företagskultur som råder.  

 

Utifrån denna studies resultat gällande respondenternas syn på personal valence, det vill säga 

den egna nyttan, skulle vi vilja benämna den organizational valence eftersom studien visar att 

det är organisationens nytta som är av vikt för förändringsmottagarna på IKEA Örebro. I ett 

företag med en starkt etablerad företagskultur och djupt rotade värderingar är det viktigare att 

kunna påvisa vad hela organisationen tjänar på förändringen framför vad som blir den 

personliga nyttan. Vi känner inte att vår studie på ett enskilt IKEA varuhus kan bidra till att ge 

en generell slutsats och ifrågasättande av komponenten personal valence, däremot tror vi att 

det är viktigt för alla förändringsagenter att först och främst fråga sig själv vid en förändring 

hur företagskulturen ser ut. Har man en starkt genomsyrad lagkänsla inom företaget där de 

flesta anställda är lagspelare som sätter andras nytta framför sin egen, kan förändringsagenten 

med fördel lyfta fram organisationens nytta med förändringen framför den personliga nyttan 

hos den enskilda individen. Hade det skett en förändring på ett företag med stark individuell 
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karaktär kan information efterfrågas om den personliga nyttan. Med det som bakgrund 

stämmer det Armenakis och Harris tar upp i sin artikel från 2009 om vikten av att skapa en 

större förståelse för de fem förändringskomponenterna hos förändringsagenter i deras arbete 

med att använda tilldelade resurser på bästa möjliga sätt för att skapa ett stöd till förändringen. 

 

Studien visar att nyttan för individen inte nödvändigtvis behöver styrkas vid en förändring, 

men att förklara nyttan för organisationen och samtidigt presentera vilka effekter förändringen 

får för den enskilda individen tror vi i sin tur skapar en upplevd egennytta hos 

förändringsmottagaren. Förändringsmeddelandets form, utförande och natur är viktigt, till 

exempel om det är oralt, visuellt eller tekniskt, i förhållande till rådande värderingar hos 

förändringsmottagarna i den aktuella organisationen.    

 

Armenakis & Harris (2009) skriver i sin artikel Reflections: our Journey in Organizational 

Change Research and Practice att det behövs en större förståelse för vikten av att de fem 

förändringskomponenterna kan hjälpa till att vägleda förändringsagenter i deras val om hur de 

kan använda sina resurser på bästa möjliga sätt för att skapa ett stöd till förändringen (change 

support). Genom arbetet med denna studie och genomgång av artiklar om organisatoriska 

förändringar har det blivit tydligt att förändringar av olika slag kan vara kostsamma för 

organisationerna som genomför dem och därför är det viktigt att man i ett tidigt skede, innan 

förändringen implementeras, undersöker och frågar sig själv och andra vilka faktorer som kan 

vara viktiga för just deras organisations förändringsmottagare. Detta tycker vi bekräftas i och 

med resultatet från intervjuerna med de elva respondenterna på IKEA Örebro där flera av dem 

påvisade en delvis negativ inställning till den genomförda förändringen.  

 

Är det någon storleksskillnad på uttrycket ”förändring” för att personalen skall känna att de är 

redo? I fallstudien förekom en mindre implementering av rutinarbetet på IKEA Örebro vilket 

kan ses som en liten organisatorisk förändring i jämförelse med att till exempel SAAB 

Automobile skulle byta ägare. I det resultat som mynnade ut från fallstudien visade det sig att 

oavsett storlek på förändringen, så är det lika viktigt att informera om varför förändringen är 

nödvändig och motivera att det är rätt åtgärd för avvikelsen, som att delge kunskap eller rätt 

verktyg och förutsättningar för att ett förändringsförsök skall bli lyckosamt. Människans 

naturliga nyfikenhet skall inte underskattas utan borde utnyttjas genom att delge information 

för att skapa en positiv inställning gentemot en förändring. Motsatsen kan ur 

verksamhetssynpunkt bli tids-, resurs- och arbetskrävande för förändringsagenten eller 

organisationen genom att behöva arbeta ned eventuellt motstånd. För personalen, oavsett 

storlek på den organisatoriska förändringen, är det viktigt att få dem att ”känna sig redo”. 

 

Är alla fem komponenter endast viktiga i början av implementeringsprocessen eller är det 

någon komponent som måste förekomma löpande under hela processen (de tre faserna) för att 

förändringen skall bli institutionaliserad? Armenakis förklaring av teorin tar inte upp själva 

“tidsaxeln” men ändå anser vi att det finns en eller flera komponenter som kan vara värda att 

nämna som bidragande genom de tre faserna för att en förändring skall bli institutionaliserad. 

I vårt fall tolkade vi det som att principal support efterfrågades som en konstant bidragande 
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faktor från respondenterna i fallstudien där stöd och motivation från den ansvarige 

(förändringsagenten) efterfrågades under hela processen.  

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Allt eftersom arbetet med denna studie fortskridit har funderingar kring problemområdet 

uppstått. Vi ställer oss frågandes till om resultatet med personal valence, det vill säga den 

egna nyttan, är speciell för IKEA Örebro eller om flera organisationer föredrar tydlig 

information om organisationens nytta framför information om den egna nyttan vid 

organisatoriska förändringar. Ett förslag till fortsatt forskning är att flera studier genomförs på 

flera organisationer för att se om det finns ett återkommande mönster för organizational 

valence som en viktig faktor att inkludera i förändringsbudskapet samt att undersöka om 

några komponenter är viktigare än andra. Eftersom denna studie bygger på en enskild 

fallstudie känns den inte tillräckig för att ifrågasätta relevansen av personal valence.  

 

En vidareutveckling som kan genomföras efter denna studie är en undersökning av hur 

medarbetare i en organisation av individualistisk karaktär ser på nyttan vid en förändring. En 

sådan form av studie kan fungera som en förlängning av diskussionen om företagskulturens 

relevans i valet av vilken nytta som är viktigast att presentera för förändringsmottagarna.  

 

Ett annat område som behöver vidare forskning är om någon av de fem 

förändringskomponenterna är viktigare än någon annan under olika faser av implementerings- 

processen. Studiens upptäckt om att några av de fem förändringsmeddelandekomponenterna 

är viktigast främst före implementeringen och att en komponent är att föredra löpande under 

hela processen fram tills förändringen är institutionaliserad tror vi skulle vara intressant att 

forska vidare kring. Flera studier inom området kan hjälpa till att visa vilka komponenter som 

skall prioriteras under olika delar av implementeringen vilket vi tror möjliggör en tids- och 

kostnadseffektivare planering för förändringsagenten och organisationen där förändringen 

äger rum.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Del 1: 

 Hur länge har du arbetat på IKEA Örebro? 

 Vilken avdelning arbetar du på? 

 Kan du beskriva avskrivningsmomentet, hur det gick till innan/efter förändringen? 
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Del 2: 

Om du tänker tillbaka på när de nya rutinerna introducerades, hur kände du då? 

 Håller du med om att det fanns ett behov av att förändra sättet ni arbetade på? 

 Var det viktigt att det förändrades? 

 Tycker du att det var rätt åtgärd som sattes in? 

 Var några av er/du med och utformade de nya rutinerna? 

 

Kan du ge exempel på vilken information du fick inför förändringen? 

 Fördes det några dialoger om förslaget till förändring? 

 Anser du att ni fick information om hur den nya rutinen skulle genomföras? 

 

Anser du att förändringen har påverkat dina dagliga arbetsuppgifter? 

 Är det ett rimligt sätt att arbeta på? 

 

Hur anser du att inställningen till förändringen har varit?  

 Vad tyckte dina medarbetare om förändringen? 

 

När du tänker tillbaka på tiden för förändringen, upplevde du att det fanns stöd från 

dina överordnade? 

 Hade dina överordnade varit involverade i själva förändringen?  

 Pratade de om den? 

 Håller du med om att man följer rutinerna? 

 

Ansåg du att förändringen skulle ge dig någon nytta?  

 Pekade man på varför de nya rutinerna var viktiga? 

 Kunde du se några personliga fördelar med att arbeta på det nya sättet? 

 

Hur upplever du situationen idag?  

 Kan du ge exempel på fördelar/nackdelar med den nya rutinen? 
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Del 3: 

Anta att en ny förändring skulle införas, vad skulle vara viktiga aspekter för dig? 

- Att förändringen är nödvändig. 

- Att den specifika förändringen är den bästa för att förbättra situationen. 

- Att du har kunskap för att kunna genomföra förändringen. 

- Att dina överordnade stödjer förändringen. 

- Att du tjänar på förändringen. (Positiv för dig) 

 

 

 


