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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna studie var att studera medarbetares upplevelser vid 

organisationsförändring då tidigare forskning visar att en stor del av alla förändringsinitiativ 

misslyckats. Därav är syftet med denna studie att identifiera faktorer som påverkar 

medarbetarnas upplevelse vid förändring samt hur dessa påverkar utfallet. Studien har 

genomförts på en avdelning i en stor koncern placerad i Sverige som vid tiden för studien 

nyligen infört IT-systemet Workplace. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 

användes en kvalitativ metod där insamling av material skedde genom åtta semistrukturerade 

intervjuer. Två medarbetare ur projektgruppen intervjuades i syfte att få information kring hur 

införandet av systemet gått till samt att sex medarbetare på avdelningen intervjuades i syfte att 

få information kopplat till deras upplevelse av införandet av Workplace. 

Resultatet från intervjuerna analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen och utifrån 

detta har vi identifierat betydelsefulla faktorer som påverkar medarbetares upplevelse vid 

förändringar och dess utfall, dessa faktorer blir således viktiga att ta hänsyn till för möjligheten 

till en lyckad förändring. De identifierade faktorerna innefattar medarbetares förståelse av 

förändringen samt möjligheten till delaktighet och information. En annan viktig faktor är ett 

gott förändringsledarskap som kommunicerar, stödjer och bistår medarbetarna med tillräckliga 

resurser under förändringen. Då studien visar att förståelse för förändringen är den viktigaste 

faktorn har en modell skapats i syfte att beskriva hur organisationer genom kommunikation kan 

skapa förståelse hos medarbetarna till varför förändringen sker och hur den gynnar 

organisationen samt medarbetaren för att på så vis skapa en mer framgångsrik förändring.  

 

Nyckelord: Organisationsförändring, implementering, förståelse, kommunikation, 

förändringsledarskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Summary 
The starting point for this study was to study employee experiences during organizational 

change, as previous research shows that a large part of all change initiatives failed. Hence, the 

purpose of this study is to identify factors that affect the employees' experience during chang 

and how these affect the outcome. The study was conducted at a department in a organization 

located in Sweden, which at the time of the study recently implemented the IT system 

Workplace. In order to answer the study's purpose and questions, a qualitative method was used 

in which the collection of material took place through eight semi-structured interviews. Two 

employees from the project group were interviewed with the aim of getting information about 

the implementation process of the system and six employees in the department were 

interviewed in order to get information linked to their experience of the implementation of 

Workplace. 

The results of the interviews were analyzed using the theoretical frame of reference and on this 

basis we have identified important factors that affect employees' experience in the event of 

changes and their outcome, and these factors will thus be important to take into account for the 

possibility of a successful change. The identified factors include employees' understanding of 

the change and the possibility of participation and information. Another important factor is 

good change leadership that communicates, supports and assists employees with sufficient 

resources during the change. In conclusion, the study shows that understanding of the change 

is the most important factor, hence a model has been created in order to describe how 

organizations through communication can create an understanding among the employees for 

why change takes place and how it benefits the organization and the employee in order to create 

a more successful change. 

 

Keywords: Organizational change, implementation, understanding, communication, change 

leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka alla respondenterna som deltagit i studien och som genom tid och 

engagemang gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår kontaktperson på organisationen 

och andra medarbetare som har hjälpt oss; ett stort tack för förtroendet och all hjälp under 

studiens gång. 
 

 

Till vår handledare Alexis Rydell vill vi rikta ett stort tack för ett gott samarbete under 

genomförandet av denna studie, tack för ditt stöd och engagemang och att du genom din 

feedback hjälpt oss att tänka i nya banor, det har varit oerhört värdefullt. 
 

 

Vi vill även tacka våra studiekamrater som genom opponering och konstruktiv feedback hjälpt 

oss att ständigt förbättras under skrivprocessen. 
 

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss på alla tänkbara sätt under den 

här tiden. 
 

 

Tack! 

Högskolan Dalarna, maj 2019 
 
 

Erika Pettersson & Amanda Hansson  
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Begreppsdefinitioner 
Förändring 

Förändring kan definieras på olika sätt. En definition är att en organisation har förändrats då 

den uppvisar olika drag vid minst två olika tidpunkter. Förändring kan även betraktas som en 

process då olika handlingar och händelser för organisationen från ett tillstånd till ett annat 

(Jacobsen, 2013). I denna studie utgår vi ifrån att förändring är en process som för 

organisationen från ett tillstånd till ett annat. 

Implementering 

Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace (2005) definierar implementering i 

organisationssammanhang som ett antal aktiviteter i syfte att införa ett system eller en metod i 

verksamheten. Vidare syftar implementering till att få medarbetarna att använda systemet samt 

att genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten för att systemet ska ha möjlighet att 

uppfylla de mål och förväntningar som satts upp. 

Medarbetare  

Begreppet medarbetare i empirin och diskussionen syftar i denna studie till alla anställda inom 

hela organisationen. 

Anställd  

I denna studie används begreppet anställda i empirin samt diskussionen för att beskriva de 

respondenter som inte innehar en ledande roll i organisationen. 

Chef 

I studiens empiriavsnitt avser begreppet chef de respondenter som innehar någon form av 

personalansvar som exempelvis teamledare. 

Projektgrupp 

Begreppet projektgrupp syftar i studiens empiri samt diskussion till de respondenter som var 

delaktiga i projektgruppen kopplad till införandet av Workplace. 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet presenteras studiens utgångspunkt utifrån en bakgrundsbeskrivning 

och tidigare forskning kring det valda ämnet. Vidare redogörs studiens syfte och 

frågeställningar och avslutningsvis presenteras en verksamhetsbeskrivning, systembeskrivning, 

avgränsningar samt studiens disposition. 

 

Förändringar blir allt vanligare inom organisationer och sker mer frekvent än tidigare 

(Angelöw, 2010; Aslam, Muqadas, Imran & Saboor, 2018; Imran, Rehman, Aslam & Bilal, 

2016; Jacobsen, 2013). Detta beror bland annat på ökad global konkurrens samt utveckling av 

ny teknik som resulterat i förändrade marknader och ett ökat förändringstryck (Aslam et al., 

2018). Organisationsförändringar är därav nödvändiga för organisationers överlevnad (Aslam 

et al., 2018; Jacobsen, 2013) då möjligheten att anpassa sig till omvärlden är en avgörande 

parameter för organisationers framgång (Aslam et al., 2018). Med tanke på de behov av 

förändring som dagens organisationer står inför är det problematiskt att minst hälften av alla 

organisationsförändringar misslyckas (Ford & Ford, 2010; Johansson & Heide, 2008). 

Medarbetare behöver betraktas som organisationens viktigaste resurs då organisationer genom 

medarbetarna kan nå organisatorisk framgång samt vinna stora konkurrensfördelar (Lindelöw, 

2003; Boxall & Purcell, 2016). Detta bekräftas av Choi (2011) som betonar att medarbetarna 

har en avgörande roll för att uppnå framgångsrik förändring. Jacobsen (2013) samt Choi (2011) 

betonar därför vikten av att skapa uppslutning bland medarbetarna där de känner sig engagerade 

att genomföra förändringen. Trots detta visar studier att ledare ofta saknar medvetenhet kring 

detta (Choi, 2011).  

Flera studier visar att motstånd från medarbetarna anses vara en av de vanligaste orsakerna till 

att organisationsförändringar misslyckas (Jacobsen, 2013; Vakola & Nikolaou, 2005; Ford & 

Ford, 2010). Dock är det inte troligt att medarbetare agerar med motstånd endast för att försvåra 

förändringsprocesser (Ford & Ford, 2010), vilket bekräftas av Jacobsen (2013) som menar att 

medarbetare reagerar på förändringen utifrån deras förståelse av den. Ledarskapet har därför en 

central roll i förändringsprocesser att skapa denna förståelse (Brightman & Moran, 2000), 

vidare ställer förändringar höga krav på förändringsledarskap då ledarna dels förväntas leda och 

genomföra förändringen och dels förväntas hantera de svårigheter som uppkommer (Jacobsen, 

2013). Utifrån den forskning som presenterats finn det ett behov av att närmare undersöka vilka 

faktorer som påverkar medarbetares upplevelse av förändring vid implementering. Detta då 
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forskningen tyder på att många förändringsinitiativ misslyckats på grund av bristfälligt fokus 

på medarbetare och deras förståelse samt upplevelse av förändringen.  

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medarbetarnas upplevelser vid 

implementering av ett nytt IT-system. Vidare är syftet att belysa vilka faktorer som blir viktiga 

att ta hänsyn till för att bedriva förändringar på ett framgångsrikt sätt. 

1.1.1 Frågeställningar 
Hur har implementeringen av IT-systemet genomförts på Retail AB? 

Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid förändring ur ett medarbetarperspektiv? 

1.2 Verksamhetsbeskrivning och bakgrund 

Med hänsyn till koncernens önskemål om att vara anonyma kommer organisationen benämnas 

utifrån det fiktiva namnet Retail AB. Verksamhetsbeskrivningen är därav avskalad för att inte 

ge för detaljerad information som kan avslöja organisationens identitet. 

Retail AB är en väletablerad organisation som finns i flertalet länder och har idag cirka 230 

butiker och verkar inom detaljhandeln. Att organisationen verkar i flera länder innebär att 

koncernspråket är engelska. Retail AB har idag cirka 5.000 anställda inom koncernen varav 

cirka 460 arbetar på det lager som studien är avgränsad till att undersöka. Lagret är placerat i 

Sverige och ansvarar för att distribuera ut varor till butikerna. Arbetet sker i produktionsmiljö 

där två-skift tillämpas. Vidare är lagret uppdelat i olika funktioner där medarbetarna arbetar i 

team och roterar mellan olika stationer under ett arbetspass (Anonym, 2019). 

Våren 2018 lanserades en ny kommunikationsplattform för hela koncernen, Workplace (WP). 

Lanseringen har inte fått den genomslagskraft som projektgruppen trodde då de ser att antalet 

användare är lägre på lagret än inom resterande organisationen. Anledningen till att denna 

studie genomfördes var således att undersöka vilka faktorer som bidragit till att användandet av 

WP är lägre på lagret än i resterande organisation. 

1.2.1 Systembeskrivning  
WP lanserades av Facebook 2015 och används idag av 30.000 företag runt om i världen inom 

olika branscher. WP är uppbyggt på samma sätt som Facebook där alla medarbetare har en egen 

profil samt att grupper kan skapas, för den som har grundkunskaperna i Facebook är systemet 

lätt att börja använda. Genom WP blir kommunikationsvägarna plattare då information kan 

delas till hela koncernen samtidigt via grupper eller direkt till en medarbetare via 
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chattfunktionen vilket leder till att kommunikationen går snabbare. Även specifika grupper för 

exempelvis projekt kan skapas dit bara projektmedlemmarna har åtkomst för att diskutera, byta 

idéer och lägga upp dokument. Grupper kan även skapas mellan olika organisationer. WP 

främjar öppenhet och i och med att alla anställda har en profil och kan posta inlägg kan alla 

göra sin röst hörd samt att kunskapsdelning kan ske via denna plattform. Vidare finns även 

möjlighet att integrera WP med andra verktyg som organisationen använder. WP kan användas 

via datorer och telefoner, då som en app (Workplace, u.å. 1a; Workplace, u.å. 1b). 

1.3 Avgränsning 
Utifrån studiens tidsram gjordes en avgränsning till att undersöka en avdelning och hur dessa 

medarbetare har upplevt införandet av IT-systemet, istället för att jämföra olika avdelningar i 

syfte att identifiera skillnader. Utöver detta har studien avgränsats till att studera upplevelsen 

av förändringsprocessen ur ett medarbetarperspektiv som chef och anställd. Därmed omfattar 

studien inte ett ledningsperspektiv, de vill säga ledningsgruppens och projektgruppens 

upplevelse av förändringen.  

1.4 Disposition 
I det inledande kapitlet redogörs studiens utgångspunkt utifrån en bakgrundsbeskrivning till det 

valda ämnet. Vidare redogörs organisationens utmaningar angående införandet av ett IT-system 

samt studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två redovisas tidigare 

forskning som anses vara relevant utifrån studiens ämnesområde. Teorierna har delats upp 

under olika teman för att ge en övergripande bild av vilka faktorer som kan komma att påverka 

medarbetare vid en förändringsprocess. I det tredje kapitlet redovisas de metodval och 

tillvägagångssätt som ligger till grund för studien. I kapitel fyra presenteras studiens empiri där 

en analys görs utifrån den teoretiska referensramen. I det femte och avslutande kapitlet 

fördjupas sedan analysen genom en diskussion kring det som framkommit under studiens gång. 

Avslutningsvis redovisas slutsatser, en modell samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras relevant forskning inom området förändring och implementering 

med utgångspunkt i de faktorer som anses kunna påverka medarbetare samt 

förändringsprocessens framgång. 

 

2.1 Implementerings- och förändringsprocess 
Kurt Lewin utvecklade en av de tidigaste förändringsmodellerna, den så kallade 

trestegsmodellen (Brisson-Banks, 2009). I trestegsmodellen framgår det att en framgångsrik 

förändring består av tre faser: upptining, förändring och nedfrysning (Lewin, 1947). Första 

fasen, upptining, avser dels den tid medarbetarna behöver för att inse att förändring behövs samt 

varför, dels den tid medarbetarna behöver för att förbereda sig inför den kommande 

förändringen. Fas två, förändring, innebär att hitta nya sätt att arbeta utifrån samt att acceptera 

och anpassa sig till förändringen. Sista fasen, nedfrysning, är då organisationen har landat i det 

nya arbetssättet, där förändringen har stabiliserats samt integrerats i verksamheten (Brisson-

Banks, 2009). Det finns kritik mot Lewins trestegsmodell, bland annat kritiserar Angelöw 

(1991) den för att vara för statisk och temporär då Angelöw istället menar att förändring är en 

dynamisk och fortlöpande process, vilket även ligger i linje med Moran och Brightman´s (2000) 

definition då de menar att en förändringsprocess saknar tydliga gränser för början och ett slut. 

Fixsen et al. (2005) menar att implementering av system inte är en händelse utan en fortlöpande 

process vilket kan liknas med Angelöw (1991) samt Moran och Brightmans (2000) definition 

ovan. Fixsen et al. har identifierat sex steg vid implementering där första steget, utforskning 

och val, innebär att tankar på förändring uppstår och organisationen börjar utforska möjligheter 

till effektivisering som i sin tur leder till val av system. Programinstallation, som är steg två, 

innebär förberedelser innan systemet börjar användas, bland annat säkerställa strukturella stöd, 

personalresurser, uppdatering av policys, förväntade resultat, att rätt kompetens finns och att 

tekniken är fungerande. Det tredje steget, inledande implementering, kräver förändring på olika 

nivåer i organisationen inom bland annat kompetens, organisationskultur och praxis. Det fjärde 

steget, full drift, kan anses vara uppnått när implementeringen är förankrad i organisationens 

rutiner och policys. Det förväntade resultatet bör vara realiserat vid denna tid då 

implementeringen blir en del av arbetet. Vid femte steget, innovation, identifieras möjligheter 

till utveckling och förbättringar som leder till effektivitet då medarbetare lär sig mer om 

systemet under tiden de arbetar med det. Med tiden behöver systemet ses över då kontexten är 

föränderlig. Denna översyn sker i det sista steget, hållbarhet, och innebär att justeringar görs 
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för att följa med i samhällsutvecklingen. Vidare finns det olika strategier vid implementering, 

bland annat Big Bang och fasad implementering (O´Leary, 2000). Big Bang innebär att 

organisationen så snabbt som möjligt inför hela systemet i hela verksamheten. Strategin 

genomförs ofta i tre steg där det första steget innebär att utveckla de viktiga processerna samt 

systemets uppbyggnad. I steg två testas alla moduler och eventuella gränssnitt mot andra 

system, under testningen justeras de fel som upptäcks. I det tredje och sista steget stängs det 

gamla systemet av och det nya införs i organisationen. Till skillnad från Big Bang innebär en 

fasad implementering att moduler implementeras en i taget alternativt i grupper. 

Implementeringen består av olika faser som att designa, utveckla, testa och installera moduler 

(O´Leary, 2000). 

Även om Lewins (1947) trestegsmodell riktar sig mot förändringsprocesser och Fixsen et al. 

(2005) process riktar sig mot implementeringar finns likheter mellan dem. Exempelvis att det 

krävs förberedelse, att nya arbetsrutiner införs och att dessa integreras i arbetet. Det finns även 

litteratur som menar att skillnaden mellan implementering och förändring är svår att identifiera 

då implementering leder till förändring samt att en förändring behöver implementeras (Fixsen 

et al., 2005; Antoni, 2004; Moran & Brightman, 2000). Vidare menar Aslam et al. (2018) att 

förändring och implementering blir allt mer sammankopplade som begrepp, 

förändringsimplementering. Utifrån detta kommer fortsättningsvis begreppet förändring 

användas som ett samlingsbegrepp för förändring och implementering i denna studie. 

2.1.1 Förändringstyper 
Det finns olika typer av förändringar, bland annat: planerad förändring, förändring som 

livscykler, förändring som evolution och förändring som dialektisk process. Planerad 

förändring innebär att det finns en intention och ett syfte bakom förändringen där grupper 

analyserat situationen samt identifierat en utvecklingspotential, utifrån detta vidtas åtgärder för 

att göra förbättringar eller effektiviseringar. Förändring som livscykler syftar till att 

organisationer förändras på ett förutbestämt sätt och att förändringarna följer ett bestämt 

förändringsmönster. Förändring som evolution avser däremot förändringar som sker då 

organisationen behöver anpassa sig till omgivningen och där konkurrensen om knappa 

ekonomiska resurser är i fokus. Förändring som dialektisk process utgår istället från att 

förändring är resultatet av en maktkamp mellan olika intressen och att förändring uppstår 

genom konflikter inom organisationen (Jacobsen, 2013; Van de Ven & Sun, 2011). 
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2.2 Inställningar och attityder till förändring 
Förändringar bemöts med olika attityder från medarbetare, däribland entusiasm, likgiltighet och 

motstånd. Dessa attityder är kopplade till personliga upplevelser av förändringen bland de 

anställda där motstånd anses vara ett av de mest utmanande problemen att hantera i en 

förändringsprocess (Jacobsen, 2013). Vidare menar Moran och Brightman (2000) samt 

Jacobsen att motstånd till förändringar är en naturlig reaktion eftersom människor ofta 

eftersträvar trygghet vilket gör förändringar till ett hot. Medarbetares attityder kan delas upp i 

uppslutning och motstånd till förändring där uppslutning innebär engagemang och öppenhet 

inför förändring. Motstånd kan yttra sig på många olika sätt, till exempel genom kritik från 

anställda, att anställda inte svarar på frågor, inte arbetar aktivt för förändringen, utför sabotage 

eller inte gör sina arbetsuppgifter (Ford & Ford, 2010). 

Jacobsen (2013) beskriver att motståndet oftast bottnar i olika rädslor hos medarbetarna, som 

exempelvis rädslan för det okända, rädslan att bli av med jobbet, rädslan för merarbete samt 

rädslan för att inte klara av att lära sig nya arbetssätt. Detta bekräftas även av Moran och 

Brightman (2000) som påpekar att kunskapsluckor måste identifieras samt att organisationen 

snabbt bör sätta in lärotillfällen i form av exempelvis kurser och workshops för att minimera 

dessa. En av de vanligaste orsakerna till motstånd vid införande av informations- och 

kommunikationssystem är att medarbetarna inte tror att de kommer klara av att lära sig den nya 

teknologin (Jacobsen, 2013). Förutom detta uppstår även merarbete vid förändringar genom att 

det gamla ska fasas ut samtidigt som det nya fasas in, vilket ger en känsla av ökad arbetsbörda 

samtidigt som medarbetarna behöver lära sig den nya teknologin (Jacobsen, 2013). 

2.2.1 Vad påverkar medarbetarnas attityd till förändring? 
Medarbetares attityder till förändring påverkas av hur de uppfattar förändringen vilket är 

mycket individuellt. De faktorer som påverkar attityden till förändring är bland annat: 

relationen och förtroendet mellan chefer och medarbetare, organisationskulturen, 

medarbetarnas möjligheter till delaktighet i beslutsfattande, medarbetarnas tillgång till 

information samt huruvida förändringen ligger i linje med organisationens mål och vision 

(Choi, 2011). 

Jacobsen (2013) beskriver att medarbetare ofta ser förändringar som att någon vinner eller 

förlorar och att medarbetarna utifrån detta försöker göra en rationell bedömning av hur de 

kommer påverkas. Ur förändringssynpunkt kan därför en stark organisationskultur, som 

innefattar normer, outtalade regler samt värderingar och attityder, vara problematisk då försök 
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att förändra kulturen kan uppfattas som angrepp mot kollektiv tillhörighet och gruppens 

existens (Granberg, 2011). Jacobsen (2013) menar att medarbetare kan uppfatta förändringar 

som ett direkt hot mot kulturen och därför mobilisera starkt motstånd, på så sätt kan en stark 

organisationskultur påverka organisationens förändringsförmåga negativt. Samtidigt kan 

organisationskulturen innebära öppenhet mot förändring och flexibilitet vilket då istället 

underlättar förändringsarbetet (Jacobsen, 2013). I likhet med detta menar Moran och Brightman 

(2000) att organisationer måste skapa en kultur som stödjer förändring och förbereder 

medarbetarna på återkommande förändringar i organisationen. Angelöw (1991) beskriver 

dessutom att förändrings- och förnyelseinitiativ måste ligga i linje med rådande företagskultur 

för att få genomslagskraft samt att det måste finnas överensstämmelse mellan 

förändringsinitiativen och rådande värderingar för att förändringsinitiativen ska uppfattas som 

legitima att genomföra. 

2.2.2 Motstånd - positivt eller negativt? 
Jacobsen (2013) beskriver att motstånd ofta anses vara den vanligaste orsaken till att 

organisationsförändringar misslyckas. Dock menar Ford och Ford (2010) att chefer gärna 

skyller misslyckanden på motstånd då de ser det som ett hot, däremot är medarbetarnas 

motstånd ett resultat av hur cheferna bedriver sitt förändringsledarskap.  

Det är inte sannolikt att medarbetare reagerar med motstånd enbart för att försvåra förändringen 

då medarbetare reagerar utifrån sin egen förståelse av vad förändringen kommer innebära för 

dem (Ford & Ford, 2010). Istället för att se motstånd som ett hinder till förändring argumenterar 

Ford och Ford (2010) samt Jacobsen (2013) för att motstånd bör ses som feedback och användas 

för att förbättra förändringsprocessen. För att göra detta bör förändringsledare ställa sig 

frågorna: varför ser vi detta beteende som motstånd? Om vi istället skulle se det som feedback, 

vad skulle det säga oss som kan användas till förbättringar av förändringen (Ford & Ford, 

2010)? Vidare menar Ford och Ford att motstånd är en reaktion av engagerade medarbetare 

som vill vara delaktiga i de frågor som de anser är viktiga för dem, motstånd kan således vara 

ett tecken på engagemang. I likhet med detta beskriver Jacobsen att en förändringsprocess utan 

motstånd indikerar att medarbetarna är ointresserade och likgiltiga. Ford och Ford samt 

Angelöw (2010) menar att ledare som tror att elimineringen av motstånd ska leda till 

förändringsprocessens framgång kommer missa värdefulla möjligheter till lärande samt nya 

idéer för mer framgångsrik förändring. Ledare som istället välkomnar motstånd och arbetar 

tillsammans med medarbetarna samt lyssnar på deras tankar för att förbättra förändringen 
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kommer genom feedback som är dold i motstånd kunna genomföra bättre, snabbare och 

billigare förändringar (Ford & Ford, 2010).  

2.3 Förståelse av förändring 
Vid förändringsprocesser är det viktigt att skapa förståelse hos medarbetarna till varför 

förändringen sker då det minskar risken för motstånd (Moran & Brightman, 2000; Bartoli & 

Hermel, 2004; Jacobsen, 2013; Johansson & Heide, 2008). Vidare menar Moran och Brightman 

(2000) samt Bartoli och Hermel (2004) att det inte bara handlar om att skapa förståelse för 

varför förändring behöver ske, utan även hur den tänkta förändringen kommer att gynna 

organisationen som i sin tur leder till förståelse för varför arbetsrutiner ändras. Aslam et al. 

(2018) påpekar att förståelse är viktigt för att medarbetare ska se fördelarna med den tänkta 

förändringen samt förstå sin egen roll i förändringsprocessen. Det är via kunskapsdelning och 

information som denna förståelse skapas. När förståelse för förändringen finns kommer det vara 

lättare för medarbetarna att acceptera de förändringar som genomförs vilket bidrar till en 

smidigare förändringsprocess (Moran & Brightman, 2000; Bartoli & Hermel, 2004; Jacobsen, 

2013; Aslam et al., 2018). 

2.4 Kommunikation och information vid förändring 
Kommunikationen har en mycket central roll i förändringsprocesser eftersom den bidrar till 

medarbetarnas förståelse av förändringen (Johansson & Heide, 2008; Moran & Brightman, 

2000). Johansson och Heide (2008) understryker även att brister i den interna kommunikationen 

är en av de största orsakerna till att planerade förändringar misslyckas. I likhet med detta menar 

Angelöw (2010) att bristfällig information är ett stort hinder för att lyckas med förändring då 

bristfällig information skapar rykten och missförstånd som leder till motstånd. Därför är det 

viktigt att ledare kommunicerar behovet av förändring till medarbetarna men även att de 

kontinuerligt fortsätter kommunicera ut information under hela förändringsprocessen 

(Jacobsen, 2013). Dessutom förespråkar Jacobsen (2013) så kallad överkommunikation, det vill 

säga att förändringsbudskapet kommuniceras under en lång tid genom flera olika kanaler för att 

säkerställa att informationen når ut till medarbetarna. Vidare är det viktigt att medarbetarna 

känner sig välinformerade under förändringsprocessen då effektiv kommunikation minskar 

rädsla och osäkerhet hos medarbetarna, därav minskar även motstånd till förändring (Vakola & 

Nikolaou, 2005). I studien av Moran och Brightman (2000) visar resultatet att medarbetarna 

föredrar kommunikation i form av öppen dialog ansikte mot ansikte med deras chefer där de 

kan ventilera rädslor, åsikter och känslor och på så sätt bygga upp en förståelse för förändringen. 

Utifrån detta är det problematiskt att många chefer undviker denna typ av dialog på grund av 
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rädslan att möta motstånd samt rädslan att inte kunna svara på medarbetarnas frågor (Moran & 

Brightman, 2000). 

Endast ett fåtal av alla ledare är duktiga på att kommunicera och många ledare förstår 

inte  kopplingen mellan kommunikation och effektivitet i förändringsprocesser. Då ledare har 

en nyckelroll i att kommunicera förändringsbudskapet och ge information till medarbetarna är 

det viktigt att utbilda och stötta ledare i kommunikationsrollen. Det är viktigt att ledare 

kommunicerar ut budskap och information men det är även viktigt att ledare uppmärksammar 

vad medarbetarna kommunicerar tillbaka, där finns tecken på hur medarbetarna reagerar och 

vad de tänker vilket kan tolkas som feedback på förändringen. Ledare behöver därför även 

utbildning i hur de ska hantera feedback från medarbetarna (Rice, 1991, se Richardson & 

Denton, 1996, s. 207). Vidare påpekar Johansson och Heide (2008) att kommunikatörer kan 

vara en användbar resurs i förändringsprocesser då kommunikatörer innehar de kommunikativa 

verktygen samt djupare förståelse för vikten av kommunikation. Kommunikatörernas uppgift 

är att förmedla denna kunskap och coacha ledare i deras kommunikativa roll. Vidare beskriver 

Johansson och Heide vikten av att ledare, förutom att föra dialog med medarbetarna, även måste 

ge feedback på deras uppfattningar eftersom utelämnandet av feedback kan resultera i att 

medarbetarna upplever deras delaktighet som oviktig. 

I studien av Richardson och Denton (1996) framkommer att det ofta finns skillnader i vad ledare 

kommunicerar ut och vad medarbetarna förstår, Johansson och Heide (2008) menar att det är 

mottagarens tolkning och förståelse av informationen som är nyckeln till framgång vid 

förändring. Utifrån detta föreslår Richardson och Denton vissa riktlinjer som anses leda till 

effektiv kommunikation vid organisationsförändringar. Ledare ska ge så mycket information 

som möjligt, så tidigt som möjligt, genom flera kommunikationskanaler samt fortsätta 

kommunicera rikligt under hela förändringen. Ledare kan även etablera gruppmöten, 

telefonlinjer och nyhetsbrev för att hantera rädsla, osäkerhet samt brist på tillit från anställda 

(Richardson & Denton, 1996). 

Kommunikation genom handling innebär att budskap kan förmedlas genom språk och genom 

handling där budskapet först kommuniceras muntligt för att sedan backas upp av handling, detta 

kallas för exemplets makt. Detta benämns även som symboliskt ledarskap där ledaren är 

medveten om sin symboliska roll för andra i organisationen. Genom handling kommunicerar 

ledaren vad som ska förändras samt vilka beteenden som är önskvärda och inte, därav är det av 

betydelse att ledaren vet att hen är en viktig symbol för andra i organisationen (Jacobsen, 2013). 
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2.5 Delaktighet i förändringsprocessen 
Enligt Angelöw (2010) samt Choi (2011) ökar förutsättningarna för en lyckad förändring då 

alla i organisationen är delaktiga. I likhet med detta menar Moran och Brightman (2000) att alla 

anställda måste involveras, om inte hela organisationen är med på förändringen kommer den 

att misslyckas. Delaktighet innebär bland annat att medarbetare är med och formulerar målen, 

är delaktiga i att diskutera fram förslag till åtgärder eller har möjlighet att vara med och 

bestämma förändringstakten. I motsats till delaktighet skapar utanförskap ofta motstånd till 

förändring samt bristande engagemang bland anställda. De förändringsstrategier som bygger 

på delaktighet är mer tidskrävande men skapar däremot i större utsträckning förändringsvilja 

och engagemang (Moran & Brightman, 2000). I likhet med detta anser Vakola och Nikolaou 

(2005) att alla anställda ska involveras i beslut kopplade till förändring för att skapa delaktighet. 

Delaktighet kan ge flera positiva effekter ur förändringsynpunkt, Stewart och O’Donnell (2007) 

fann att delaktighet från användarna i ett tidigt skede resulterar i att IT-system är 

färdigutvecklade vid implementeringen samt att det minskar motståndet från medarbetarna. 

Utifrån dessa fördelar menar Choi (2011) att HR (human resources) bör fundera på hur de ska 

få medarbetarna att känna sig delaktiga i förändringsprocesser. Antoni (2004) beskriver å andra 

sidan att det är förändringsledarna som ska skapa möjligheter till delaktighet genom att 

efterfråga förslag från medarbetarna och sedan delegera ansvaret för genomförandet till 

medarbetarna. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av delaktighet är att alla får samma 

information, att det finns möjligheter att delta i dialog om förändringen, möjlighet att påverka 

samt att ledningen tror att delaktigheten förbättrar verksamheten (Angelöw, 2010). 

2.6 Ledarens roll vid förändring 
Till skillnad från transaktionellt ledarskap lägger transformativt ledarskap vikt vid att skapa 

delaktighet och en känsla av meningsfullhet hos medarbetarna i arbetet, det vill säga att 

medarbetarna utför arbetet för att de vill det, inte för att de måste (Elmholdt, Keller & 

Tanggaard, 2013). Låt-gå ledarskapet är en ytterlighet till det transformativa ledarskapet och 

innebär att ledaren överlåter arbetet och ansvaret i hög grad till medarbetarna själva och i låg 

grad ingriper i arbetet. Det finns två typer av låt-gå ledarskap, det ena är att ledaren vill att 

medarbetaren ska klara sig på egen hand medan den andra präglas av att ledaren uttrycker 

likgiltighet alternativt passivitet till de arbetsuppgifter som ligger i ledarrollen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). Ytterligare en ledarstil är den delegerande som innebär att ledaren delegerar 

ansvar och arbetsuppgifter till medarbetare. Denna ledarstil präglas av lågt stödjande och lågt 

styrande från ledaren (Kaufmann & Kaufmann, 2016) 
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Elmholdt et al. (2013) drar slutsatsen att det inte finns en specifik ledarskapsstil som är bäst 

lämpad för alla förändringsprocesser utan att kontexten styr. Däremot kommer författarna fram 

till generella drag som leder till framgång, det vill säga att ledarskapet ska präglas av reflektion 

och självbestämmande där alla medarbetare blir engagerade i förändringsarbetet. Å andra sidan 

menar Eisenbach, Watson och Pillai (1999) att det transformativa ledarskapet är att föredra vid 

förändringsarbete. Eisenbach et al. menar att transformativa, karismatiska och visionära ledare 

framgångsrikt förmedlar en vision som skapar motivation- och strategifokus samtidigt som 

ledarna är inspirationskällor. Framgångsrika förändringsledare kan ändra status quo genom att 

påvisa möjligheterna och fördelarna med förändringen (Eisenbach et al., 1999; Moran & 

Brightman, 2000) samt riskerna med att inte förändra (Moran & Brightman, 2000). Vidare 

menar Moran och Brightman (2000) att framgångsrika förändringsledare leder genom 

konsekvent handling, skapar förståelse för drivkraften bakom förändringen, bistår med resurser, 

verktyg och strategier, samtidigt som ledaren pushar för förändring samt låter medarbetarna 

bearbeta förändringen. 

För att få med sig medarbetarna i ett förändringsarbete krävs det att arbetsgruppen har en tillit 

till ledarna (Stewart & O’Donnell, 2007; Angelöw, 1991) samtidigt som ledningen behöver ha 

en tillit till medarbetarna för att en förändring ska bli framgångsrik (Angelöw, 1991). Vidare 

behöver ledare aktivt stötta förändringen för att skapa en effektiv förändringsprocess. Däremot 

får ledarna inte ta över processen, det vill säga fatta beslut på egen hand (Antoni, 2004). Utan 

ledare ska uppmuntra medarbetarna till ett aktivt deltagande och skapa känslan av att 

förändringen genomförs tillsammans. Att skapa dessa möjligheter till delaktighet är ledarens 

ansvar (Antoni, 2004; Eisenbach et al., 1999). Vidare anses delaktighet viktigt vid utformandet 

av IT-system då det påverkar slutanvändarnas inställning till att använda systemet (Stewart & 

O´Donnell, 2007). 

2.7 Tekniska aspekter vid införandet av IT-system 
Stewart och O´Donnell (2007) fann i sin undersökning att ett välfungerande IT-system är viktigt 

vid implementering men att det nödvändigtvis inte utgör den avgörande faktorn. Den avgörande 

faktorn för en lyckad implementering är integreringen mellan mänskliga faktorer och IT-

system, det vill säga utbildning och användarvänlighet. Fixsen et al. (2005) fann liknande 

aspekter och uppger att utbildning är en viktig del för att lära sig systemet och känna sig trygg 

i användandet av det. En annan viktig faktor att ta hänsyn till vid implementering av IT-system 

är kontexten. Implementeras IT-system utan anpassning till kontexten uppstår strukturella 

barriärer, vilket innebär att verktyg för att använda IT-systemet saknas för användarna (Bartoli 
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& Hermel, 2004). Detta menar även Walldius och Thorén (2014) som lägger tonvikt på att ta 

hänsyn till medarbetarnas behov av systemet så att de blir tillgodosedda när det nya systemet 

implementeras. Detta kan göras genom exempelvis observationer, workshops och intervjuer 

med medarbetare som kommer att använda systemet samt kontinuerligt föra en dialog med 

medarbetarna under hela förändringsprocessen.  
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras val av forskningsansats samt studiens tillvägagångssätt där urval, 

urvalskriterier samt metod för datainsamling och analysarbete preciseras. Vidare tydliggörs 

studiens förhållningssätt kopplat till de forskningsetiska principerna för att sedan avslutas med 

en diskussion kring styrkor och begränsningar med metodvalen. 

 

3.1 Förberedelser  
Inledningsvis kontaktades Retail AB för att se om det fanns ett intresse att genomföra en studie 

hos dem. Vid första mötet med organisationens Talent acquisition and site manager 

diskuterades förslag till forskningsfrågor utifrån organisationens behov vilket resulterade i en 

preliminär utgångspunkt för studien. När ämne för studien var bestämt fick vi kontakt med en 

medarbetare som suttit med i projektgruppen för införandet av WP och som under studiens gång 

varit vår kontaktperson. Nästa steg var att samla in information om det valda ämnet för att öka 

vår kunskap. Vid informationssökningen användes sök begreppen: change, implementing, 

implementing change, implementing IT-system, understanding organizational change, 

communicate organizational change och organizational change. Slutligen upprättades en 

tidsplan över arbetet i syfte att skapa en struktur för studiens olika moment.   

3.2 Kunskapssyn, forskningsansats  och metodval 
Vår gemensamma kunskap bygger på tidigare arbetslivserfarenheter där vi varit med om 

implementering av nya IT-system samt kurser och föreläsningar kopplat till förändring vilket 

kan anses utgöra en viss förförståelse inom ämnet. Detta då Bjereld, Demker och Hinnfors 

(2009) definierar förförståelse som forskarens kunskap och uppfattningar vilket påverkar 

tolkningen och förståelsen av forskningen. Utifrån detta blir objektivitet en central aspekt då 

det annars finns en fara att olika forskare tolkar olika innebörder ur samma intervjumaterial 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Risken finns därför att vår förförståelse inom ämnet påverkat 

studiens resultat om vi endast sökt resultat som bekräftat förförståelsen (Bjereld et al., 2009). 

Vi har därför försökt, så långt det är möjligt, att frigöra oss från förutfattade meningar samt 

aktivt undvikit att tagit del av andras åsikter om förändringen utöver respondenternas. Inom 

forskning finns det två perspektiv, hermeneutiskt och positivistiskt. Det hermeneutiska 

perspektivet kännetecknas av att verkligheten är socialt konstruerad utifrån vår förståelse av 

den, därmed finns ingen absolut sanning. Vid hermeneutiskt perspektiv utgår forskaren från en 

vag förståelse för att sedan utforska olika delar som slutligen tolkas till en helhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Studien har därmed ett hermeneutiskt perspektiv snarare än ett positivistiskt 
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då studiens syfte avsåg att undersöka medarbetarnas upplevelse vid implementeringen av IT-

systemet samt att vi hade en viss förståelse av ämnet. 

3.2.1 Kvalitativ forskningsmetod och forskningsdesign 
Induktion och deduktion är två motsatta strategier inom forskning (Backman, 2016). Vid 

deduktiv forskningsstrategi skapar forskaren testbara hypoteser genom att utgå från generella 

teorier för att sedan försöka bekräfta eller falsifiera dessa. Vid induktion observerar forskaren 

istället flera fall i syfte att kunna förklara ett specifikt fenomen. Enligt induktiv metod kodas 

sedan data för att identifiera mönster och skapa förklaringar till dessa mönster (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna studie grundade sig på en blandning av dessa vilket enligt Wigblad 

(2008) innebär en växelverkan mellan induktion och deduktion. Wigblad menar att växelverkan 

uppstår då forskaren kombinerar föreställningsram och empiri. Då denna studie utgått från en 

teoretisk referensram för att sedan samla empiri genom intervjuer samt efter detta bygga på med 

mer teori ansåg vi att studien hade sin tyngdpunkt i en växelverkan. 

Fallstudier används för att studera ett särskilt fenomen i dess kontext (Backman, 2016). Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att fallstudier syftar till att lyfta fram det generella genom att 

studera det specifika. Fallstudier passar bra då forskaren vill undersöka en fråga på djupet för 

att få en förklaring med koppling till komplexiteten som uppstår i verkliga situationer, detta kan 

exempelvis röra sig om studier av processer och relationer (Denscombe, 2016). Då studiens 

syfte var att undersöka framgångsfaktorer och upplevelser vid förändringsprocesser såg vi 

fallstudie som den mest passande metoden. Fallstudien gav oss möjligheten att studera det 

specifika fenomenet på djupet i dess kontext vilket gav oss en helhetsbild samt större förståelse 

för hur olika händelser påverkat upplevelsen av förändringen. Dessutom menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att fallstudier lämpar sig väl för småskaliga studier som denna. 

Kvalitativ metod syftar till att undersöka hur individer tolkar, upplever och strukturerar en 

omgivande verklighet i förhållande till tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman, 2016). 

Bryman (2018) menar att detta ger en djupare förståelse för beteenden, värderingar och åsikter 

vilket ger forskaren en bild av verkligheten. Utifrån detta ansåg vi att ett kvalitativt angreppssätt 

var mest passande med tanke på komplexiteten i att undersöka enskilda medarbetares 

upplevelser och känslor vid en förändring samt det faktum att upplevelsen av förändring är 

högst individuell. Vidare valdes intervjuer som datainsamlingsmetod då intervjuer passar bäst 

i mer komplexa fall där forskare vill få insikt i människors åsikter, uppfattningar och känslor 

samt att intervjuer kan ge djupare data och mer detaljerad information än exempelvis enkäter 
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(Denscombe, 2016). Utifrån detta genomfördes personliga semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform ger respondenten större möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter än vid 

strukturerade intervjuer samt att det ger möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). Med semistrukturerade intervjuer såg vi större 

möjlighet till utvecklade och fylliga svar samtidigt som vi kunde styra intervjun mellan olika 

teman för att säkerställa att alla frågor besvarats.  

3.3 Urval  
För denna studie tillämpades subjektivt urval då den ämnar till att samla in värdefull 

information genom få respondenter som handplockas av forskaren utifrån studiens syfte 

(Denscombe, 2016). Totalt genomfördes åtta intervjuer: tre med anställda på lagret (A1, A2, 

A3), tre med chefer på lagret (C4, C5, C6) samt två med anställda som varit med i 

projektgruppen (P7, P8). Vidare i arbetet kommer respondenterna benämnas med 

förkortningarna inom parentes. Dessa respondenter valdes då vi ansåg att dessa kunde ge 

värdefull data utifrån studiens syfte. 

För att kunna göra ett subjektivt urval behöver forskarna ha en viss kunskap om populationen 

som ska ingå i studien för att kunna välja dem som anses kunna ge värdefull data (Denscombe, 

2016). Då vi saknade kunskap om medarbetarna på lagret hjälpte vår kontaktperson oss att välja 

ut respondenter utifrån de kriterier som hade satts upp. Kriterierna spridning i ålder, 

anställningstid och kön utformades utifrån att vi ville ha en representativ del av helheten, det 

vill säga hela lagret. För de respondenter som var med i projektgruppen ställdes följande 

kvalifikationer: kunskap om IT-systemet och rollen som förändringsledare.  

3.4 Material: informationsbrev och intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades ett informationsbrev (se bilaga 1) som skickades till 

respondenterna via e-mail. Syftet med detta informationsbrev var att informera respondenterna 

om studiens syfte samt bjuda in dem till intervju (Trost, 2010). För att skapa struktur i intervjuer 

kan en intervjuguide användas som vid semistrukturerade intervjuer innehåller teman eller 

frågeställningar som ska besvaras (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). Således 

upprättades intervjuguider (se bilaga 2 & 3) utifrån studiens syfte och frågeställningar. För att 

säkerställa att frågorna i intervjuguiden besvarade studiens syfte och frågeställningar samt att 

frågorna var relevanta genomfördes en testintervju. Testintervjuer syftar till att identifiera svåra 

frågor samt se över frågornas utformning och ordningsföljd vilket ger möjlighet att ändra och 

förbättra intervjuguiden (Bryman, 2018). Denna testintervju genomfördes på, vad vi ansåg, 
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likvärdig respondent och efter denna intervju omformulerades frågor i syfte att göra dem mer 

lättförståeliga.  

3.5 Forskningsetik 
Studien genomfördes med hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilka alltid ska beaktas 

när forskning bedrivs. De forskningsetiska principerna består av fyra krav. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar om forskningens syfte till respondenterna. Samtyckeskravet 

innebär att respondenten informeras om att deltagandet är frivilligt och att respondenten när 

som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan förklaring. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att tystnadsplikt råder för forskaren. 

Den sista principen, nyttjandekravet, avser att data som samlas in enbart ska användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Hänsynstagande till de forskningsetiska principerna togs genom att respondenterna 

informerades via informationsbrev om att studien följde dessa, att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Vid intervjun informerades 

respondenterna återigen om deras rättigheter, det vill säga de forskningsetiska principernas 

innebörd. Vidare inhämtades muntligt samtycke till att spela in intervjuerna samt deltagande i 

studien. Den data som samlats in har kodas samt hanterats på ett säkert sätt, det vill säga att 

materialet förvarats inlåst på ett ställe dit endast forskarna haft åtkomst. Hanteringen av 

materialet har även testats vid Högskolan Dalarnas dataskyddsombud och godkänts. 

3.6 Genomförande av datainsamling 
Två intervjuer genomfördes med medarbetare som var med i projektgruppen då dessa ansågs 

kunna ge värdefull information om hur införandet av IT-systemet genomförts, initierats, 

kommunicerats samt presenterats för medarbetarna. Ytterligare sex intervjuer genomfördes 

med medarbetare samt chefer från lagret i syfte att få information kopplat till deras upplevelser 

av systemet samt införandet. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer var av den ena 

som intervjuare och den andre som observatör och antecknare. Samtliga intervjuer som 

genomfördes pågick mellan 30 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in då det ger forskaren 

större möjlighet att fokusera på respondenten samt möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen 

vilket minskar risken för att något viktigt missas (Bryman, 2018; Denscombe, 2016). 

3.6.1 Personliga intervjuer 
Alla intervjuer var tänkta att genomföras i organisationens konferensrum då ett avskilt läge ökar 

möjligheten till öppen dialog (Bryman, 2018). På grund av geografiskt avstånd kunde däremot 
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en av intervjuerna inte genomföras på detta sätt utan skedde över telefon. Först var tanken att 

denna intervju skulle ske via Skype med video men på grund av tekniska problem vid 

genomförandet av intervjun kunde endast ljud tillämpas. Dock betonas vikten av fysisk närvaro 

vid intervjuer för att se respondentens kroppsspråk samt för att undvika missförstånd (Kvale & 

Brinkman, 2014). Då intervjun som genomfördes över telefon var med en medarbetare ur 

projektgruppen samt att intervjun gick ut på att få information om hur införandet av WP gått 

till och inte medarbetarnas upplevelse bedömde vi att den intervjun var lika trovärdig som 

resterande intervjuer.  

Intervjuerna började med att vi presenterade oss själva, studiens syfte och de forskningsetiska 

principerna. Därefter inhämtades respondentens samtycke till deltagandet i studien samt 

ljudupptagning. Sedan fick respondenten presentera sig kort och berätta om sin roll inom 

organisationen för att skapa en bra grund inför resten av intervjun. Sedan ställdes en 

öppningsfråga följt av nyckelfrågor där intervjuerna följde intervjuguiden i syfte att säkerställa 

att alla frågor besvarades. Under intervjuerna utvecklades intervjuguiden med nya frågor samt 

områden som respondenterna själva tog upp. Avslutningsvis tackades respondenten för 

deltagandet samt informerades om hur denne kunde kontakta oss vid eventuella frågor eller för 

att avbryta sin medverkan. 

3.7 Analys och Databearbetning 
Nedan presenteras hur analys och bearbetning av det insamlade materialet har genomförts. 

3.7.1 Transkribering 
Inför analysarbetet måste rådata från intervjuerna sorteras och förberedas (Denscombe, 2016). 

Utifrån detta transkriberades intervjuerna vilket dels gav större möjlighet att fokusera på 

respondenten och dennes kroppsspråk under intervjun, dels ett mer överblickbart material inför 

analysen. Enligt Bryman (2018) är inspelning och transkribering mer eller mindre självklara 

delar vid användandet av kvalitativa intervjuer.  

3.7.2 Tematisk analys 
Enligt Denscombe (2016) syftar analysprocessen till att söka efter underliggande teman i 

datamaterialet, nämligen så kallade kärnelement vilka kan förklara hur något är eller fungerar. 

Vidare ser analysprocessen  olika ut beroende på om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ 

där den kvantitativa försöker beskriva hur saker är medan den kvalitativa är mer inriktad på att 

finna varför och hur (Denscombe, 2016). Då föreliggande studie är av kvalitativ karaktär med 

syfte att beskriva upplevelser så föll valet av analysmetod på det Bryman (2018) beskriver som 
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tematisk analys. Tematisk analys är enligt Bryman en av de mest använda analysmetoderna för 

kvalitativ forskning. Analysen börjar med att forskaren läser igenom empirin flera gånger i syfte 

att teman samt underteman ska framträda ur texten, sedan kategoriseras och analyseras dessa 

vilket gör att likheter och skillnader synliggörs. 

I denna studie genomfördes den tematiska analysen enligt Brymans (2018) modell. Det första 

steget bestod av att materialet lästes flertalet gånger i syfte att lära känna materialet samt skapa 

en helhetsbild. I steg två kodades materialet, vilket gjordes enligt det Bryman benämner som 

öppen kodning. Materialet kodades genom att centrala återkommande teman namnsattes och 

markerades i texten med hjälp av olika färger vilket gav en tydlig överblick. Det tredje steget 

innebar att kodningen övergick till tematisering genom att materialet lästes ytterligare för att 

finna gemensamma element i texten som bildade teman, till dessa teman skapades korta 

beskrivningar för att tydliggöra dess innebörd. Allt eftersom materialet tematiserades 

framträdde underteman vilka har avgränsats till studiens syfte. I steg fyra bearbetades materialet 

ytterligare för att nå en djupare nivå vilket resulterade i att ytterligare teman och underteman 

framkom. Steg fem innebar ett fortsatt arbete med att koppla tematiseringarna till teorin, 

därefter inleddes steg sex där analysen påbörjades genom att vi kopplade våra teman till 

forskningsfrågorna samt argumenterade för de samband som framkommit. 

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativ forskning 
För att mäta en studies tillförlitlighet och trovärdighet används oftast begreppen validitet och 

reliabilitet men dessa begrepp kan vid kvalitativ forskning vara svåra att tillämpa (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Bryman (2018) menar att tillförlitligheten i kvalitativ metod 

istället bör bedömas genom användandet av begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konfirmera och att dessa begrepp kan anses motsvara validitet 

och reliabilitet. Trovärdighet syftar till att forskare ska kunna visa att deras data är exakta och 

träffsäkra utifrån rimlig sannolikhet. Detta innebär exempelvis att forskaren utför sin studie i 

enlighet med de forskningsetiska principerna samt använder sig av respondentvalidering. 

Kriteriet överförbarhet handlar om att undersöka studien och se om resultaten kan användas vid 

en annan tidpunkt i en annan kontext men ändå vara relevant. För att öka sannolikheten för 

överförbarhet bör forskaren använda fylliga beskrivningar i syfte att ge läsare möjlighet att 

bedöma om studien går att tillämpa på andra fall. Kriteriet pålitlighet är motsvarigheten till 

reliabilitet och innebär att forskaren ska ha ett granskande förhållningssätt. Detta uppfylls 

genom grundliga beskrivningar av forskningsprocessens alla faser samt att forskningen 

granskas av kollegor. Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista kriteriet där forskaren 
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säkerställer att hen agerat i god tro, det vill säga inte medvetet låtit personliga värderingar 

påverka forskningens resultat och utförande (Bryman, 2018). 

För att säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten i intervjumaterialet användes 

respondentvalidering då Denscombe (2016) menar att tillförlitligheten stärks i de fall forskaren 

ger respondenten möjlighet att kontrollera intervjumaterialets riktighet. Med hänsyn till 

överförbarhet innehåller detta metodavsnitt fylliga beskrivningar kring studiens 

tillvägagångssätt samt tydliga ställningstaganden kring val av metod. Pålitlighet skapades 

genom användandet av handledning samt kontinuerliga granskningar av andra kursdeltagare i 

syfte att granska studien. Vidare har fullständiga beskrivningar av forskningens alla faser 

upprättas för att möjliggöra ytterligare kritisk granskning av utomstående läsare. Kriteriet 

möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls genom att förförståelsen kring ämnet redogörs 

tidigt samt vilka risker det kan medföra.  

3.9 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva och analysera anställdas upplevelser vid införandet av ett 

IT-system. Utifrån detta har vi valt att genomföra en fallstudie med kvalitativ metod. Valet föll 

på kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer då denna metod tillåter oss att fånga 

respondenternas upplevelser, tolkningar och förståelse vilket vi såg som en fördel utifrån 

studiens syfte (Denscombe, 2016). Däremot hade en kvantitativ metod möjliggjort insamling 

av ett större datamaterial vilket kunnat resultera i ökad trovärdighet samt möjlighet till ett mer 

generaliserbart resultat (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Trots detta valdes 

kvalitativ metod då den anses mest lämpad för att undersöka komplexa fall. Dock har kvalitativa 

studier kritiserats för att vara för subjektiva då resultatet i stor utsträckning bygger på forskarens 

egna uppfattningar om vad som är relevant utifrån studiens resultat (Bryman, 2018). Därmed 

finns risk att forskarens förförståelse om ämnet kan påverka studiens utfall, då vi har viss 

förförståelse kopplat till det undersökta ämnet kan resultatet därför ha påverkats av detta. För 

att minimera studiens subjektivitet har vi kritiskt granskat våra slutsatser för att inte nöja oss 

med den förklaring som ligger i linje med vår förförståelse, utan utmanat våra tankemönster. 

Arbetet har även opponerats och granskats av studiekollegor. Även tillförlitligheten vid 

intervjuer som datainsamlingsmetod har ifrågasatts då det är svårt att bedöma riktigheten i den 

data som samlats in (Denscombe, 2016). Med hänsyn till detta gjordes en respondentvalidering 

där respondenterna fick möjligheten att kontrollera att vi tolkat dem rätt genom en 

sammanställning av intervjun.  
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan vara fördelaktigt att delge respondenterna 

frågorna i förväg för att nå en djupare förståelse och reflektion under intervjun. Däremot såg vi 

en risk att respondenterna i detta fall skulle påverka varandra genom att exempelvis diskutera 

vad WP är, hur det fungerar och hur det lanserades och på så sätt hade resultatet då blivit 

snedvridet. Utifrån detta delgavs inte respondenterna intervjufrågorna innan intervjun. Vidare 

är det vid intervjuer viktigt att ta hänsyn till intervjuareffekten, det vill säga att intervjuaren kan 

komma att påverka respondentens svar utifrån exempelvis identitet, kroppsspråk samt tal 

(Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). För att minimera intervjuareffekten höll vi som 

intervjuare en objektivitet genom intervjuerna, det vill säga utelämnade uppmuntrande eller 

nedlåtande gester samt uttryck för att inte leda respondenterna till ett svar.  Vidare är det svårt 

att avgöra urvalets objektivitet då vår kontaktperson tilldelade oss respondenterna. En möjlighet 

är att respondenterna valdes ut utifrån lojalitet mot företaget vilket således påverkat intervjun 

utifrån ett positivt synsätt där de problem eller svårigheter som funnits blivit svårupptäckta. 

Däremot finns intresse hos organisationen att denna undersökning ska leda till att identifiera de 

svårigheter som funnits vid förändringen för att i framtiden kunna genomföra förändringar på 

ett mer effektivt sätt och därav har vi förtroende att urvalet skedde utifrån ett objektivt 

perspektiv. 

Enligt Bryman (2018) kan resultat från fallstudier inte generaliseras till andra enheter då 

resultatet är kopplat till den specifika kontexten. Däremot menar Denscombe (2016) att det är 

möjligt att generalisera fallstudier inom jämförbara kontexter i de fall forskaren uppfyller vissa 

kriterier. Detta vill säga detaljerad fakta om exempelvis organisationen samt en redogörelse för 

hur det aktuella fallet klarar jämförelser med andra fall av samma typ utifrån liknande faktorer 

som storlek, lokalisering och frekvens (Denscombe, 2016). Då organisationen vill vara anonym 

kan detaljerad information om organisationen inte presenteras, trots detta tror vi att resultatet 

från studien kommer att kunna fungera som vägledning vid införanden av IT-system på andra 

lagerverksamheter i produktionsmiljö med liknande storlek som den aktuella organisationen. 
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4. Empirianalys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom en analys av det empiriska 

materialet  utifrån den teoretiska referensramen. Då tematisk analys har använts presenteras 

empirin utifrån följande huvudrubriker: införandeprocessen, förutsättningar i det dagliga 

arbetet, förståelse, kommunikation, delaktighet, positiva och negativa reaktioner samt 

ledarskapets betydelse. 

 

4.1 Införandeprocessen  
Det övergripande syftet med införandet av WP var att skapa en plattare organisation samt att 

öka transparensen inom koncernen. Vidare var syftet för lagret främst att genom en intern 

kommunikationskanal förbättra och skapa snabbare kommunikationsvägar. Detta tyder på att 

koncernen genomfört en planerad förändring då Jacobsen (2013) samt Van de Ven och Sun 

(2011) beskriver att planerade förändringar genomförs med en intention att skapa utveckling 

och förbättringar vilket varit avsikten i detta fall. HR-direktören på Retail AB tog beslutet att 

införa WP och projektgruppen hade två månader på sig att lansera systemet. Fokus låg på att 

lanseringen av WP skulle ske rätt datum så att det gick att börja jobba i systemet där P7 

beskriver införandet av WP som “att nu kör vi”. WP lanserades i flera länder samtidigt där 

Sverige hade en långsammare process att få medarbetare att börja använda WP vilket 

projektgruppen var förvånade över. P7 beskriver det inte som en stress utan mer att: 

”Varför händer det inte mer i Sverige för? Nu måste vi liksom trycka på.”  

Den korta tiden inför lanseringen samt det faktum att det fanns en viss tidspress signalerar att 

upptiningsfasen skett snabbt. Brisson-Banks (2009) menar att upptiningsfasen dels avser den 

tid medarbetarna behöver för att förbereda sig dels den tid de behöver för att inse att en 

förändring är nödvändig. Utifrån detta kan det antas att medarbetarnas möjlighet till att bearbeta 

förändringen varit begränsad. 

Det fanns en generell processplan för införandet av WP som bestod av en tvåstegslansering där 

det första steget innebar att få in så många anställda i plattformen som möjligt, och då 

majoriteten av medarbetarna arbetar i butik valde projektgruppen att prioritera butikerna i 

förstahand. Däremot fick lagret tillgång till WP och kunde börja använda systemet samtidigt 

som alla andra. Att lagret inte låg i fokus bekräftas av P8 som säger följande: 

“Lagret har [...] fått åka med på tåget lite.” 
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För att medarbetarna lätt skulle kunna börja använda WP skapades olika gruppstrukturer, 

exempelvis på koncern- och landsnivå, där användarna lades till vilket innebar att de redan hade 

olika grupptillhörigheter när de loggade in första gången. Därefter var avsikten att WP skulle 

vara en fri plattform där medarbetarna själva skulle skapa gruppstrukturer utifrån sina egna 

behov. Information om att WP lanserats kommunicerades muntligt på möten, via intranät samt 

e-mail. På lagret skapades dessutom en testgrupp i form av cirka 50 medarbetare från olika team 

där teamledarna hade dialog med medarbetarna i ett försök att testa systemet och se hur det 

fungerade. Steg två av lanseringen, som nu planeras innebär att se över hur WP ska användas 

och förfinas samt analysera vad som har fungerat bra respektive dåligt och vad som behöver 

justeras för att få fler medarbetare att använda WP. 

Varken chefer eller medarbetare fick information om att WP skulle lanseras i två steg utan P8 

beskriver att de gjorde en snabb direkt lansering där alla fick åtkomst till systemet samtidigt. 

Därav kan det tolkas av empirin att organisationen inspirerats av en Big Bang lansering vilket 

O´Leary (2000) beskriver som en strategi där organisationen så snabbt som möjligt inför det 

nya systemet i hela verksamheten. Denna typ av lansering har tydliga likheter med införandet 

av WP då lanseringen i första hand fokuserat på att få in alla användare så fort som möjligt för 

att sedan efterhand förfina systemet. 

I nuläget ägs WP av informationsavdelningen men projektgruppen har inte släppt WP helt då 

de upplever att införandet inte är helt färdigt då användningen av WP inte uppnått den önskade 

nivån. Därav fortsätter medlemmar ur projektgruppen att arbeta med WP och coacha 

användarna. Utifrån studiens resultat kan det tolkas att organisationen inte uppnått det Brisson-

Banks (2009) benämner som nedfrysningsfasen utan fortfarande befinner sig i förändringsfasen 

då användningen inte uppnått önskad nivå vilket i sin tur tyder på att delar av organisationen 

inte accepterat och anpassat sig till förändringen ännu.  

4.1.1 Förbättringar av införandet och förändringsprocessen 
De förbättringsförslag som framkommit utifrån empirin är bland annat att cheferna borde fått 

mer information vilket hade ökat deras möjlighet att stödja medarbetarna i 

förändringsprocessen samt att en informationsplan hade underlättat kommunikationen mellan 

förändringsledarna och medarbetare. Detta resonemang bekräftas av teorin som betonar vikten 

av att chefer får stöd och utbildning för att kunna kommunicera ut förändringsbudskapet till 

medarbetarna på ett bra sätt (Rice, 1991, se Richardson & Denton, 1996, s 207). Vidare 

framkommer att medarbetarna önskat möjligheten att tillsammans delta i workshops och 
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utbildningar i syfte att skapa förståelse kring varför och hur systemet ska användas. 

Resonemanget bekräftas av Stewart och O´Donnell (2007) som menar att integreringen mellan 

medarbetare och systemet är viktigt för en lyckad förändringsprocess. Vidare framkommer det 

av empirin att förändringsprocessen kunnat förbättrats dels genom kontinuerlig avstämning för 

att samla in feedback, dels genom möjligheten till delaktighet och dialog. Detta då 

respondenterna menar att dialog med förändringsledare hade resulterat i att medarbetarna fått 

mer information samt större möjlighet att lämna feedback vilket bidragit till att förändringen 

hade upplevts mindre skrämmande. Vakola och Nikolaou (2005) styrker empirin då de 

beskriver att medarbetare som upplever sig välinformerade upplever mindre rädsla och 

osäkerhet inför förändring. Att dialog är ett användbart verktyg för ledare att samla in feedback 

om förändringen bekräftas av teoriramen (Rice, 1991, se Richardson & Denton, 1996, s 207). 

Flera respondenter betonar även att ledningen hade behövt gå före och visat hur systemet skulle 

användas samt vad det är till för i syfte att öka användningen. P8 beskriver att: 

“Utfallet hade blivit bättre om man innan införandet samlat ledningsgruppen och gått igenom 

verktyget, det har visat sig ge bra genomslag på andra ställen [avdelningar]” 

4.2 Förutsättningar i det dagliga arbetet 
Ur resultatet framkommer att det finns delade meningar huruvida det funnits förutsättningar för 

medarbetarna att börja använda WP vid lanseringen, vidare är respondenterna inte eniga om i 

vilken utsträckning det finns förutsättningar i form av tid och teknik idag. 

4.2.1 Tid som förutsättning 
Det finns blandade åsikter huruvida det finns tid att använda WP på arbetet. Studiens resultat 

visar att de anställda upplever att de inte finner sig själva ha tid att använda WP under arbetstid, 

det framkommer även att det finns en underliggande stress att hinna logga in för att hålla sig 

informerad. Samtidigt visar empirin att alla medarbetare under ett arbetspass har möjlighet att 

gå in på WP då det inträffar naturliga stopp i och med att de arbetar i en produktionsmiljö. Det 

är under dessa stopp cheferna och projektgruppen anser att medarbetarna har möjlighet att logga 

in på WP och menar därför att medarbetarna behöver ha en känsla för att anpassa sitt 

användande av WP till driften då användningen inte får påverka arbetet. Av empirin 

framkommer även att det finns en generell uppfattning om att medarbetare på lagret har svårare 

att använda WP än de tjänstemän som arbetar vid datorer dagligen. Detta tyder på att det saknas 

förståelse hos medarbetarna kring när, hur och varför de ska använda WP vilket Moran och 

Brightman (2000) samt Bartoli och Hermel (2004) beskriver som en avgörande förutsättning 

vid förändringar. 
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4.2.2 Tekniska aspekter 
Medarbetarna på lagret saknar tjänstetelefoner och har inga egna arbetsdatorer. Däremot finns 

det terminaler i form av datorer på lagret som medarbetarna har tillgång till. Det är dessa som 

medarbetarna ska använda om de inte vill ha WP-appen i sin privata telefon. P8 menar att det 

är enkelt att logga in på WP via terminalerna, däremot visar empirin att alla medarbetare inte 

vet hur man gör detta. I samband med lanseringen av WP fanns en utbildning på koncernens 

utbildningsplattform som anställda kunde gå för att få grundkunskaper i systemet, exempelvis 

hur grupper skapas och hur de ska namnges. Däremot har endast åtta medarbetare på lagret 

genomgått denna utbildning. Vidare framkommer det av studiens resultat att cheferna har 

ansvaret för att medarbetarna genomför de utbildningar som ligger på utbildningsplattformen 

och därför fanns det inga direktiv från projektgruppen vid lanseringen att tid skulle avsättas just 

för denna utbildning. Under intervjuerna var det endast P8 som angav att denna utbildning 

fanns, de övriga menar att ingen utbildning har erbjudits utan att det funnits en instruktion på 

intranätet vilket tyder på att informationen inte har kommunicerats ut tillräckligt till 

medarbetarna. Ur teoriramen framkommer att utbildning i system är en viktig faktor för att 

medarbetare ska känna sig trygga och börja använda det nya systemet (Fixsen et al., 2005; 

Stewart & O´Donnell, 2007), och då få medarbetare gått utbildningen som fanns kan detta vara 

en anledning till den låga uppslutningen bland medarbetarna på lagret.  

WP beskrivs som ett enkelt och självlärande system, speciellt om man känner till Facebook då 

likheterna är stora. Trots att systemet beskrivs som enkelt framkommer det att respondenterna 

inte känner till alla funktioner och användningsområden som WP har samt att det finns delade 

meningar kring hur bra sökfunktionerna fungerar då några respondenter menar att det är svårt 

att finna de grupper och den information som eftersöks. Den kritik som framkommit av 

resultatet mot WP är dels svårigheterna att söka, dels att algoritmer styr vad som visas överst i 

flödet vilket gör det svårt att hitta tillbaka till information som man har sett tidigare. P8 uppger 

att det går att sortera så att senaste inlägget visas först men att alla inte vet om denna funktion. 

Detta indikerar att det behövs ytterligare utbildning i systemet för att användningen av WP ska 

bli så optimal som möjligt vilket ligger i linje med Fixsen et al. (2005) som menar  att 

utbildningar i IT-system är viktigt för att användarna ska lära sig systemet samt känna sig trygga 

att använda det. Detta bekräftas även av att flera respondenter anger att de saknar förklaring på 

syfte och användningsområden för WP, nästan alla respondenter önskar mer information om 

hur och när systemet är tänkt att användas och hur det är uppbyggt. Detta hade behövts för att 

skapa en bättre förståelse hos medarbetarna vilket bekräftas av teoriramen som poängterar 
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vikten av kommunikation för att skapa förståelse för förändringen (Johansson & Heide, 2008; 

Moran & Brightman, 2000).  

4.2.3 Balans och kultur i arbetet 
Lagret har sedan tidigare haft problem med telefonanvändning på arbetstid vilket gjort att 

organisationen under en tid arbetat för att få ned användningen av privata telefoner. Detta blir 

nu en krock då medarbetarna uppmuntras att ladda ned WP-appen till sina privata telefoner 

vilket lett till att dubbla budskap har kommunicerats till medarbetarna. Medarbetarna har fått 

informationen av chefer att det är accepterat att använda privata telefonen om det är 

arbetsrelaterat, såsom WP, intranät och lönebesked. Däremot anger cheferna att det finns en 

känsla av övervakning angående telefonanvändning på arbetstid:  

”[…]vi vill ju ta krafttag mot mobilanvändande men samtidigt vill vi att folk ska ha tillgång så jag 

tror att för medarbetarna är det lite konflikten hur när ska man använda det[…]” (C6) 

Om det är accepterat i arbetsgrupperna att använda privata telefoner under arbetstid finns det 

delade meningar om, samtidigt som det framkommer en svårighet i att hitta en balans, hur och 

när medarbetarna kan använda på WP utan att det påverkar arbetet. Vidare anger C5 att hen 

försöker låta telefonen ligga i fickan för att föregå med gott exempel som chef. Utifrån den 

framförda empirin framträder risken att chefers beteende ger signalen till medarbetarna att det 

inte är accepterat att använda WP om chefen inte gör det. Jacobsen (2013) benämner detta som 

symboliskt ledarskap och menar att denna typ av kommunikation signalerar vad som är ett 

önskvärt beteende och inte. Ur studiens resultat framkommer dessutom att det finns en 

långtgående känsla av att man inte bör använda den privata telefonen vilken troligen grundar 

sig i att de krafttag som gjorts mot mobilanvändande blivit en del av organisationskulturen. 

Otydliga direktiv samt avsaknaden av diskussion kring denna balans har resulterat i en 

osäkerhet kopplat till när det är tillåtet att gå ifrån för att använda WP. Med koppling till det 

som framkommit betonar Angelöw (1991) vikten av att förnyelseinitiativ och rådande normer 

och värderingar inom företagskulturen samspelar för att förnyelseinitiativen ska uppfattas 

legitima att genomföra bland medarbetarna. Utifrån det framförda finns därmed en risk att 

användningen av WP inte samspelar med de värderingar och normer som finns på lagret kopplat 

till telefonanvändande och att medarbetarna därav upplever denna osäkerhet. 

Respondenterna anger en fara med att det är lätt att ta med sig jobbet hem i och med att WP 

finns som app och att man använder WP på fritiden i stället för på arbetstid, vilket är nära 

sammankopplat till det gränslösa arbetet och hur samhället utvecklas idag. Detta har P7 hanterat 
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genom att själv tänka på när hen postar inlägg, att det är under arbetstid. Denna lösning kommer 

dock inte utan komplikationer då medarbetarna på lagret jobbar i skift vilket innebär att 

arbetstiden varierar mellan kollegorna. För att finna denna balans behövs förståelse för när och 

hur systemet ska användas. 

4.3 Förståelse av förändring 
Utifrån resultatet framgår att majoriteten av respondenterna har förståelse för vad systemet är 

till för, däremot finns det en osäkerhet då nästan alla svar inleddes med jag tror att. Vidare 

framträder att flera respondenter inte ser hur de ska ha användning av WP i det dagliga arbetet: 

“[…] jag kan inte se nån information som hamnar där som skulle kunna hjälpa mig att utföra mitt 

jobb.” (A1)  

Dessutom visar resultatet att informationen som läggs upp på WP är mer riktad mot 

medarbetarna som jobbar i butik då informationen till stor del är inriktad på försäljning. Om 

det är en plattform för envägs- eller tvåvägskommunikation råder det delade meningar om. De 

anställda ser WP som en plattform för att få information medan chefer ser att de både kan delge 

och ta emot information. Den teoretiska referensramen visar att om förändring ska få 

genomslagskraft behöver anställda ha förståelse för varför förändringen sker samt hur 

förändringen kommer att gynna organisationen för att på så sätt skapa förståelse för ändrade 

arbetsrutiner (Moran & Brightman, 2000; Bartoli & Hermel, 2004). Utifrån empirin framgår att 

medarbetare har förståelse för varför WP införts, däremot saknas förståelse för hur systemet 

kan gynna dem i arbetet. För att skapa denna förståelse hos medarbetare krävs kunskap och 

information om förändringen (Aslam et al., 2018). Bristen på förståelse hos medarbetarna ger 

en indikation att utbildning, information och kommunikation kring förändringen varit bristfällig 

då Johansson och Heide (2008) samt Moran och Brightman (2000) betonar kommunikationens 

och informationens centrala roll i att skapa förståelse hos medarbetarna. 

Empirin visar att de respondenter som inte ser användningsområden i WP för det vardagliga 

arbetet anser att informationen har varit tillräcklig medan respondenterna som ser att de har 

användning av WP saknat information om hur systemet fungerar. Detta tyder på att 

informationen angående WP har mottagits på olika sätt av medarbetarna vilket lett till 

differentierad förståelse. Hur informationen mottas är en nyckelfaktor vid förändringar menar 

Johansson och Heide (2008) och därav är det viktigt att kontinuerligt kommunicera och 

informera medarbetarna under hela förändringsprocessen (Richardson & Denton, 1996; 

Jacobsen, 2013). Vidare framkommer att cheferna har större förståelse för hur WP kan 
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användas vilket kan vara anledningen till att chefer använder WP i större utsträckning. Detta 

bekräftas av P8 som berättar: 

“[…] dom [medarbetare] vet kanske inte riktigt hur dom ska använda det och ser kanske inte nyttan 

för sig själva...men där jag kan säga […] att det finns personer på lagret som verkligen använder det 

och det är kanske dom som har […] mest kontakt med butikerna som vill kunna kommunicera snabbt 

och enkelt med butikerna och få feedback från butikerna […]” 

4.3.1 Användningsområden idag 
På lagret är användningen av WP lågt, cirka 10% har varit aktiva sedan systemet infördes. Hur 

ofta dessa användare är inne varierar allt från att ha loggat in en gång sedan WP lanserades till 

att logga in flera gånger per dag. Det som framgår av den statistik organisationen tagit fram är 

att medarbetarna som ingick i testgruppen har en högre aktivitet i genomsnitt än övriga 

medarbetare på lagret. Detta indikerar att möjligheten till delaktighet påverkat medarbetarnas 

användning av systemet vilket bekräftas av Stewart och O´Donnell (2007) som menar att 

delaktigheten påverkar användarnas inställning till systemet. Flera respondenter anger att de 

tittar på WP när de får notiser om att något nytt har lagts in. När man väljer att logga in på WP 

är olika, en del tittar på raster medan majoriteten använder WP när de är hemma. 

Till stor del används WP för att få information om hur det går för koncernen och vad som är på 

gång, det påpekas flera gånger att det är positivt att medarbetare får större insyn i vad som 

händer på ett lättare sätt än tidigare. En annan fördel som respondenterna anger är att 

informationen kommer ut snabbt till alla vilket uppskattas av de som använder WP, även de 

som är hemma från jobbet kan lätt och snabbt ta del av information som berör dem. De 

användningsområden i WP som projektgruppen menar att lagret har störst användning av i dag 

är att kunna göra felanmälan till fastighetsavdelningen samt till IT.  

WP används till största del av chefer som en informationskanal ut till medarbetarna för att 

exempelvis informera om möten och vakanta tjänster. Vidare används WP för att ge feedback 

mellan skiftlagen vad gäller att påvisa brister eller förtjänster kopplat till arbetet. Denna 

funktion används i begränsad utsträckning och flera respondenter menar att WP skulle kunna 

användas i större omfattning av både chefer och medarbetare. Chefernas låga användning av 

WP tyder på att de saknar förståelse för hur deras användningsgrad påverkar medarbetarnas 

användning av WP då chefernas agerande indikerar hur viktigt och bra WP är att använda. 

Resonemanget bekräftas av Jacobsen (2013) som menar att budskap kan kommuniceras genom 

ledares handling.  
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4.3.2 Utvecklingspotential av WP 
Respondenterna har svårt att ge konkreta förslag på hur WP skulle kunna utvecklas så att 

medarbetarna på lagret skulle få större nytta av systemet i arbetet, detta då respondenterna 

återkommer till att de inte har användning av systemet. De förslag som framkommit handlar till 

stor del om att flytta över olika funktioner till WP. Exempelvis använda WP istället för 

Messengergrupp (chattfunktion i app), att informera via WP istället för på anslagstavlor och att 

ge konstruktiv feedback mellan skiftlagen i större utsträckning. Ett annat förslag är att skapa 

grupper för dialog och diskussion kring olika ämnen. Empirin visar på att medarbetare på lagret 

har svårt att se potentiella framtida användningsområden för WP. Detta kan bero på att de 

arbetar i en annan kontext än tjänstemännen inom koncernen och därför inte ser samma 

användningsområden. Bartoli och Hermel (2004) menar att kontexten påverkar i vilken grad 

medarbetare kan använda systemet. Kontexten kan i detta fall vara en påverkande faktor i och 

med att medarbetare på lagret inte har samma förutsättningar som tjänstemän vad gäller tid och 

teknik.  

4.4. Kommunikation  
Under införandet av WP fanns ingen kommunikationsplan för hur informationen skulle delges 

till medarbetarna. Detta var ett medvetet val från projektgruppen då de ville skapa en nyfikenhet 

hos medarbetarna i syfte att de själva skulle finna intresset att gå in och upptäcka WP. I motsats 

till detta menar Jacobsen (2013) att förändringsbudskap ska överkommuniceras genom flera 

olika kanaler. Vikten av att kommunicera rikligt styrks även av Johansson och Heide (2008) 

som menar att bristen på intern kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att 

förändringar misslyckas. Beslutet att anställda skulle upptäcka WP på egen hand är troligtvis 

en bidragande orsak till att medarbetarna upplevt kommunikationen och informationen om WP 

som knapphändig. Vidare framkommer av empirin att det inte funnits någon 

kommunikationsansvarig på lagret vilket kan vara ytterligare en bidragande faktor till att 

medarbetarna upplevt kommunikationen som bristfällig då ingen ansvarat för att säkerställa att 

informationen nått alla medarbetare. Utifrån resultat blir det tydligt att en 

kommunikationsansvarig behövts i syfte att säkerställa att medarbetarna tagit del av 

informationen, vilket bekräftas av Johansson och Heide (2008) som menar att kommunikatörer 

har en viktig roll i förändringsprocesser då kommunikatörer har kompetensen för hur 

information ska kommuniceras.  

Det finns delade meningar om när WP lanserades, allt från flera år till sex månader sedan. Detta 

visar hur viktigt det är att kommunikationen till medarbetarna är tydlig samt att rätt kanaler 
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används då projektgruppen menar att information om att WP har lanserats ska ha nått alla. 

Denna oenighet kring när WP lanserades tyder på att det som kommunicerats ut inte varit 

tillräckligt. För att säkerställa att informationen når alla medarbetare bör därför 

förändringsledare enligt Richardson och Denton (1996) samt Jacobsen (2013) kommunicera 

många gånger genom olika kanaler samt fortsätta kommunicera rikligt under hela 

förändringsprocessen.  

Vilka kanaler som har använts för att kommunicera ut informationen om WP skiljer sig mellan 

respondenterna. Enligt cheferna och projektgruppen användes alla kommunikationskanaler som 

finns idag, det vill säga e-mail, intranät, TV-skärmar ute på lagret, anslagstavlor samt muntligt 

vid olika möten. Samtidigt framkom det av empirin att alla medarbetare inte använder intranätet 

eller sin e-mail. De anställda menar däremot att informationen har kommunicerats muntligt på 

möten av chef samt att medarbetarna har informerat varandra. A1 berättar: 

“[…] det nämndes i förbifarten i princip på ett personalmöte. […] det har varit lite den här mun till 

mun. Jaha visste du att WP fanns? Oj, nej det visste jag inte. Vad är det? Är det en app? Ja. Ja men 

visa. Och så har man gått kedjan att medarbetarna har fått visa hur det fungerar och så där.” 

P7 menar att informationen har kommunicerats ut muntligt till medarbetarna vid cirka fem 

mötestillfällen samt att alla har deltagit vid dessa, detta motsägs av C4 och C6 som menar på 

att det vid cirka två tillfällen har kommunicerats ut till medarbetarna. Detta tyder på att hur 

budskapet kommuniceras ut har en väsentlig betydelse för att det ska nå fram. Det har även 

framkommit en önskan om att informationen skulle ha kommunicerats ut flera gånger samt att 

syfte och användningsområden av WP skulle ha tydliggjorts då respondenterna tror att 

förståelse och användningen av WP då hade ökat. P8 instämmer i detta och menar att 

projektgruppen missat att kommunicera ut syfte och användningsområden tillräckligt. ”Tunt in 

tunt ut” säger C4 som menar att det inte är konstigt att användandet av WP är lågt i och med att 

kommunikationen har varit så tunn.  

Då det finns en tvetydighet kring vilka kanaler som använts samt hur ofta informationen 

kommuniceras ut tyder studiens resultat på att överkommunikation kring förändringen inte 

uppnåtts vilket är en viktig faktor för att säkerställa att informationen nått ut till alla medarbetare 

(Jacobsen, 2013). Denna skillnad i upplevelse kan enligt Johansson och Heide (2008) bero på 

att det ofta förekommer skillnader i vad ledare kommunicerar ut och vad medarbetare förstår, 

författarna poängterar även att det är mottagarens tolkning av informationen som är nyckeln till 
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framgång. Utifrån detta kan det antas att kommunikationen inte varit tillräckligt tydlig vid de 

tillfällen informationen har kommunicerats till medarbetarna. 

4.5 Delaktighet  
De flesta respondenter är överens om att möjligheten till delaktighet vid införandet av WP har 

varit obefintlig eller mycket liten för medarbetarna på lagret. C6 beskriver:  

“Medarbetarna har inte haft möjlighet att lämna åsikter kring vad som varit viktigt för dem eller 

åsikter kring hur man skulle ha gjort istället. Men det hade varit värdefullt att ha haft en sådan dialog.” 

Citatet tyder på en bristande delaktighet då viktiga faktorer för upplevelsen av delaktighet 

såsom möjligheten att påverka genom diskussion och dialog samt att ha tillgång till information 

saknas (Moran & Brightman, 2000; Angelöw, 2010). Vid införandet av WP skapades en 

testgrupp vilken fick möjlighet att komma med förslag kopplat till systemets 

användningsområden. Testgruppen fick mer stöd än resterande medarbetare på lagret vilket 

resulterade i ett högt användande av WP samt att dessa medarbetare fick en positiv inställning 

och såg värdet i att använda systemet. Däremot var arbetet med testgruppen mer resurskrävande 

då det krävdes en dialog med varje team i syfte att skapa förståelse. Detta visar att de 

medarbetare som fått möjlighet till delaktighet varit mer positivt inställda till förändringen och 

införandet av WP vilket bekräftas av Stewart och O’Donnell (2007) som beskriver att 

delaktighet från användarna resulterar i mindre motstånd och mer färdigutvecklade IT-system. 

Resultatet tyder även på en önskan om större delaktighet samt en möjlighet att komma med 

input. Vissa respondenter upplever dessutom att projektgruppen avsiktligt undvikit att bjuda in 

till delaktighet, för att citera C4:  

“Känns som att man inte velat bjuda in och skapa delaktighet, man har fått ett paket och det har inte 

funnits mycket möjlighet att ställa frågor.” 

Detta citat visar att medarbetare och chefer på lagret saknat möjligheten till delaktighet under 

förändringsprocessen och att respondenterna anser likt Antoni (2004) att det är 

förändringsledarens uppgift att skapa delaktighet. Detta indikerar att möjligheten till delaktighet 

varit liten vilket kan bero på tidsaspekten då Moran och Brightman (2000) menar att 

förändringsstrategier som bygger på delaktighet är mer tidskrävande men att de genererar mer 

förändringsvilja och engagemang.    

De flesta respondenter är överens om att ökad delaktighet vid införandet av WP hade gjort 

skillnad för det slutliga resultatet, det vill säga användningsgraden bland medarbetarna. Detta 
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då det hade skapat ökad förståelse samt ett ökat intresse för att vara med och påverka 

utformningen. Angelöw (2010) och Choi (2011) bekräftar detta då de menar att delaktighet ökar 

förutsättningarna för en lyckad förändring. Vidare framkommer det av empirin att möjligheten 

till delaktighet även hade påverkat chefernas förmedling av information på ett positivt sätt då 

de hade haft en större förståelse och därmed kunnat förklara på ett bättre sätt för resterande 

medarbetare. Den brist på delaktighet som framkommit av resultatet kan vara en av orsakerna 

till att medarbetare reagerat negativt på införandet av WP då Ford och Ford (2010) menar att 

motstånd kan vara en reaktion av engagerade medarbetare som vill vara delaktiga. 

4.6 Uppslutning och Motstånd 
Av resultatet framkommer att det finns olika reaktioner bland respondenterna, att det är roligt 

med utveckling samtidigt som det finns faktorer som gör att medarbetarna har svårt att börja 

använda det nya systemet.  

4.6.1 Uppslutning 
Flera respondenter beskriver att de reagerat positivt när de hörde att WP skulle införas och att 

de ser fördelar i utvecklingen av WP eftersom det bland annat underlättar kommunikationen 

med butikerna. Vidare menar en del av respondenterna att utveckling och förnyelse är bra 

överlag samt att de beskriver WP som en ambitiös idé och tanke. Det framförda resultatet tyder 

på en viss uppslutning till förändringen vilket enligt Jacobsen (2013) yttrar sig genom öppenhet 

och engagemang gentemot förändringen. 

4.6.2 Motstånd 
Huruvida det har varit mycket, lite eller inget motstånd under införandet av WP skiljer sig 

mellan respondenternas svar. Vissa anser att det varit färre reaktioner och mindre motstånd än 

de förväntat sig medan andra upplever att motstånd finns och att det till stor del grundar sig i 

att medarbetarna inte vet hur och varför de ska använda WP. Detta tydliggör vikten av att skapa 

förståelse hos medarbetarna, varför förändring sker och vilka fördelar förändringen medför 

(Moran & Brightman, 2000; Bartoli & Hermel, 2004; Jacobsen, 2013; Johansson & Heide, 

2008). Vidare framkommer att systemet mötts med skepsis och ointresse på grund av att det är 

nytt, dessa reaktioner kan tolkas som motstånd vilket enligt Jacobsen (2013) är en naturlig 

reaktion vilken oftast beror på olika rädslor hos medarbetarna. Utifrån resultatet beror 

reaktionerna troligtvis på att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för förändringen och 

hur den kommer påverka dem. Vidare menar P7 att visst motstånd kan bero på att medarbetarna 

på lagret först fick informationen att WP var frivilligt och att det inte behövde använda WP för 

att utföra sina arbetsuppgifter. Idag finns däremot funktionen felanmälan endast på WP vilket 
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innebär att alla medarbetare kommer behöva använda WP. Att medarbetarna fått olika 

information kan ha påverkat deras inställning till WP, P7 beskriver:  

“Det är en utmaning att vi sagt att det inte behövs och sen säger vi att du måste ha det.” 

Jacobsen (2013) bekräftar detta och menar att medarbetarnas motstånd ofta är ett resultat av hur 

chefer och ledare bedriver sitt förändringsledarskap. Vidare framkommer ur empirin ett 

motstånd till att använda sin privata telefon för arbetsrelaterade ändamål samt att det finns 

motstånd i form av ointresse hos chefer vilket påverkat medarbetarnas inställning till WP. 

Utöver detta framträder ett motstånd till IT-system över lag vilket grundar sig i rädslan att mista 

det personliga mötet ansikte mot ansikte. C4 berättar: 

“Det har väl varit mycket snack om det här att nu ska allt bli så digitalt och nu ska vi inte prata med 

varandra mer, och de negativa reaktionerna har nog varit det här att jaha nu ska vi ha det och nu är 

det ett nytt system vi ska lära oss.” 

Att medarbetare önskar direkt dialog framkommer även i studien av Moran och Brightman 

(2000) där resultatet visade att medarbetare föredrar kommunikation i form av öppen dialog 

ansikte mot ansikte. Vidare menar andra respondenter att medarbetares ovana, osäkerhet, samt 

att de inte känner sig bekväma med att skriva inlägg på engelska påverkar valet att inte använda 

systemet. Att osäkerhet och ovana kan påverka medarbetares reaktioner intygas av Jacobsen 

(2013) som beskriver att största anledningen till motstånd vid införande av IT-system är att 

medarbetarna inte tror att de kan lära sig den nya teknologin. Moran och Brightman (2000) 

betonar därför vikten av att organisationen i tidigt skede skapar lärotillfällen för att säkerställa 

att medarbetarna har kompetensen att använda systemet och på sätt känner sig trygga i att 

använda det. I motsats till detta menar P7 att förändringen nu kan anses accepterad då motstånd 

inte längre framträder tydligt. Det framförda ger dock snarare indikationer att projektgruppen 

dels inte skapat tillräckliga möjligheter för feedback, dels inte förstår att motstånd kan vara 

positivt i en förändringsprocess då motståndet enligt Jacobsen (2013) bör ses som feedback på 

förändringsprocessen och användas till förbättringsarbete. 

4.7 Ledarskapets betydelse  
Resultatet tyder på att informationen och kommunikationen om systemet och införandet från 

ledningen och projektgruppen varit bristfällig. C4 beskriver:  

”Det har ju varit ganska knapphändig information och det har det varit överlag, alltså från vår 

driftledning vidare ut till chefsledarna, så har det ju varit och det tror jag varit ett medvetet val, att 



 

34 
 

man inte informerar så mycket, så att det måste jag säga det har varit ganska smal och ganska tunn 

information, ingen bakgrund och vem som och hela den biten.” 

Chefer anses ha en nyckelroll i att kommunicera förändringsbudskapet samt ge information till 

medarbetare (Rice, 1991, se Richardson & Denton, 1996, s. 207). Empirin visar att cheferna 

haft ansvaret att kommunicera ut informationen till medarbetarna. Däremot framkommer det 

även att cheferna själva saknat tillräcklig information för att informera sina medarbetare på ett 

bra sätt vilket blir problematiskt då Johansson och Heide (2008) betonar vikten av att chefer 

har rätt kunskap och stöd i sin kommunikativa roll. 

Det framkommer även ur resultatet att medarbetarna inte erbjudits stöd i att börja använda WP 

och att det i dagsläget inte finns någon gemensam plan för hur chefer ska stödja medarbetarna 

i användandet av WP. Vidare beskrivs att möjligheten till delaktighet varit liten samt att 

medarbetarna inte haft rätt förutsättningar för att börja använda WP. C6 berättar:  

“Som ledare vill man ge medarbetarna frihet, ansvar och rätt förutsättningar men förutsättningarna 

har man inte riktigt fått utan man har fått upptäcka själv.” 

Empirin indikerar att projektgruppen misslyckats med att skapa tillräckliga resurser och 

delaktighet vilket är viktigt för att uppnå en framgångsrik förändring (Moran & Brightman, 

2000; Eisenbach et al., 1999; Antoni, 2004). 

Andra brister i ledarskapet som framkommit är avsaknaden av feedback och återkoppling. Av 

empirin framgår dessutom att chefernas engagemang och intresse varit en avgörande parameter 

för hur högt användandet blivit i gruppen, vilket bekräftas av Eisenbach et al. (1999) som 

betonar vikten av att ledare agerar som inspirationskällor för medarbetarna. Dock finns ingen 

plan för hur organisationen ska hantera att chefer har olika engagemang då det inte är prioriterat. 

Dessutom framkommer att ledningen samt chefer på lagret skulle kunna använda WP mycket 

mer än vad de gör i dagsläget, exempelvis lägga ut olika typer av information såsom möten, 

nyheter samt använda WP som diskussionsforum. Utifrån studiens resultat blir det tydligt att 

organisationen i större utsträckning bedrivit ett låt-gå ledarskap än ett transformativt ledarskap 

då ledare som bedriver ett transformativt ledarskap är karismatiska och skapar motivation hos 

medarbetare genom att inspirera och påvisa fördelarna med förändringen (Eisenbach et al., 

1999), vilket saknats hos Retail AB. Låt-gå ledarskap kännetecknas av att ledaren lägger över 

ansvaret på medarbetarna utan att själv vara delaktig (Kaufmann & Kaufmann, 2016) vilket är 

i likhet med den empiri som framkommit. 
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5. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras helheten av studien med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen samt det empiriska materialet med syfte att utveckla en djupare analys av 

studiens resultat. Därefter redovisas våra slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar 

samt våra tankar kring hur organisationer kan utveckla ett framgångsrikt förändringsarbete. 

Slutligen avslutas diskussionsavsnittet med en modell samt våra förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Organisationens arbete med införandet av WP 
Studiens syfte var att beskriva och analysera medarbetarnas upplevelser vid införandet av ett 

nytt IT-system. Vidare var intentionen att resultatet skulle påvisa vilka faktorer som blir viktiga 

att ta hänsyn till för att bedriva förändringar på ett framgångsrikt sätt. 

Det är tydligt att organisationen hade för avsikt att bedriva ett effektivt förändringsarbete samt 

att WP införts med intentionen att förbättra verksamheten genom förenklad kommunikation 

och mer lättillgänglig information för alla medarbetare. Studien visar dock att det kan vara svårt 

att initiera ett framgångsrikt förändringsarbete och genom analysen av empirin har det 

framkommit flera viktiga faktorer som organisationer behöver ta hänsyn till för att kunna 

genomföra mer framgångsrika förändringar. 

5.1.1 Att skapa framgångsrik förändring och implementering  
Utifrån teori och analys kan Retail AB:s införande av WP liknas med en Big Bang lansering 

(O´Leary, 2000). En av de styrkor vi ser med att använda denna typ av lansering vid förändring 

är tidsaspekten, lanseringen går snabbt vilket är resursbesparande för organisationen då resurser 

krävs under en kortare tid. En nackdel är däremot att upptiningsfasen i princip uteblir, 

medarbetarna får därmed alldeles för kort tid på sig att bearbeta förändringen innan den startar 

vilket blir problematiskt då upptiningsfasen är avgörande för medarbetarnas förståelse och 

inställning till förändringen. Frågan som kvarstår är då om detta sätt att införa ett IT-system är 

resursbesparande i längden då empirin visar att projektgruppen fortfarande arbetar med 

införandet av WP trots att det skulle varit klart, detta på grund av att användningen inte uppnått 

den önskade nivån. Studien visar även en annan utmärkande komplexitet kopplat till införandet 

av WP, nämligen medarbetarnas uppfattning av att systemet är frivilligt att använda. 

Frivilligheten i samband med bristande kommunikation samt frånvaron av tydliga direktiv kring 

användandet kan antas vara en anledning till den låga användningsgraden på lagret då 

medarbetarna dels inte ser behovet av systemet i sitt vardagliga arbete, dels inte ser fördelarna 

med att använda systemet. En annan svaghet med införandet som visat sig är planeringen av 
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resurser, det blir tydligt att resurserna varit begränsade vilket resulterat i att vissa avdelningar 

inom koncern prioriterats mer än andra. Att lagret inte varit prioriterat är en känsla som finns 

hos både chefer och medarbetare och som med säkerhet påverkat utfallet av förändringen då 

känsla av delaktighet påverkar användningsgraden (Stewart & O'Donnell, 2007).  

Utifrån analysen av empirin blir det tydligt att Retail AB inför steg två av införandet behöver 

göra en nulägesanalys för att få en bild av den rådande situationen på lagret kopplat till 

arbetssituation, förståelse och användande av WP. Genom denna typ av kartläggning kan Retail 

AB få en uppfattning om vilka insatser som behövs för att öka användandet och på så sätt uppnå 

önskad användningsgrad. Denna studie kan därmed anses vara det första steget i 

nulägesanalysen då organisationen kan låta studien ligga till grund för sitt fortsatta arbete med 

att utveckla WP. 

För att skapa en framgångsrik förändring blir det viktigt att förändringsledare förutom de 

tekniska delarna, det vill säga systemets funktion, även förstår medarbetarnas centrala roll i 

förändringar och tar hänsyn till detta genom att ge medarbetarna utrymme att bearbeta 

förändringen i upptiningsfasen. Vidare är det viktigt att i ett tidigt stadie undersöka de tänkta 

användarnas behov och användningsområden för att systemet ska uppfattas som användbart. 

Det behövs en tydlig plan för kommunikation och vem som kommunicerar vad genom hela 

förändringen i syfte att ge medarbetarna rätt förutsättningar att förstå förändringen. Det är även 

mycket viktigt att skapa transparens i förändringsprocessen så att chefer och medarbetare är väl 

införstådda med förändringens olika steg och vad som händer då detta reducerar osäkerhet och 

motstånd. Avslutningsvis kan konstateras att Retail AB lyckats bra med den tekniska delen av 

införandet kopplat till systemet och dess funktion medan organisationen haft svårare med den 

mjukare organisatoriska delen vilken bland annat omfattar delaktighet, ledarskap, 

kommunikation och förståelse. 

5.2 Vilka faktorer påverkar medarbetares upplevelse och inställning 
till förändring? 
Av empirin framkommer att det finns flera faktorer som påverkar medarbetares upplevelser och 

inställningar till förändring samt att dessa faktorer påverkar medarbetare på olika sätt. De 

identifierade faktorerna kan vi härleda till förståelse och kommunikation vilket indikerar att 

dessa har stor betydelse vid förändringsarbete.  
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5.2.1 Att skapa förståelse för förändring 
Att förståelse är en viktig komponent vid förändring framkommer av empirin då vi kan se att 

medarbetarnas förståelse av WP ligger till grund för hur de ser på systemet, det vill säga om det 

skapar nytta för deras arbete eller inte. Detta betyder att förändringsledare behöver säkerställa 

att medarbetare har förståelse för varför förändringen sker och hur den kommer påverka dem. 

Vid systemförändringar är det även viktigt att förändringsledarna säkerställer att medarbetarna 

har förståelse för hur systemet kan användas då det av empiri och analys framkommer att denna 

förståelse är avgörande huruvida medarbetare kommer börja använda systemet på det sätt som 

det är tänkt. Saknas däremot denna förståelse kommer förändring i medarbetarnas arbetssätt 

inte ske. Vidare kan vi se utifrån analysen att betydelsen av delaktighet, kommunikation, 

ledarskap och förutsättningar återkommande landar i förståelsen för förändringen. Det vill säga 

om medarbetare har förståelse för varför förändringen sker och varför den är viktig så blir 

faktorerna delaktighet kommunikation, ledarskap och förutsättningar av betydande karaktär för 

att få med sig medarbetarna i förändringen. Finns däremot inte denna förståelse är det svårt att 

motivera medarbetare till att vara med i förändringen då de inte ser nyttan med den. Detta visar 

att förståelse behöver finnas hos medarbetarna då det i hög grad påverkar utfallet och därav är 

förståelse en av de viktigaste komponenterna vid förändringsarbete för att uppnå en 

framgångsrik förändring. 

För att denna förståelse ska infinna sig hos medarbetarna behöver kommunikationen ut till dem 

vara tydlig samt kommuniceras på olika sätt genom olika kanaler för att på så sätt säkerställa 

att den når ut till alla. Detta då det framkommer av empirin att information kan tolkas på olika 

sätt. Vidare framkommer det av analys och teoriram att utbildning vid systemförändringar är 

viktigt för att medarbetarna ska känna en trygghet i att börja använda det nya systemet (Stewart 

& O´Donnell, 2007; Jacobsen, 2013). Utbildningar bör anordnas där systemförvaltare och 

ambassadörer visar hur systemet är uppbyggt, vilka funktioner som finns samt förtydligar syftet 

med systemet för den specifika användargruppen. Detta i syfte att skapa förståelse för varför 

förändring sker, vad som kommer förändras och hur medarbetarna ska använda systemet.  

5.2.2 Kommunikationens och informationens betydelse vid förändring  
I teoriramen och empirin betonas kommunikationens och informationens centrala roll för 

möjligheten att uppnå framgångsrik förändring. Genom god kommunikation ökar chansen att 

alla medarbetare känna sig informerade vilket gör förändringen mindre skrämmande samt ökar 

känslan av delaktighet. Empirin visar att informationen och kommunikationen inte skett 

fortlöpande under förändringsprocessen samt att informationen inte nått fram till alla 
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medarbetare. Detta leder till osäkerhet och rädsla hos medarbetare som i sin tur leder till 

förändringsmotstånd. Därav är det viktigt att kommunicera rikligt under hela 

förändringsprocessen i syfte att minska motståndet. Motståndet minskar i och med att 

medarbetarna får en större förståelse till vad som händer och varför förändring sker vilket gör 

att de lättare kan identifiera sin roll i förändringen och på så vis finna en känsla av trygghet 

istället för osäkerhet.  

Då medarbetarna upplevt stora brister i kommunikationen och informationen trots att 

projektgruppen kommunicerat flertalet gånger genom flera kanaler framträder vikten av att det 

finns en tydlig kommunikationsplan. Kommunikationsplanen bör innefatta vem som ska 

kommunicera samt vad som ska kommuniceras i olika faser av förändringen för att på så sätt 

säkerställa att budskapet når alla medarbetare. Vi ser dessutom att organisationer med fördel 

bör utse en kommunikationsansvarig som har ansvaret att kommunikationen fungerar väl 

mellan förändringsledare, chefer och medarbetare samt har uppdraget att stödja cheferna i den 

kommunikativa rollen. Detta då det framgår av analysen att chefer som fått information om 

syfte och användningsområden kopplat till WP har en större förståelse vilket medför en positiv 

inställning samt högre användningsgrad, som i sin tur påverkar de underställdas användande. 

Därför menar vi att arbetet med att stödja chefer och hålla dem välinformerade blir en viktig 

parameter då deras uppfattning av förändringen påverkar medarbetarnas inställning till 

förändringen. Förutom detta behöver det finnas tydlighet i det som kommuniceras vilket 

innebär att förändringsledare behöver fundera över hur budskap ska kommuniceras för att 

målgruppen ska förstå, samt att val av kommunikationskanal ska anpassas efter målgruppen. 

Ett sätt att kommunicera är genom direkt dialog mellan förändringsledare och medarbetare på 

arbetsplatsen vilket empirin och teorin visar är en uppskattad och viktig kommunikationskanal 

(Moran & Brightman, 2000). Utifrån detta ser vi att förändringen som genomförts skulle ha 

gynnats av att Retail AB:s chefer regelbundet diskuterat förändringen i teamen på team-möten 

eller på APT (arbetsplatsträff). På så vis skulle medarbetarna haft större möjlighet att diskutera 

och reflektera tillsammans samt fått möjligheten att ställa frågor om förändringen. På detta sätt 

hade medarbetarna även kunnat hjälpa varandra förstå och bearbeta förändringen samtidigt som 

de kunnat ställa frågor och framfört feedback på sina upplevelser av förändringen till chefen.  

Att kommunicera enligt ovan bidrar till ökad förståelse av förändringen, som i sin tur ger större 

uppslutning och en större känsla av delaktighet då riklig information ger förändringen ökad 

transparens. 
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5.2.3 Delaktighet vid förändring 
Empirin visar att möjligheten till delaktighet leder till ökad förståelse samt en positiv inställning 

till förändringen. Förutom att delaktighet skapar mer engagerade medarbetare skapas även 

känslan av att förändringen genomförs tillsammans vilket resulterar i mindre motstånd och 

större förändringsvilja (Choi, 2011). Förändringsprocesser som bygger på delaktighet är dock 

oftast mycket resurskrävande (Moran & Brightman, 2000) vilket kan vara anledningen till att 

medarbetares möjlighet till delaktighet i vissa fall förbises. Däremot visar empirin att det inte 

nödvändigtvis behöver handla om delaktighet vad gäller val av system då medarbetarna i detta 

fall efterfrågat delaktighet kring hur systemet skulle användas i större utsträckning. Delaktighet 

behöver således inte vara alltför resurskrävande utan kan skapas genom exempelvis 

diskussionsforum där medarbetarna får möjlighet att diskutera förändringen, komma med 

förslag på förbättringar och kommunicera med förändringsledarna. Denna typ av delaktighet 

och dialog kan dessutom ge värdefull information och feedback på förändringen vilken kan 

användas av förändringsledarna till att förbättra och utveckla förändringsprocessen. Däremot 

vill vi betona vikten av inte bara skapa möjlighet till delaktighet genom exempelvis 

diskussionsforum utan vikten av att faktiskt ta vara på delaktigheten och återkoppla till 

medarbetarna på vilket sätt deras delaktighet och feedback används. Annars uppstår risken att 

medarbetarna upplever bristande delaktighet trots att möjlighet till delaktighet finns då 

feedbacken kan upplevas som oviktig (Johansson & Heide, 2008). Vid förändringsprocesser 

blir det därför viktigt att förändringsledarna dels ser över möjligheterna till delaktighet, dels 

förstår värdet av delaktighet för att på så sätt skapa delaktighet som kan vara värdefull för 

förändringens utfall utan att vara alltför resurskrävande. 

5.2.4 Förutsättningar i det vardagliga arbetet 
Studiens empiri och analys visar att medarbetare behöver känna att de har tid att anamma ett 

nytt system då de annars väljer att arbeta utifrån tidigare rutiner. Detta innebär att organisationer 

behöver tydliggöra när systemet är tänkt att kunna användas, speciellt i de fall systemet inte 

används i det dagliga arbetet. Att WP inte tillhör det dagliga arbetet för medarbetarna på lagret 

gör att det inte skapas en naturlig ingång som annars infinner sig om systemet används dagligen. 

Då systemet inte behövs i den dagliga driften kan det dessutom inte antas att medarbetarna ska 

besitta förståelse för när de ska använda systemet. I och med detta menar vi att 

förändringsledare behöver skapa förståelse samt rutiner för när systemet ska användas.  

Utifrån den teoretiska referensramen framgår att det vid införande av IT-system behöver finnas 

en integrering mellan användarna och systemet (Stewart & O´Donnell, 2007). Då denna 
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integrering inte är fulländad hos Retail AB behöver de skapa utbildning där medarbetarna kan 

få kunskap om uppbyggnaden av WP samt hur de kan använda plattformen i sitt arbete. Vi ser 

att dessa utbildningar kan bestå av diskussionsforum på team- och funktionsnivå för att alla 

team ska hitta sina användningsområden samt för att teamen ska dela med sig och inspireras av 

varandra. Vid dessa utbildningar bör även medarbetarna sitta tillsammans och testa systemet 

för att skapa en större trygghet och förståelse för hur systemet fungerar. För även om WP 

beskrivs som användarvänligt och självlärande kan de finnas medarbetare som inte är vana vid 

smartphones och appar vilket gör att WP kan upplevas som ett svårt system. Genom att teamen 

själva får tillfälle att utveckla WP efter sina egna behov och önskemål skapas även delaktighet 

vilken är en annan viktig faktor vid förändring för att skapa uppslutning. 

Det framkommer av empirin att det finns svårigheter i att finna en balans med 

telefonanvändningen i arbetet samtidigt som det finns en känsla av övervakning då 

organisationen genomfört krafttag mot telefonanvändning. Detta innebär att Retail AB måste 

kommunicera tydligt att det är accepterat att använda den privata telefonen om det är 

arbetsrelaterat samt att det förs en diskussion i teamen om när användandet kan ske. Här får 

cheferna en viktig roll, att leda deras medarbetare genom förändringen och visa hur och när 

WP  kan användas. Detta skulle leda till en större trygghet samt förståelse för när och hur 

telefonerna kan användas. Osäkerheten kring telefonanvändningen på lagret kan kopplas till 

kulturen då empirin och analysen signalerar att kulturen inte samspelar med förändringen i och 

med att en underförstådd norm att inte använda sin privata telefon på arbetstid krockar med 

uppmaningen att använda WP. För att undvika motstånd kopplat till kulturen blir det därför 

viktigt att organisationer skapar en kultur som är öppen för förändring samt att kulturen 

harmonierar med förändringsinitiativet, framförallt med tanke på att förändringar sker allt mer 

frekvent idag. 

Ett dilemma som identifierats under studien är det gränslösa arbetet som WP-appen kan bidra 

till då medarbetarna kan ha appen i sina privata telefoner och därmed ta med sig den hem, det 

finns redan idag tecken på att WP används hemifrån i större utsträckning än på arbetstid. Inom 

organisationen finns det däremot ett synsätt att inlägg som görs i WP ska göras på arbetstid för 

att motverka att WP används hemma men då lagret tillämpar två-skift blir detta problematiskt 

eftersom arbetstiden varierar mellan kollegorna. Därav bör organisationen ha tydliga riktlinjer 

för när notiser ska visas från appen, det vill säga att de är anpassade efter medarbetarens 

arbetstider så att inga notiser visas på fritiden utan endast på arbetstid. Vidare indikerar detta 
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att organisationer behöver utforma policys och riktlinjer för hur organisationen ska arbeta med 

arbetsrelaterade appar då dessa funktioner är en potentiell risk för gränslöst arbete. 

5.2.5 Förändringsledarskap 
Utifrån analysen framkommer att ledarskapet varit bristfälligt då viktiga faktorer som 

delaktighet, information, kommunikation samt stöd till medarbetarna till stor del saknats. Det 

framkommer även att förändringsledarna inte skapat tillräcklig förståelse hos medarbetarna till 

varför förändringen sker samt varför den är viktig. Vi kan se att de nämnda faktorerna är viktiga 

för att skapa en framgångsrik förändring och istället för att bedriva ett låt-gå ledarskap bör 

transformativt ledarskap användas vilket präglas av engagemang, meningsfullhet och 

delaktighet. Genom det transformativa ledarskapet kan känslan av ett mer närvarande ledarskap 

skapas samt att medarbetarna får mer stöd i processen att förstå vad som förändras, varför 

förändring sker samt vilka fördelar förändringen medför kopplat till arbetet. Ett låt-gå ledarskap 

leder istället till att medarbetarna upplever bristande delaktighet och information vilket medför 

att förståelsen till varför förändring genomförs uteblir, detta leder i sin tur till att förändringen 

blir svårare att genomföra. Vi kan även se att det ledarskap som respondenterna saknat är det 

transformativa ledarskapet då det av empirin framgår att information, kommunikation, 

delaktighet, förståelse och stöd efterfrågats. Detta påvisar vikten av att i ett tidigt skede klargöra 

vilket ledarskap som ska bedrivas, både från förändringsledare och chefer då vi ser att det 

ledarskap som förändringsledarna bedriver påverkar cheferna som i sin tur påverkar 

medarbetarna. Detta innebär att det förändringsledarskap som bedrivs under en 

förändringsprocess påverkar flera nivåer inom organisationen. Genom att tydliggöra detta och 

reflektera över ledarskapets roll innan förändringsprocessen startar ökar chanserna för 

framgångsrik förändring. Vidare kan det vara så att olika avdelningar behöver olika typer av 

ledarskap vilket bekräftas av Elmholdt et al. (2013) som menar att kontexten styr vilket 

ledarskap som krävs. 

Antoni (2004) beskriver att möjligheten för att uppnå effektiv förändring är nära kopplad till 

huruvida ledare visar aktivt stöd för förändringen. Utifrån detta finner vi det problematiskt att 

analysen tyder på ointresse och motstånd från vissa chefer, vilket är ett stort problem då chefer 

påverkar medarbetarnas upplevelse och inställning till förändringen. Detta kan liknas med det 

Jacobsen (2013) benämner som symboliskt ledarskap vilket innebär att chefer som inte upplever 

förändringen som nödvändig kommer signalera samma sak till medarbetarna. Dock vill vi 

framhäva att detta motstånd från chefer kan bero på brister i ledarskapet från förändringsledarna 

då förändringsledarskap påverkar flera nivåer i organisationen. Vidare framkommer det ur 
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empirin att synen på motstånd vid förändringen till viss del präglats av att motstånd inte finns 

om man inte hör något. Att det inte skulle finnas något motstånd samtidigt som användandet av 

WP ligger på ca 10% är motsägelsefullt och tyder snarare på bristande förståelse, 

kommunikation samt att ledningen inte skapat tillräckliga möjligheter för feedback. Därför vill 

vi betona vikten av att förändringsledare inte motarbetar motstånd genom att enbart se det som 

negativt, utan istället analyserar vad motståndet beror på och använder motståndet som 

feedback vilket ger möjligheter till förbättringar av förändringsprocessen. Genom denna syn på 

motstånd skapas möjligheter till lärande som bidrar till mer framgångsrika 

förändringsprocesser. 

5.3 Slutsatser 
Studiens syfte var att beskriva och analysera medarbetares upplevelser vid förändring och 

därmed identifiera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Under studiens gång har vi 

identifierat flera faktorer som påverkar förändringars utfall, där en del faktorer har en större 

betydelse än andra. De faktorer som identifierats är:  

 Förståelse 

 Kontinuerlig och riklig kommunikation samt information 

 Delaktighet 

 Förutsättningar i det dagliga arbetet 

 Ett stödjande ledarskap 

Förståelse och kommunikation är de faktorer som vi identifierat som de viktigaste vid 

förändringsarbete. Detta då vi ser att medarbetare behöver ha förståelse för varför förändringen 

sker och varför de ska anpassa sig efter de nya rutinerna. Saknas förståelse för förändringen får 

de andra faktorerna ingen betydelse då det av studien framkommit att de medarbetare som inte 

ser användning av WP inte ser behovet av att vara delaktiga eller att informationen och 

kommunikationen behöver vara riklig. Vidare visar empirin att dessa respondenter inte heller 

efterfrågar stödjande ledarskap eller att förutsättningarna behöver ses över då de anser att 

förändringen inte kommer påverka dem.  

Det som skapar förståelsen hos medarbetare är kommunikation där förändringsledare påvisar 

hur förändringen kommer att gynna organisationen samt medarbetaren, kommunikation leder 

även till att medarbetarna får insyn i förändringsprocessen. När medarbetarna har denna 

förståelse kommer de även se hur deras delaktighet blir en viktig del i förändringsprocessen 
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Kommunikation 

Varför
 

Vad Hur 

kopplat till hur förändringen bör anpassas till deras verksamhet. Vi kan även se att medarbetare 

som har förståelse för förändringen efterfrågat ett stödjande ledarskap där ledaren visar hur 

arbetsgruppen ska förhålla sig till förändringen.  

Vidare tydliggör studiens resultat vikten av att vid förändringsprocesser skapa uppslutning för 

förändringen hos medarbetare i syfte att förändringen ska bli framgångsrik, då organisationer 

består av medarbetare som i sin tur är slutanvändarna av ett IT-system. Då HR besitter 

kompetens om hur medarbetare reagerar vid förändringar ser vi stora fördelar i att projektledare 

och förändringsledare i ett tidigt skede tar hjälp av HR för att se hur förändringen bör anpassas 

utifrån ett medarbetarperspektiv med hänsyn till de nämnda faktorerna ovan. 

5.4 Kommunikationsmodell vid förändring 
Med utgångspunkt i det som framkommit ur empirin och med bakgrund i teorin har vi skapat 

en modell som tydliggör våra slutsatser och som även kan anses vara studiens kunskapsbidrag. 

Medarbetarnas förståelse har genom studiens gång visat sig vara en mycket avgörande faktor 

då förståelsen påverkar medarbetares och chefers inställning till förändring och således även 

utfallet. Vidare framkommer det att kommunikation är en viktig komponent för att skapa denna 

förståelse, däremot visar resultatet på svårigheter i att kommunicera ut förändrings budskapet 

samt säkerställa att alla medarbetare förstår. Modellen nedan syftar därför till att tydliggöra vad 

som blir viktigast att kommunicera för att skapa förståelse ur ett medarbetarperspektiv. 

Modellen är en kommunikationsstrategi för förändringsprocesser som visar tre olika parametrar 

som löpande måste kommuniceras till medarbetarna i syfte att uppnå förståelse för 

förändringen. 

 

 

. 

 
 

 

 

Varför: Syftar till att löpande kommunicera varför förändring sker, varför förändring är 

nödvändig samt visionen kring de fördelar som förändringen kommer medföra. Det kan handla 

om varför vi ska använda systemet och vad nyttan är, exempelvis snabbare kommunikation och 

ökad transparens. 

Förståelse 
Framgångsrik 

förändring 



 

44 
 

Vad: Syftar till att skapa förståelse genom att kommunicera vad som ska förändras och vad 

systemet är till för, som exempelvis att kommunikationssystemet ska förändras vilket kommer 

innebära förändrade arbetssätt och förändrade sätt att få och ge information samt att 

informationen kommer finnas på andra ställen. 

Hur: Hur ska kommuniceras i syfte att skapa förståelse för hur medarbetarna ska förhålla sig 

till förändringen, det vill säga att medarbetarna får information om hur de ska använda systemet 

i sina dagliga arbetsuppgifter samt när de ska använda det och vilka funktioner som finns. Här 

blir det viktigt att komma med exempel kopplat till olika arbetsgrupper samt att ge tydliga 

direktiv för att undvika missförstånd. 

Genom att kontinuerligt kommunicera ut varför, vad och hur genom hela förändringsprocessen 

kan medarbetarna få en större förståelse för förändringen och således ha lättare att acceptera 

förändringen. Modellen i sig leder inte automatiskt till uppslutning hos medarbetare utan andra 

viktiga komponenter som delaktighet, ledarskap och förutsättningar i det dagliga arbetet är 

nödvändiga för att uppnå framgångsrik förändring. Däremot framgår det av studien att dessa 

komponenter inte har någon större betydelse i de fall förståelsen för varför, vad och hur inte 

finns hos medarbetarna. Detta innebär att organisationer behöver starta förändringen med att 

kommunicera ut detta då det kan anses avgörande för medarbetarnas möjlighet att utveckla 

förståelse. Vidare vill vi poängtera vikten av att denna kommunikationsstrategi fortlöper under 

hela förändringsprocessen då det framkommit av studiens resultat att budskap behöver 

kommuniceras ut rikligt genom olika kanaler för att nå alla medarbetare. Genom att tillämpa 

denna kommunikationsstrategi, både i ett tidigt skede och löpande under förändringen minskar 

medarbetarnas rädsla och osäkerhet kring förändringen då de utvecklar en förståelse samt 

känner sig informerade och delaktiga. Således reduceras även motstånd till förändringen vilket 

bidrar till en smidigare förändringsprocess samt en ökad sannolikhet för framgångsrik 

förändring. 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Vår studie ämnade att undersöka förändring ur ett medarbetarperspektiv, trots detta har intresse 

väckts för ledarskapsperspektivet under studiens gång då empirin visat att även chefer upplevt 

vissa brister under förändringsprocessen. Utifrån detta vore det intressant att på ett djupare plan 

undersöka chefers upplevelse av förändring samt vilka svårigheter de möter i att dels bearbeta 

förändringen på ett personligt plan, dels stödja medarbetarna och coacha dem i att skapa 

förståelse för förändringen. Denna forskning skulle kunna ge värdefull information om vilket 
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stöd mellanchefer behöver från förändringsledarna för att ha rätt förutsättningar att leda 

medarbetarna genom förändring. 

Vi finner det dessutom intressant att vidare studera hur denna typ av kommunikationssystem 

påverkar individen med gränslöst arbete som utgångspunkt, då systemet som beskrivs i denna 

studie är mycket likt Facebook och Messenger vilket innebär att aviseringar kan komma 

närsomhelst på dygnet. Ur empirin framkommer att aviseringar går att stänga av men frågorna 

som uppstår är:  är det så lätt? Och har medarbetarna förmåga att ta ansvar över den balansen? 

Om alla medarbetare hade förmågan att bara stänga av skulle troligtvis inte problematiken med 

gränslöst arbete existera. Därav är frågan om utvecklingen med arbetsrelaterade chattsystem i 

medarbetares privata telefon är positivt? Och hur ska arbetsgivare förhålla sig till detta då det 

är arbetsgivarens ansvar att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön. Tankarna landar 

någonstans i att aviseringarna kanske behöver styras från arbetsgivaren så att de endast skickas 

under arbetstid. Utifrån frågorna anser vi att det vore intressant att studera när dessa chattsystem 

används samt hur det påverkar individen för att komma fram till rekommendationer för 

arbetsgivare och medarbetare kring hur de kan hantera detta. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev 

Förändringsprocess vid införandet av IT-system 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter från 

Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. Som sista 

moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om förändring och införande av IT-system. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka medarbetares egen upplevelse av framgångsfaktorer och 

svårigheter vid förändring. Då eran organisation nyligen har infört ett nytt IT-system, Workplace, 

kommer vi att göra denna studie hos er. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska bidra 

med kunskap hur förändringsprocesser kan förbättras i syfte att skapa förutsättningar för 

framgångsrika förändringar. 

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och du kan 

när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. Intervjun kommer 

att ta ca 1-1,5 timme, om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun som vi sedan 

transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. Intervjuerna avidentifieras. 

Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan maila till dig 

när den är klar. 

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. Vi hoppas att har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig. 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Hansson xxx@xxx.se 

Erika Pettersson xxx@xxx.se 

Handledare: 

Alexis Rydell 

Ekonomie doktor/PhD 

Universitetslektor och ämnesföreträdare Arbetsvetenskap 

xxx@du.se 

Telefon/phone: xxx-xxx xx xx 



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide medarbetare 

Introduktion 

Berätta om oss och vårt examensarbete samt de forskningsetiska principerna. 

Inhämta samtycke muntligt. 

Godkänner du ljudinspelning av intervjun? 

Vid godkännande; Vill du få tillgång till ljudfilen? 

Har du några ytterligare frågor? 

Beräknad tid: 60-90 minuter 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om din yrkesroll och vad du har för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetet för koncernen? 

Förståelse 

 Kan du beskriva vad workplace är: 

o Vad är syftet är med införandet av workplace? 

 Vad var din första reaktion/känsla när du fick reda på att workplace skulle införas? 

o Kan du utveckla det? 

o Vad tror du dessa känslor grundar sig på? 

 I vilken utsträckning använder du workplace idag? 

o Liten: (Antal ggr/vecka) Vad tror du krävs för att du skulle använda 

workplace mer? 

o Stor: (Antal ggr/vecka) Kan du ge exempel på när och varför du använder 

workplace? 

 Känner du att du har användning av workplace i ditt arbete? 

o Ja: berätta hur 

o Nej: berätta hur   

o Finns det några för- och nackdelar med workplace? 

 Hur har workplace mottagits i arbetsgruppen? 

o Kan du ge exempel på hur det uttrycker sig? 

o Vad tror du det beror på? 

 

 



 

 
 

Upplevelser 

 Hur har du upplevt införandet av workplace på lagret? 

o Vad tycker du skulle kunna ha gjorts annorlunda? 

o Kan du ge exempel 

 Har du varit med om liknande förändringar förut? 

o Kan du ge exempel på svårigheter för den förändringsprocessen? 

o Kan du ge exempel på vad som fungerade bra under den förändringsprocessen? 

 

Kunskap om systemet 

 Hur såg förutsättningarna ut för att börja använda workplace? 

o Utbildningar: hur upplevde du den? 

o Workshops: hur upplevde du den? 

o Var de tillräckliga? 

 Nej: vad skulle behövas? 

 Har du rätt förutsättningar för att använda Workplace idag?        

 

Kommunikation 

 Hur har kommunikationen sett ut till er på lagret angående införandet av workplace? 

o Vilka kanaler har används? 

o Hur ofta fick ni information om införandet av workplace? 

 Anser du att ni har fått tillräckligt med information angående införandet av 

workplace? 

o Ja: på vilket sätt? 

o Nej: vilken information har saknats? 

o Nej: hur hade du velat få informationen? 

 

Delaktighet 

 Fick du möjlighet att vara delaktig på något sätt i införandet av workplace? 

o Ja: på vilket sätt då? (planering, åsikter, diskussion kring införandet) 

o Nej: hur har det påverkat dig? 

 Hade det gjort någon skillnad om du hade fått varit delaktig? 

 Har ni haft möjlighet att framföra åsikter angående workplace innan/under införandet? 

o Ja: På vilket sätt? 

o Nej: Tror du att det hade gjort någon skillnad om ni hade fått det? 



 

 
 

o Hur mottogs denna feedback? 

 Anser du att förändringen var väl förankrad innan den genomfördes? 

o Ja: hur har det förankrats? 

o Nej: vad kunde gjorts annorlunda? 

 

Ledarskapet 

 Beskriv hur du upplevt att ledarskapet har varit hos dem som infört workplace 

o Kan du ge exempel? 

o Är det någonting som kunde ha gjort annorlunda? 

 

Avslutning 

Är det något mer du vill berätta om eller utveckla? 

Går det bra om vi kontaktar dig vid ytterligare frågor? 

Om du har några frågor eller vill avbryta din medverkan kan du kontakta oss via mail: 

xxx@xxx.se 

xxx@xxx.se 

Tack för din medverkan ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 
Intervjuguide med medarbetare med ledande ställning 

Introduktion 

Berätta om oss och vårt examensarbete samt de forskningsetiska principerna. 

Inhämta samtycke muntligt. 

Godkänner du ljudinspelning av intervjun? 

Vid godkännande; Vill du få tillgång till ljudfilen? 

Har du några ytterligare frågor? 

Beräknad tid: 60-90 minuter 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om din yrkesroll och vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetet för koncernen? 

Bakgrund till införandet 

 Vem initierade införandet av workplace? 

 Vad är syftet med workplace? 

 När infördes systemet? 

 Fanns det någon processplan för hur workplace skulle införas? 

o Steg: hur såg dessa steg ut? 

o Tidsplan 

 I vilken utsträckning används workplace av medarbetarna på lagret idag? 

  

Införandet av workplace 

 På vilket sätt var du involverad i införandet av workplace? 

o Vilken var din roll? 

o Hur har du konkret arbetat för att införa workplace? 

 Vad har ni stött på för svårigheter i och med införandet med workplace? 

o Vad skulle kunna ha gjorts annorlunda? Förklara 

 Vad kan du se för framgångsfaktorer i ert arbete med införandet av workplace? 

o På vilket sätt? Ge exempel 

 Har det skett liknande förändringar tidigare? 

o Kan du ge exempel på svårigheter för den förändringen? 

 Pratade ni om detta vid införandet av workplace? 



 

 
 

o Kan du ge exempel på vad som fungerade bra under den förändringen? 

 

Förståelse: 

 Upplever du att det fanns förtroende hos medarbetarna för beslutet kring införandet av 

workplace? 

 Hur togs förändringen emot av medarbetarna på lagret? 

o Vad tror du det beror på? 

 

Kommunikation 

 Hur tycker du att kommunikationen kring införandet av workplace fungerat till 

medarbetarna på lagret? 

o Bra: på vilket sätt? 

o Svårigheter: på vilket sätt? Hur hade det kunnat göras annorlunda? 

 På vilket sätt har workplace kommunicerats ut till medarbetarna? 

o Vilka kanaler har används? 

o Hur har ni säkerställt att informationen har nått medarbetarna på lagret? 

o Hur ofta har information kommuniceras ut? 

 Anser du att förändringen var väl förankrad innan den genomfördes? 

o Ja: hur säkerställdes det? 

o Nej: vad kunde gjorts annorlunda? 

 

Kunskap i systemet 

 Har ni konkret arbetet för att medarbetarna ska lära sig systemet? 

o Vilket stöd har erbjudits till medarbetarna? 

o Utbildning, workshop 

 Vilka förutsättningar har medarbetarna att använda workplace idag? 

 

Delaktighet 

 Har medarbetarna på lagret varit delaktiga på något sätt i införandet av workplace? 

o Ja: på vilket sätt då? (planering, åsikter, diskussion kring införandet) 

o Nej: på vilket sätt? Ge exempel 

 Hur motiverades de att delta? 

 Hur motiverades de att engagera sig? 

o Nej: på vilket sätt? Ge exempel 



 

 
 

o Nej: hur tror du att det påverkat medarbetarna? 

 

Avslutning 

Är det något mer du vill berätta om eller utveckla? 

Går det bra om vi kontaktar dig vid ytterligare frågor? 

Om du har några frågor eller vill avbryta din medverkan kan du kontakta oss via mail: 

xxx@xxx.se 

xxx@xxx.se 

Tack för din medverkan ! 


