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Abstract
Previous studies have problematized changes in companies through how leaders
implement change. Further, studies have also shown that changes can affect those who are
involved in the change process by a resistance towards the new change. Therefore, the study in
this report focuses on understanding how a consultancy company works with internal
development-changes. By analysing formal leaders' approaches to implementing changes, the
study can propose standpoints and potentials for development too be more effective within
change management.
Qualitative data has been collected through interviews with formal leaders who have previously
led changes at the company. The interviews were semi-structured, and the questions were
designed through the theoretical framework that the report highlight. The empirical result
shows how the formal leaders were leading change. By analysing the findings through the
theory that the writers choose as framework they found out what is important for the formal
leaders when leading change and what they can do better.
The conclusion should contribute to how leaders at a consultancy company works with change,
what is important for them and what they can do better for a more effective change
management. The results show that four standpoints and one potential of development have
been discovered in the formal leaders' approach to implementing internal developmentchanges. The four positions are, ‘Communication’, ‘Attending the concerned’, ‘Flexibility’ and
‘Attitude’. Where each position is a generalization of what the formal leaders consider to be
important during the implementation process. The potential of development is ‘Planning’ and
the conclusion highlights how and why a formal leader could apply this. The potential of
development is a generalization of what the formal leaders together believe is important and
what the theory reinforces.
The theoretical implications say that all activities within the theoretical framework are not as
relevant to this typical company. It has also been found that the formal leaders' attitude towards
change is important for the company, which the theoretical framework does not elucidate. The
practical implications describe that a company can understand their most
important standpoints and which areas they need to develop within the implementation of
internal development-changes.
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Sammanfattning
Tidigare studier har problematiserat förändringar på företag via hur förändringsledare
implementerar dem och att motvilja till förändringar finns hos de berörda. Studien i
rapporten fokuserar därför på att förstå hur ett konsultbolag inom samhällsbyggnad arbetar med
interna utvecklingsförändringar. Genom att analysera förändringsledares tillvägagångssätt vid
implementation av förändringar kan studien föreslå faktorer som bidrar till en mer effektiv
ledning av internt förändringsarbete.
Kvalitativa data har samlats in genom intervjuer med förändringsledare som tidigare har lett
interna förändringar. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna var utformade via det
teoretiska ramverket som rapporten belyser. Intervjuerna har analyserats med hjälp av
teoretiska begrepp. Det empiriska resultatet bidrog till att slutsatser om vilka faktorer som är
centrala för ett konsultbolag inom samhällsbyggnad vid implementering av förändringar samt
vilka utvecklingspotentialer som finns.
Slutsatsen kan stödja ett konsultbolag inom samhällsbyggnad att kartlägga vad som är viktigt
för dem samt vilka delar de kan utveckla för en mer effektiv förändringsledning.
Resultaten visar att fyra faktorer och ett utvecklingspotentialområde kan utläsas ur
materialet om de förändringsledarnas tillvägagångssätt för implementation av interna
utvecklingsförändringar. De fyra faktorerna är, ‘Kommunikation’, ‘Bemöta de berörda’,
‘Flexibilitet’, ‘Attityd’. Där varje faktor beskriver den generella uppfattningen som de
intervjuade ledarna gett uttryck för. Utvecklingspotentialen är ‘Planera’ och slutsatsen belyser
hur och varför man som förändringsledare bör planera för förändringar. Utvecklingspotentialen
är en generalisering av vad de förändringsledarna tillsammans anser är viktigt samt vad teorin
förstärker.
De teoretiska implikationerna säger att samtliga aktiviteter inom det teoretiska ramverket inte
är lika aktuella och relevanta för denna sortens företag. Resultaten visar också att de
förändringsledarnas attityd till förändringen är en viktig faktor för företaget vilket det teoretiska
ramverket inte belyser. De praktiska implikationerna beskriver att man som bolag kan förstå
sina mest viktiga faktorer och vilka områden man inom implementeringen av interna
utvecklingsförändringar behöver utveckla.
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1. Introduktion
Introduktionen innehåller en inledning till rapporten i form av ett bakgrund- och
problemformuleringsstycke. Vidare förklaras rapportens syfte och vilka forskningsfrågor som r
apporten avser att besvara. Tillkommer gör rapportens forskningsbidrag samt hur rapporten
avgränsas.

1.1 Bakgrund
En av de viktigaste nyckelfaktorerna för ett företags framgång är ledarskap och det blir än mer
viktigt under förändringar (Hiatt M. & Creasey J., 2012). En förändring på ett företag kan göra
att anställda blir osäkra och förvirrade när de ges nya roller eller nya ansvarsområden vilket kan
leda till ineffektivitet och bristande motivation (Bordia et Al., 2004). Förändringsledarna har
en kritisk roll för att hjälpa de anställda att arbeta i linje med den nya förändringen
(Whelan-Berry S. Et al, 2003).
Dock anställs inte ledare inom organisationer alltid på sina positioner på grund utav att de är bra
på att leda människor utan mer ofta för att de har färdigheter inom ett visst område (Hiatt M. &
Creasey J., 2012). Det finns tidigare forskning (Al-Haddad & Kotnour, 2015) som kommit fram
till stegbaserade modeller och teorier om hur ledare ska gå till väga för att implementera
förändringar inom organisationer. Lewin var tidig med sin trestegsmodell år 1946 som sedan
har följts upp och utvecklats av flera forskare, bland annat Kotter som 1996 sina åtta steg men
även Luecke 2003 med sina sju steg (Todnem By, 2005). Dessa modeller har flera
gemensamma tankar och idéer kring hur förändringar ska implementeras (Whelan-Berry S. Et
al, 2003). De gemensamma tankarna är bland annat att skapa ett behov till förändring, motivera
förändringen samt kommunicera förändringens vision (ibid). Dessa modeller
har Cummings och Worley (2014) sammanfattat och skapat en modell som innehåller fem
aktiviteter som innefattar skapa motivation, skapa en vision, skapa politisk support, hantera
övergången och bibehålla drivkraft.
Förändringar sker ständigt inom organisationer (Beer & Nohria, 2000). Vidare har även tidigare
forskning visat på att 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas eller inte till fullo möter
sina förväntningar (ibid). Därför finns det fortfarande en anledning till vidare forskning kring
ledares val av tillvägagångssätt vid implementering av interna utvecklingsförändringar och
vidare om de skiljer sig bland olika branscher. Som förändringsledare har man en kritisk roll
för att förändringarna ska bli effektivt implementerade (Hiatt M. & Creasey J., 2012). Att
implementera förändringar kan vara komplext. Detta kan bero på förändringsledarna och deras
kunskaper som de besitter men även på grund av deras misslyckanden att sammanföra
människor i en förändring (Bakari. et Al, 2017). För att en framgångsrik implementering av
en planerad förändring ska ske behöver en ledare vara autentisk och övervinna sina anställdas f
örtroende genom olika aktiviteter under denna fas (Bakari. et Al, 2017). Syftet är att öka
kunskapen om ledning av interna förändringar. Det gör vi genom att undersöka erfarenheter
och uppfattningar hos ett antal ledare som nyligen drivit internt förändringsarbete. Studien gör
författarna på ett konsultföretag inom samhällsbyggnad.
1

1.2 Problem
Företag och organisationer förändrar sig ständigt. Det finns tidigare forskning med modeller
och teorier om hur ledare ska gå till väga för att implementera utvecklingsförändringar. Trotts
detta fortsätter implementering av förändringsinitiativ att misslyckas. Därför finns det
anledning att studera hur ledare inom organisationer arbetar med förändring och hur de förhåller
sig till teorier.

1.3 Syfte
Syftet med rapporten är att: Öka kunskapen om förändringsledares tillvägagångssätt vid
implementering av interna utvecklingsförändringar. För att uppfylla syftet av studien har
följande forskningsfrågor formulerats;
Forskningsfråga 1: Hur arbetar förändringsledare med implementeringen av interna
utvecklingsförändringar på ett konsultbolag?
Forskningsfråga 2: Vilka faktorer upplevs centrala för ett konsultbolag vid implementering av
internt förändringsarbete?
Forskningsfråga 3: Vilka utvecklingsområden finns hos ett konsultbolag vid implementering
av internt förändringsarbete?

1.4 Forskningsbidrag
Studien kommer bidra till kunskap och kartläggning om hur ledare driver igenom interna
förändringar på ett konsultbolag samt vilka områden som är centrala. Den kvalitativa data som
skapas ligger till grund för analysen som kommer vara styrkan i rapporten där centrala faktorer
och utvecklingspotentialer redovisas.

1.5 Avgränsningar
I rapporten har författarna applicerat en specifik teori som ligger till grund för analys av
empirin. Genom förändringsledares synvinkel fokuserar studien på hur man som
förändringsledare går tillväga för att implementera en intern förändring. Rapporten eftersträvar
därefter att kartlägga centrala delar och utvecklingspotentialer inom ramen av
förändringsledarnas tillvägagångssätt. Studien fokuserar inte på hur de berörda personerna i
varje förändring upplever implementeringen utan på de mönster som kan utläsas av den
samlade empirin. Fokus ligger inte heller på när man praktiskt kan använd dessa faktorer eller
utvecklingspotentialer, som rapporten anger. Rapporten avgränsas endast mot vilka faktorerna
och utvecklingspotentialerna är.
På grund av att studiens har utförts på en av många avdelningar på ett konsultbolag har man
fått en djupare förståelse hur en specifik del på ett konsultdrivet samhällsbyggnadsbolag arbetar
med förändringsledning. Styrkan i detta är att det ger en djupgående förståelse för just denna
avdelningen men svagheten är att slutsatserna inte kan dras på andra avdelningar inom
konsultbolaget. För att smalna ner rapporten har man analyserat fyra likadana typer av
förändringar med diverse förändringsledares tillvägagångsätt för att implementera dessa
förändringar. Rapporten fokuserar således på implementeringsfasen som är definierad från start
då de förändringsledarna vet att en förändring ska ske samt man har utsett vem/vilka som ska
leda förändringen. Implementeringsfasen slutar när förändringen är delvis eller helt en del av
kulturen på avdelningen. Då det teoretiska ramverket inte fokuseras på ett specifikt företag eller
bransch samt endast täcker en viss typ av förändring så kan rapporten ses som ett relevant
underlag till företag som använder sig av samma förändringskaraktär.
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I rapporten har författarna skilt på förändringsledare och de berörda. De ledare som författarna
har intervjuat i studien har inte förändringsledare som befattning på företaget utan har chefseller ledarpositioner. Dock har författarna studerat dessa chefer och ledare när de leder interna
förändringar och i deras roller som förändringsledare. Därför kommer de benämnas som
förändringsledare i studien. De berörda definieras som de personer som påverkas av
förändringen.
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2. Litteraturstudie
Litteraturstudien redogör vad som har gjorts tidigare och vad tidigare studier kommit fram till
inom det valda forskningsområdet. Den går från ett holistiskt perspektiv av vad
förändringsledning är och smalnar sedan ner till ett uppmärksammat outvecklat område som
ska forskas kring. Litteraturstudien lägger fokus på interna utvecklingsförändringar och ger
belägg till varför rapportens syfte är relevant för forskning.

2.1 Utveckling av förändringsmodeller
Förändringsledning definieras som ”processen av att kontinuerligt förnya en organisations
riktning, struktur och att ha förmågan att bemöta de ständigt nya behoven som både externa och
interna kunder efterfrågar” (Moran W. & Brightman K., 2000, s. 146). Företag och
organisationer lever idag med konstant växande affärsområden med nya tekniska innovationer
och nya sociala trender, vilket gör det svårt att motsäga att en av de viktigaste uppgifterna för
ledare är att kunna leda förändring (Graetz, 2000). Det finns mycket skrivet om
förändringsledning i litteraturen där modeller och metoder beskriver hur en ledare kan driva
igenom en förändring inom en organisation för att öka möjligheterna till att den ska bli
framgångsrik (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Bamford och Forrester (2003) beskriver att Lewin
var en av de första teoretikerna som grundade sina modeller och tillvägagångssätt inom
förändringeldning på en förändringstyp som kallas för planerade förändringar (Todnem By,
2005). 1946 skapade Lewin sin trestegsmodell där han delade upp förändringar i ”Unfreeze”,
”Move” och ”Refeeze”. Burnes (2004) beskriver Lewins bidrag till forskningen inom tre
huvudområden. Det första är att hans arbete härstammar i att hitta ett effektivt sätt att lösa
sociala problem inom grupper. Det andra var att han uppmuntrade en humanistisk inställning
till förändring där lärande och engagemang var viktiga faktorer för att uppnå förändring. Det
sista berör hans forskning i helhet där hans planerade tillvägagångssätt till förändring består av
fyra delar; Fältteori, Gruppdynamiker, Aktionsforskning och hans trestegsmodell som
gemensamt ska användas för att uppnå effektiv förändring.
Lewins trestegsmodell har senare utvecklats av flera andra forskare, bland annat Kotter som
1996 tog fram en åttastegsmodell och Luecke som 2003 använde sig av sju steg (Todnem By,
2005). Vidare beskriver Todnem (2005) att anledningen till att Lewins modell utvecklades var
för att teoretiker ansåg att den endast beskrev vad som hände med organisationen. Mento et Al.,
(2002) beskriver att Kotters åtta steg kan ses som en vision för förändringsprocessen och som
uppmärksammar steg som är extra viktiga inom förändringar och fortsätter med att modellen
är riktad på en mer strategisk nivå av förändringsledningsprocessen. Mento et al (2002) menar
även att Kotter anser att dessa steg kan pågå under olika tidsperioder och att misstag under
dessa steg kan påverka förändringens momentum. Likt Kotter så använder sig Luecke av olika
steg för att beskriva förändringsprocessen (Todnem By, 2005). Skillnaden är att Luecke menar
att förändringar ska påbörjas småskaligt inom en organisation där ändringar och anpassningar
av förändringen ska göras och först när de rätta resultaten nås kan den börja tillämpas i stor
skala inom organisationen (Parker et Al, 2013). Via tidigare teoretikers modeller av
tillvägagångssätt för att implementera förändringar har Cummings och Worley skapat en
implementeringsmodell för att uppnå en mer effektiv förändringsledning. Förändringarna som
4

implementeras ska grunda sig i planerade förändringar
“utvecklingsförändringar” (Cummings & Worley, 2014).

som

är

av

typen

2.2 Olika typer av förändringar
Förändringar sker kontinuerligt på företag och tidigare forskning domineras av planerade och
plötsliga förändringar. Planeringsförändringarna passar således inom ramen för små och
inkrementella förändringar (Bamford & Forrester, 2003). Via de planerade förändringarna har
man även ett planerat tillvägagångssätt. I detta tillvägagångssätt lyfter man fram de olika
förändringsstegen en organisation går igenom (Eldrod & Tippett, 2002). Men samtidigt är det
inte självklart hur eller vilka förändringar som ska implementeras (Burnes, 2004).
Då det finns olika typer av förändringar inom en organisation så passar dessa till olika ändamål.
De inkrementella, även kallad utvecklingsförändringarna, är namnet på en förändring när en
organisation är ute efter att utveckla och justera något redan befintligt internt i
organisationen (Van de Ven & Poole, 1995). Man konstaterar även att ett utvecklingsområde
är utvecklingen av den inre delen av en organisation. Detta är de interna förändringarna som
sker och via dessa kan man undersöka dess historiska processer (ibid).
Litteraturen nämner även att dessa utvecklingsförändringar planeras och implementeras på en
organisatorisk nivå. Implementeringen innefattar alltså även parter som ska använda sig utav
förändringen. De berörda parter som berörs av förändringen designar interventioner för att
uppnå organisationens vision och mål, men även en åtgärdslista för att implementera deras
aktiviteter (Cummings & Worley, 2014).
För att förändringsledare ska kunna skapa ramverk vid förändring behöver man som ovannämnt
veta vilken sorts förändring som ska göras. Analys av förändringar som har ett kort tidsintervall
i inkrementella processer har gjorts, där även dessa har visat sig vara bra tillfällen för att
implementera förändringar och införa förbättringsinitiativ (Berwick & Nolan,
1998). Cummings och Worley (2014) har även konstaterat att fem aktiviteter kan bidra till en
mer effektiv förändringsledning. De fem aktiviteterna består av “Motivating change”, “Creating
a vision”, “Creating political support”, “Managing the transition” samt “Sustaining
momentum” (Cummings & Worley, 2014). Fortsättningsvis beskriver Cummings & Worley,
(2014, sida. 181) att; ”Fast än lite forskning har genomförts gällande hur mycket varje aktivitet
bidrar med till en effektiv förändringsledning bör man som förändringsledare hantera
aktiviteterna noggrant under implementation”.

2.3 Ledarnas påverkan i förändringar
En förändringsledare är en person som sitter på en position som föreställer, initierar, sponsrar
och leder en förändring (Caldwell, 2003). En förändringsledare kan vara en extern person som
är anlitad för att leda förändringen men det kan även vara en intern person som arbetar inom
företaget eller organisationen (Lunenburg, 2010). Beer och Nohria (2000) menar att bättre
integrering och effektivitet hos ledare är viktigt på grund av att två tredje-delar av
förändringsinitiativ misslyckas. Choi (2011) menar även att det dock saknas en del empiri för
ledares val av tillvägagångssätt och misslyckanden i förändringar som har skett på grund av
tillvägagångssätt i implementationsprocessen. Försök har gjorts genom upplysning, att det är
viktigt med undersökning av implementationsprocessen och finna möjligheten till att skapa
ramverk till ledning av förändringar (Todnem By, 2005). Forskning föreslog redan under slutet
av 80-talet att man skulle undersöka organisationer och dess medvetenhet till förändring, och
detta genom diverse steg genom förändringsprocesser, där implementering var en del av detta
(Al-Haddad & Kotnour, 2015).
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På företag där dagliga planerade förändringar sker finns det ledare som genomför förändringar
och det finns även berörda parter som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med förändringen.
De berörda kan vara involverade innan, under och/eller efter förändringen. Kunskapen som
förändringsledaren har, är viktig för att utföra en framgångsrik implementation (Bakari. et Al,
2017). Att som förändringsledare även kunna motivera en förändring till de berörda kan ske på
olika sätt. Det kan innebära att man understryker vikten att kunna bryta “status quo” innan
förändringen sker och låta alla berörda förstå att en förändring är på sin plats och att den bör
implementeras (Jaros, 2010). Man har konstaterat att det finns få studier som undersöker
medarbetarnas uppfattning om sin organisationsmiljö för att främja beredskap till förändring. I
en studie gjord av Eby. et Al, (2000) kunde man se att medarbetare som ansåg sin arbetsplats
som flexibel var mer mottagliga för förändring, de var även mer benägna att utvärdera sin
organisation.
Det gäller för en ledare att hitta vikten av vad som är intressant i förändringen och som beskrivs
i
studien
”The structure and function of attitudes toward organizational change”
är
medarbetarnas åsikter och tankar viktiga för framgång i den planerade förändringen (Lines,
2005). Den effektiva insatsen en ledare gör skapar även en egen positiv självförändring hos
medarbetarna (Bakari. et Al, 2017; Laschinger. et Al, 2015). De individuella aspekterna för hur
man från person till person tar emot förändring kan vara påtagliga Beer & Nohria (2000) och
stärker man även den autentiska ledarens styrkor och förmågor genom mätningar så kan
förändringsledarna i slutändan förbättra och hantera förändringar (Novicevic, 2005). De
autentiska ledarskapsförmågorna visar även ge positiva effekter till de anställda (Bakari. et Al,
2017). Genom att de uppmuntrar till individuella dagliga små steg och hjälper deras anställda
att visualisera och förstå, kommer de anställda att uppnå potentiella mål (Eldrod & Tippett,
2002). “För i någon form av förändring på ett företag så är de berörda påtagligt påverkade av
vad de hör, ser och upplever. Det påverkar även deras beslutsamhet att vara motståndare eller
ge support till en förändring.” (Armenakis. et Al, 2007 sida 484).
De anställda är som nämnt berörda av förändringsarbetet. Gill (2002) beskriver att
förändringsmotstånd hos de anställda kan uppkomma genom för lite övertygelse att
förändringen behövs. Gill (2002) menar även att ifrågasättande från de anställda, till vad
meningen och värdet i förändringen är, kan i sin tur leda till bristande motivation av
förändringen. Att som ledare ha förmågan att motivera genom att vara stödjande mildrar
förändringsmotståndet, (Van de Ven & Jones, 2016). Ett sätt för en ledare att följa upp ifall en
resurs är villig att vidta de åtgärder som krävs för att implementera en förändring är deras
överenskommelse med ledaren (Johnson, 2016). Beredskapen handlar även om positiv
inställning till behovet att behöva förändra något (Armenakis. et Al, 1993). Det är viktigt att
understryka poängen i att de berördas attityder faktiskt påverkas av deras preferenser och
grupparbeten. Resultat har visat att dessa parametrar är viktiga för att förstå villighet till
förändringar (Eby. et Al, 2000). Samt att lyckad implementering av en planerad förändring är
att skapa beredskap hos anställda inför förändringen (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Stegring
av villighet kommer även detta leda till en mer framgångsrik implementering av en planerad
förändring i och med att de anställda blir mer benägna att vilja ändra på arbetssätt (Bakari. et
Al, 2017).
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2.4 Sammanfattning av litteraturstudien
Studier lägger vikt vid att man som ledare bör utveckla sina egna kunskaper och med hjälp av
rätt medel, få de berörda att förstå varför förändringen är viktig och hur den ska implementeras.
Insikt på hur man som ledare får de berörda tillfredsställda samt engagerade inom en förändring,
har givits. Men enlig forskning finns det luckor i implementeringsprocessen och information
om hur man aktivt arbetar med implementation hos företag utestår. Med hjälp av en femstegsmodell utvecklad av Cummings och Worley (2014) ska mätbara insatser göras, på interna
utvecklingsförändringar, för att motverka misslyckanden av förändringar hos ett konsultdrivet
samhällbyggnadsbolag.
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3. Teoretiskt ramverk
Nedanstående avsnitt består utav en introduktion till ramverket. I avsnittet beskrivs varför det
utvalda ramverket är intressant för rapporten. Utöver introduktion kommer även den
implementeringsmodell som appliceras i rapporten att presenteras med tillhörande aktiviteter
som ska användas för att nå en framgångsrik förändringsledning.

3.1 Inledning
Det teoretiska ramverket grundar sig i organisationsutveckling som har smalnats ner till hur
förändringsledare ska effektivt implementera planerade utvecklingsförändringar inom
organisationer. Teorin för implementeringsfasen i denna studie bygger på fem aktiviteter som
är framtagna av Cummings & Worley, (2014). och som bidrar till effektivare
förändringsledarskap. De fem aktiviteterna är att motivera förändring, skapa en vision, skapa
politisk support, hantera övergången och behålla drivkraft. Dessa fem aktiviteter anses vara
viktiga för förändringsledare att använda sig av i implementeringsfasen för att förändringen ska
bli effektiv (Cummings & Worley, 2014). Det finns många modeller och teorier som finns att
läsa i litteraturen, till exempel John P. Kotters ”Åtta steg till förändring” eller
Richard Luecke som använde sig av sju steg, där många av teorierna använder och lyfter fram
liknande steg (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Cummings & Worley, (2014) menar att de
praktiska råden för hur man hanterar förändringar kan delas upp i sina fem aktiviteter.
Författarna till rapporten har valt att använda sig av de fem aktiviteter, därför de sammanfattar
och tolkar de teorier modeller som finns för att beskriva dessa viktiga aktiviteter vid
implementering av en intern utvecklingsförändring som även är av den typ som studeras i denna
rapport. Därför kommer Cummings & Worley, (2014) vara den enda källan för resten av
kapitlet.

Figur 1: Implementeringsmodell till en mer effektiv förändringsledning. (Figuren bygger på Cummings & Worley, 2014,
modifierad av författarna).
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3.2 Femstegsmodell för effektiv förändringsledning vid implementering
Motivera förändring
Det första steget i en förändring är att skapa motivation hos de berörda. Att få de anställda att
känna sig motiverade och att förändringen är nödvändig för organisationen. Detta kräver
att som förändringsledare fokusera på två områden: att skapa beredskap för
förändring samt överkomma motstånd till förändring.
Skapa beredskap

Att skapa beredskap för en förändring handlar om att få de berörda att känna att det tillstånd
som organisationen befinner sig i inte är hållbar och att en förändring är nödvändig. Ett första
steg är att utsätta organisationen för andra perspektiv på hur organisationer arbetar och på det
viset få påtryckningar om att förändring är nödvändig eller andra arbetssätt kan appliceras. Det
kan till exempel handla om att låta ledare delta i externa nätverk. Det andra steget är att
informera de berörda vilken nivå organisationen befinner sig i och jämföra det med det tillstånd
organisationen ska eftersträva att vara i. Det kan handla om organisatoriska mål eller en generell
vision som man vill att organisationen ska uppnå. Det tredje steget är att kommunicera positiva
förväntningar som kommer med förändringen till de berörda.. Det kan handla om att informera
om varför förändringen ska ske, hur de berörda kommer att vara involverade i förändringen och
vilka fördelar organisationen kommer få efter att förändringen är implementerad.
Överkomma motstånd

Det finns tre strategier för att hantera och överkomma motstånd i en förändring. Det första
steget är att lära sig hur personer kommer reagera eller kan reagera på förändringen. När de
berörda känner sig hörda och att deras problem är viktiga för de som leder förändringen är det
mer troligt att de blir mer öppna med sina tankar. Det är viktigt att informera på ett effektivt
sätt, då människor tenderar att ha ett motstånd när information är bristfällig. Ett exempel kan
vara om den vardagliga informationen mestadels ges ut via e-post så kan det vara bra att
använda ett annat sätt att informera förändringen, till exempel via möten. Om kommunikationen
är konkret, effektiv minskar det risken för felaktiga spekulationer om förändringen inom
organisationen. Genom att de berörda får delta och utforma förändringen kan det bidra med
insikter och idéer som tidigare inte uppkommit men även vilka hinder som kan dyka upp under
implementeringen.

Skapa en vision
Som ledare är det viktigt att skapa en vision som beskriver vad förändringen ska leda till. Den
hjälper även till att skapa en riktning för hur förändringen ska se ut och hur den ska
implementeras. Med hjälp av visionen kan ledaren tydligt beskriva vad som önskas efter
implementeringen av förändringen och skapa engagemang hos de berörda. En vision ska vara
tänkbar, önskvärd, genomförbar, fokuserad, flexibel och kommunicerbar. Den hjälper även till
att skapa engagemang, inspiration och motivation genom att koppla samman de berörda och
driva dem i rätt riktning. Vidare menar man att en övertygande vision består av två
delar, beskriva kärnideologin och skapa den föreställande framtiden:
Beskriva kärnideologin

Grunden av en vision för en förändring är organisationens kärnideologi. Den beskriver
organisationens syfte och kärnvärderingar och är den samma över tid. Det är viktigt att knyta
samman förändringen till organisationens kärnideologi för att få de berörda att förstå att de går
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i linje med varandra. En organisations styrka är att ha förmågan att konstant uppmuntra och
stötta förändring utan att kärnideologin förändras.
Skapa den föreställande framtiden

Till skillnad från kärnideologin som är konstant över tid så är den föreställande framtiden
specifik för förändringsprojektet. Det kan handla om att skapa beskrivningar av framtiden som
förändringen ska bidra till, till exempel att uppnå vissa nyckeltal eller beteenden som man vill
uppnå. Dessa beskrivningar kan fungera som mål och kan utmana och uppmuntra de berörda
att nå dem.

Skapa politisk support
Det kan vara svårt att få alla berörda av en förändring att ställa sig positiva till den. Ofta leder
förändringar till att olika individers eller gruppers intressen förändras. Det är därför viktigt för
en ledare att skapa politisk support där merparten har inställningen att förändringen är viktig.
För detta behöver förändringsledaren göra tre saker, bedöma sina styrkor att leda
förändringen, identifiera de berörda och sedan influera de berörda.
Bedöma sina styrkor

Till att börja med behöver förändringsledaren själv göra en bedömning av vilka styrkor han
eller hon har för att driva igenom förändringen. Genom att göra detta kan förändringsledaren
bestämma hur de kan användas för att påverka de berörda. Tidigare forskning har visat att det
finns tre typer av styrkor som kan användas för att påverka andra kunskap, personlighet
och externt stöd. Kunskap inkluderar att man har expertis inom ett visst område som värderas
högt hos andra. Personlighet har att göra med en persons karisma, rykte och professionalitet.
Externt stöd handlar om att ha ett kontaktnät med utomstående personer och på det viset
få information.
Identifiera de berörda

En förändringsledare bör identifiera de starka individer och grupper som blir berörda av en
förändring. Det kan vara personalgrupper, chefer och högsta nivåns beslutsfattare som både kan
vara för förändringen eller motsätta sig förändringen om deras intressen förbättras eller
försämras av den.
Influera de berörda

Genom ett par olika strategier kan ledaren sedan gå till väga för att influera dessa individer eller
grupper. En strategi är att vara rak i kommunikationen med de berörda. Att bestämma behoven
hos de berörda och presentera hur förändringen kan vara fördelaktig för dem. När en ledare
använder denna strategi är det viktigt att ledaren har goda kunskaper och information för att
kunna övertyga att förändringen är viktig för dem. En annan strategi är att använda sig av
sociala nätverk. Här handlar det om att skapa grupperingar genom att utnyttja sina sociala
relationer med individer eller grupper för att skapa gemensamma allianser som stöttar
förändringen. Den här strategin kan även användas för att nyttja kontakter för att finna hinder
mot förändringen.

Hantera övergången
När förändringen ska implementeras handlar det om att flytta organisationen från ett nuvarande
tillstånd till ett önskat tillstånd. Detta händer inte omedelbart utan kräver en övergångsperiod
där de berörda lär sig att hantera de nya förutsättningarna innan det önskade tillståndet kan
uppnås. För att implementeringen ska fungera effektivt finns fyra aktiviteter som kan underlätta
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övergången: aktivitetsplanering, engagemangsplanering, förändringsledningsstrukur och
lärande processer.
Aktivitetsplanering

Under övergången är det viktigt att ta fram en “vägledning” för övergången som innehåller de
aktiviteter som behöver genomföras för att förändringen ska bli implementerad. Vägledningen
ska även innehålla delmål under förändringen för att visa i vilken riktning och hastighet den
har för de berörda. Delmålen ska vara mer konkreta och mätbara än visionen av förändringen.
Här är det även viktigt att definiera under vilken tidsram förändringen ska pågå.
Engagemangsplanering

Även om ledaren redan har identifierat och skapat politisk support hos de berörda under en
förändring är det viktigt att göra en plan för hur dessa ska hållas engagerade under förändringen.
Det kan även vara så att förändringen ändras under övergången från ursprungsplanen och då
kan det vara extra viktigt att ha en plan för hur engagemanget ska hållas uppe.
Förändringsledningsstruktur

Under förändringen kan det behövas en tydlig struktur av de personer som leder och ansvarar
för förändringen och som tydliggör vilka roller de har. Denna struktur bör innehålla individer
som har möjlighet att tillföra resurser till förändringen, den som leder förändringen och
individer som representerar olika grupper som påverkas av förändringen.
Lärandeprocesser

De flesta förändringar bidrar till ny kunskap och nya färdigheter hos de berörda. För att
underlätta övergången kan förändringsledaren involvera lärandeprocesser för att förändringen
snabbare ska implementeras. Tre aktiviteter som kan användas för att underlätta detta. Den
första kan vara att skapa en modell där de berörda kan se och mäta hur deras ansträngning under
förändringen har bidragit till organisationens prestanda. Den andra aktiviteten är att skapa en
gemensam förståelse som beskriver hur de nya arbetssätten ska användas. Det kan vara nya
verktyg eller processer som ska användas och som gör det förståeligt för de berörda hur de ska
användas. Den tredje aktiviteten är att skapa möjligheter för de berörda att reflektera, bedöma
och ställa frågor kring vad den nya förändringen har bidragit till hur förändringen har gått. Det
handlar om att förändringsledaren tillsammans med de berörda ska ha en möjlighet att ge
konstruktiv feedback till varandra.

Behålla drivkraft
När en förändring har påbörjats är det viktigt att upprätthålla motivationen och engagemanget
hos de berörda. Det är vanligt att den inledande energin till förändring avtar när problem uppstår
eller att implementeringen måste ändras. Följande aktiviteter kan bidra för
att behålla drivkraften under förändringen, tillhandahålla resurser, bygga ett stödsystem,
utveckla nya kompetenser, uppmuntra nya beteenden samt bibehålla riktning.
Tillhandahålla resurser

Under en förändring kan de berördas vardagliga arbetssysslor kvarstå att genomföras. Utöver
detta ska de även genomgå förändringen som kan ta tid och energi. Det är därför viktigt att
tillsätta extra resurser som behövs för de olika förändringsaktiviteter så som utbildning,
konsultation, feedback och möten. Utöver detta kan förändringsledaren behöva hjälp av
konsulter för att förändringen ska bli lyckad. Ett förslag kan vara att skapa en separat budget
som är öronmärkt för avsatt endast för förändringen.
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Bygga ett stödsystem

En förändringsledare ska finnas till som stöd för de som berörs av förändringen men det är även
viktigt och lätt att glömma att även ledaren behöver stöd under förändringen. Ett stödsystem
kan bestå utav ett nätverk av personer som förändringsledaren har nära kontakt med som kan
fungera som bollplank för idéer och problem som uppstår. Det kan till exempel vara en kollega
som har varit med i liknande situationer och på så vis skapat sig erfarenhet och hur förändringar
kan eller ska ledas.
Utveckla nya kompetenser

I många fall kan det vara svårt att implementera förändringar om inte de berörda skaffar sig ny
kunskap eller färdigheter. Därför är det viktigt för förändringsledaren att avsätta tid för
upplärning där de berörda får delta i träningsprogram och rådgivning som ger kunskap, både
tekniska och sociala, som de behöver inför förändringen.
Uppmuntra nya beteenden

Människor har en tendens att göra det som ger dem belöning eller positiv feedback. Att som
förändringsledare uppmuntra och berömma de som är berörda av förändringen när de tillämpar
den är därför en viktig del för att behålla drivkraften. Lika viktigt är att i ett tidigt skede av
förändringen finna sätt för de berörda att se att deras ansträngning har gett resultat. En inre
positiv känsla kan uppkomma när en person uppnår något bra.
Bibehålla riktning

Det är lätt att överge en förändring i ett för tidigt skede. Detta kan bero på flera aspekter men
två lyfts här. Den första anledningen är att förändringsledaren är för otålig och inte ser ett
tydligt resultat inom kort tid. Det är viktigt att förstå att förändring tar tid och att människor
inte överger sina gamla beteenden och arbetssätt över en natt. Till en början måste man räkna
med att effektiviteten går ner innan de nya rutinerna har satt sig ordentligt. Det andra är att
förändringsledare är ivriga att påbörja sin nästa idé till förändring för tidigt. Detta kan leda till
att de berörda endast ser förändringen som tillfällig och att nästa månad kan nya förändringar
påbörjas som gör att de berörda påverkas ytterligare av arbete och en osäkerhet kring
förändringens trovärdighet skapas. Vidare är det en fara att fira ”segern” för tidigt och att en
förändring inte är fullt implementerad innan den sjunkit in i organisationens kultur.
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4. Metod
Detta kapitel presenterar den valda metoden för att fullfölja studiens syfte. Det innehåller
forskningsmetod, datainsamling, diskussion/analys, etik, validitet/reliabilitet samt
hållbarhetsaspekter.

4.1 Forskningsmetod
Författarna har först läst på om förändringsledning och skapat en övergripande litteraturstudie
för få förståelse och kunskap om området. Med vägledning av litteraturstudien och genom
förståelse att förändringsledning i implementeringsfas är ett forskningsområde att beröra, har
det teoretiska området att utforska konkretiserats ner. Det teoretiska ramverk som har valts,
med definierade aktiviteter för en effektiv förändringsledning, ligger som grund till
kartläggning av förändringsledares tillvägagångssätt vid implementering av en förändring.
Denna kartläggning mynnar sedan ut i en diskussion innehållande jämförelse och
problematisering av den insamlade empirin.
Studien syftar till att undersöka förändringsledares val av tillvägagångssätt för att leda interna
förändringar. Därför har kvalitativa data samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med
förändringsledare som tidigare lett interna förändringar. På grund av att denna studie bygger på
att förstå förändringsledarnas val av aktiviteter där ledarnas åsikter är oberoende av varandra
så skapar man empiri genom kvalitativ data. Man eftersöker här kontextuella förståelser
(Blomkvist & Hallin, 2015). Studien ska även besvara vilka faktorer förändringsledarna själva
anser att implementeringsprocessen består av, via hur de agerade under historiska förändringar.
De ska även besvara vilka utvecklingspotentialer som finns för framtida förändringar.
Utvecklingspotentialerna grundar sig i vad teorin anser att förändringsledarna borde tillämpa
för en effektiv förändringsledning och vad man som förändringsledare anser att man borde göra
men som de själva inte har gjort.

4.2 Datainsamling
All datainsamling har gjorts genom intervjuer med personer som arbetar inom [Företaget].
Intervjuerna har gjorts i två skeden, det första var för att författarna skulle skaffa sig bättre
insikt i avdelningen och för att få reda på vilken syn företaget har på förändringsledning. De
andra intervjuerna gjordes för att skapa empiri till studien. Samtliga intervjudeltagare finns att
läsa i tabell 1 och tabell 2. De första intervjuerna var informella med en kvalitativ och öppen
karaktär. Valet av intervjudeltagarna baserades på vilken insyn de har i företaget samt på deras
kunskaper om förändringsledning. Som nämnt utfördes dessa för att ta reda på vilken syn
företaget har på förändringsledning, men också för att få information om vilka förändringar
som har skett och vilka som har lett dessa. Dessa intervjuer kan därför ses som ostrukturerade.
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Tabell 1: Deltagare till de öppna intervjuerna.

Intervjudeltagare

Datum

Tid

i

2018-12-21

60 min

ii

2019-01-24

45 min

iii

2019-02-13

45 min

iv

2019-02-19

60 min

v

2019-02-26

50 min

vi

2019-03-04

60 min

Nuvarande
År av Intervjustruktur
position
anställning
Chef på Stora
7
Informell och
Projekt
öppen
Expert inom
Telefonsamtal
förändringsInformell och
ledning
öppen
Biträdande chef
7,5
Informell och
på stora projekt
öppen
M&A Manager
7
Informell och
öppen
Biträdande
8
Informell och
regionchef för
öppen
region Öst
Projekt
1
Informell och
Ingenjör
öppen

Intervjudeltagarna för de semistrukturerade intervjuerna valdes ut efter information från de
första ostrukturerade intervjuerna samt efter vilken typ av förändringar deltagarna tidigare har
lett inom organisationen. Efter detta hölls semi-strukturerade intervjuer med de utvalda
intervjudeltagarna. Intervjufrågorna (se bilaga 1) baserades på det teoretiska ramverket och dess
implementeringsmodell. Studien använder sig av semi-strukturerade intervjuer och studien
analyserar förändringsledares tillvägagångsätt för implementation. Detta görs genom att
ledarna återger sina erfarenheter via historiska förändringar. Informationen finns inte lagrad
i exempelvis datasystem. Då man eftersträvar vetskap från tidigare arbetssätt men även
genom att rapporten har en kvalitativ karaktär skapar man bra möjligheter till att finna oväntade
upptäckter, (Blomkvist & Hallin, 2015).
Tabell 2: Deltagare till de semistrukturerade intervjuerna.

Intervjudeltagare

Datum

FL 1

2019-03-07

FL 2

2019-03-08

FL 3

2019-03-11

FL 4

2019-03-12

FL 5

2019-03-12

FL 6

2019-03-13

FL 7

2019-04-01

Tid

Förändring

Position under
År av
Intervjustruktur
förändringen anställning
70 min
Ytoptimering
Ansvarig
7
Semioch ledare
strukturerad
60 min
Informations- Ledare på plats
4
Semihantering
strukturerad
75 min Datautveckling
Ansvarig och
7
Semiledare
strukturerad
70 min
Ytoptimering
Chef och
9
SemiUppdragsledare
strukturerad
70 min Lokalanpassning Uppdragsledare
8
Semistrukturerad
85 min Datautveckling
AMA7,5
Semiredaktör, och
strukturerad
Uppdragsledare
45 min
Informations- Uppdragsledare
7
Semihantering
strukturerad

I sökande av litteratur har författarna använts sig av böcker samt sökmotorer på internet så
som Emerald Insight, Science Direct och Google Scholar. I sökmotorerna har författarna valt
att använda nyckelorden: ’Intern förändringsledning’, ’Förändringsledning’,
’Organisationsförändring’, ’Teknikkonsultföretag’, ’Fragmenterad organisation’ och
’Implementering av organisationsförändring’. Det teoretiska ramverket är hämtat från en bok.
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4.3 Metod för Diskussion/ Slutsats
För att sammanställa den insamlade datan började författarna med att transkribera intervjuerna.
Med hjälp av transkriberingen kunde författarna börja analysera vad som hade sagts av
förändringsledarna under intervjuerna. En empirisk del kunde sedan skapas som grundade sig
på upprepade åsikter, tillvägagångssätt och unika åsikter som de förändringsledarna lyfte fram
under intervjuerna. I den empiriska delen har författarna besvarat forskningsfråga 1.
I diskussionsavsnittet har en analys av empirin gjorts genom det teoretiska ramverket och
litteraturstudien. Diskussionsavsnittet delades upp i faktorer, som förändringsledarna anser är
viktiga och som de applicerar i sina historiska förändringar Avsnittet delades även upp
i utvecklingspotentialer, som förändringsledarna tycker är viktiga men som de inte applicerar i
sina historiska förändringar samt vad teorin anser är viktigt för en effektiv förändringsledning.
Från diskussionsavsnittet har författarna mappat de mest centrala faktorerna och
utvecklingspotentialerna. Inom varje aktivitet i diskussionsavsnittet har diverse faktorer och
utvecklingspotentialer belysts. Mappning har därför skett genom utsortering av de mest
använda faktorerna och utvecklingspotentialerna från varje aktivitet. Detta har lett till en
slutsats där författarna, genom summering av de mest använda faktorerna och
utvecklingspotentialerna, har svarat på forskningsfråga 2 och 3. Detta beskriver hur
förändringsledarna arbetar och vad de borde förbättra med ledning av interna förändringar.

4.4 Etik
Genom hela uppsatsen har författarna följt det svenska Vetenskapsrådets principer för God
forskningssed Stafström, (2017) samt behandlat personuppgifter till intervjudeltagarna enligt
GDPR som säkerställer deras anonymitet för andra än författarna. Vidare har intervjudeltagarna
gett samtycke till att delta i studien där de på förhand fått information om studiens syfte, vilket
ämne intervjuerna skulle kretsa kring samt att de kommer vara anonyma genom hela rapporten.
Intervjuerna spelades in och underlaget lagras på en plats som inte är bundet till något företag
eller institution för att skydda åtkomligheten av detta. Intervjudeltagarna fick även gå igenom
de använda citaten i rapporten för att godkänna om materialet kan användas i rapporten eller
inte.

4.5 Validitet och reliabilitet
Validitet berör hur träffsäker slutsatsen beskriver det valda forskningsområdet (Saunders et al,
2014). Eftersom författarna ville analysera förändringsledares tillvägagångssätt för
implementering av interna utvecklingsförändringar ansågs det viktigt att gå till ursprungskällan
där förändringsledarna själva fick berätta om deras val av tillvägagångssätt och på det viset
förse studien med primärdata. Det valda teoretiska ramverket och dess implementeringsmodell
är applicerbar på den typen av förändring som förändringsledarna tidigare har lett och den
förändringstypen som de grundar sina åsikter på. Då teorin har bedömts som relevant för
rapportens syfte och frågeställningar kan man uppnå validitet i rapporten (Blomkvist & Hallin,
2015)
Hela studien bygger på den insamlade empirin som skapats av semistrukturerade intervjuer med
förändringsledare där deras tillvägagångssätt vid implementering av interna
utvecklingsförändringar har varit intervjuämnet. För att försäkra sig om att författarna har
studerat förändringsledning på rätt sätt har intervjufrågorna skapats utifrån det teoretiska
ramverket och intervjudeltagarna har fått läsa igenom transkriberingen av intervjuerna och
kommit med synpunkter för att justera. Detta minskar felaktig tolkning av insamlad information
och ökar reliabiliteten (Blomkvist & Hallin, 2015).
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4.6 Hållbarhet
Studien har haft till syfte att analysera förändringsledares tillvägagångssätt vid implementering
av interna utvecklingsförändringar. Detta kan bidra till en självreflektion för dessa
förändringsledare. Vidare bidrar studien till utvecklingspotential för hur de förändringsledarna
kan hantera liknande förändringar i framtiden och om det tillämpas av det förändringsledarna
kan det sociala samspelet mellan dem och de berörda bli bättre. Gällande det ekonomiska
avtrycket har förändringsledare nämnt att det i vissa fall har varit svårt att motivera
förändringen ekonomiskt. Om då förändringarna kan implementeras mer effektivt kan det leda
till att det även blir en lägre kostnad för detta. Författarna kan inte se hur denna studie bidrar
till en mer ekologisk hållbarhet.
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5. Introduktion av Företaget
Det bolaget som i rapporten benämns [Företaget] är ett konsultföretag inom
samhällsbyggnadsbranschen i Sverige med verksamhet inom fyra olika divisioner. Dessa
divisioner består av; Energi, Industri, Digitala lösningar och Infrastruktur. [Företaget] är
grundat i Sverige men har för nuvarande sin bas i Europa och klienter över hela världen.
Divisionen ’Infrastruktur’ är i sin tur uppdelat i fem olika affärsområden. Rapportens studie
fokuserar på en viss affärsenhet inom ett av dessa affärsområden. Inom denna affärsenhet
har fyra interna utvecklingsförändringar skett från 2012 fram till 2019.

6. Introduktion om förändringarna
De förändringar som har valts ut att ha med i studien har likheter till varandra. Alla fyra
förändringar var planerade interna utvecklingsförändringar som har skett inom en viss
avdelning på [Företaget] samt det var avdelningens egna val att genomföra dem. Att de var
interna syftar till att förändringen skedde internt inom avdelningen. Att de även var
utvecklingsförändringar betyder att förändringarna utvecklade någon redan befintligt
inom avdelningen och de var inte revolutionerade. Dessa typer av förändringar går i linje med
det valda teoretiska ramverket som syftar till just planerade interna utvecklingsförändringar.
Nedan beskrivs förändringarna i korthet vad de gick ut på.

6.1 Förändring – Ytoptimering
Den första interna utvecklingsförändringen var när optimering av kontorsyta skulle införas på
avdelningen av företaget. Avdelningen hade insett att de behövde fler platser tillgängliga för
medarbetarna och samtidigt var det många som hade arbetsuppgifter som gjorde att de sällan
befann sig på kontoret. De befann sig hos kunder, på möten eller hade andra arbetsuppgifter
som gjorde att de inte nyttjade sin plats varje dag. Tanken var att de som inte nyttjade sin plats
till fullo skulle få tillgång till flex-platserna och på så vis skapa mer utrymme för nya fasta
platser som kunde nyttjas av de som var mer platsbundna till kontoret.

6.2 Förändring – Datautveckling
Den andra interna utvecklingsförändringen var när avdelningen gick över från att projektera
och rita i 2D till 3D. Vid en upphandling av ett uppdrag var det en kund som ville
att leverabler skulle vara i 3D-format. Till följd av detta ändrade [Företaget] sitt interna
arbetssätt som tidigare hade varit att endast projektera och rita i 2D. Detta var dock något
som [Företaget] på förhand visste och därför blev detta en planerad förändring.

6.3 Förändring – Informationshantering
Den
tredje
interna
utvecklingsförändringen
handlade om
att
den
interna
informationshanteringen för de olika projekten skulle gå över till en standardiserad plattform.
[Företaget] såg problematiken dels i att det tidigare tagit för lång tid att starta upp nya projekt
med mycket administrativt arbete och dels för medarbetare som arbetar i flera olika projekt har
svårt att veta hur information lagras i de enskilda projekten.

6.4 Förändring – Lokalanpassning
Den sista interna utvecklingsförändringen handlade om hur man får individer, grupper eller
projektgrupper att fysiskt flytta internt inom företagets lokaler. I takt med att avdelningen hade
vuxit sig större hade efterfrågan på fler arbetsplatser eftersökts.
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7. Empiriska resultat
Nedanstående del består utav det empiriska resultatet från förändringsledarna. Första delen i
empirin sammanfattar förändringsledarnas generella åsikter om förändringsledning. Den
andra delens åsikter är baserad på frågor utifrån det teoretiska ramverket. Frågorna grundar
sig på teorins implementeringsmodell och dess fem tillhörande aktiviteter.

7.1 Allmänna åsikter om förändringsledning
Den generella uppfattningen hos intervjudeltagarna om vad som är extra viktigt att tänka på
som förändringsledare under förändringar är att skapa motivation, att få med sig
alla och aktivitetsplanera innan förändringen. Gemensamt för dessa åsikter är att dessa
områden ska täckas i början av förändringen och även innan förändringen har påbörjats, enligt
förändringsledarna. Samtidigt har flera av intervjudeltagarna även berättat att om de skulle få
göra om förändringarna skulle de ha en tydligare ansvarsstruktur för förändringen. Där skulle
det definierats vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna som behövs genomföras med
tydliga mål för när aktiviteterna är avklarade. Detta skulle leda till mindre förvirring bland de
berörda som vid flera tillfällen inte visste vem de skulle vända sig till för att få svar på problem
eller frågor som uppstod. Några har även nämnt att om de fick göra om deras specifika
förändring skulle de ha planerat för förändringen bättre med de aktiviteter som behövde
göras av de berörda samt de hade skapat förutsättningar som behövdes för att förändringen
skulle tillämpas av de berörda.
För att bevara erfarenheter av förändringar och hur man ska följa upp dem har alla
förändringsledare berättat att de tycker att det är viktigt att dokumentera förändringar som har
genomförts, både hur man tänkte från början, vad man gjorde under förändringen och hur
resultatet blev utav förändringen. Ett par har även nämnt att man borde göra
en utvärderingsrapport eller ha en presentation för alla de berörda för att bevara erfarenheter
som man fått under implementeringen av förändringen.

7.2 Motivera förändring
Skapa beredskap

För att skapa beredskap inför förändringen så informerade nästan alla förändringsledare till de
berörda att förändringen skulle ske, detta har gjorts under större gruppmöten. Vid dessa möten
har man beskrivit hur den nuvarande situationen inom avdelningen såg ut och vad förändringen
skulle leda till. Flera av förändringsledarna tillade även att det är viktigt att förankra
förändringen hos de berörda innan den sker. Som FL 7 förklarade det:
“Det är viktigt att börja med förankring, att förankra idén nästan innan du har den. För om
alla är på banan och är beredd på vad som ska förändras så är det väldigt lätt att få
igenom det.”
Förändringsledarna har gått tillväga på olika sätt för att skapa beredskap hos de berörda inför
förändringen. Vissa förklarade vilka fördelar förändringen skulle medföra till de berörda, till
exempel att de i större utsträckning kommer kunna lägga mer tid på de arbetsuppgifter som de
tycker är roliga istället för administrativt arbete och på det viset skapat motivation hos dem.
Medan andra förändringsledare har försökt att motivera de berörda till förändringen genom att
föregå med gott exempel. De började själva tillämpa förändringen för att visa dess fördelar och
på det viset skapa motivation inom avdelningen. Ett par av förändringsledarna har skapat
motivation hos de berörda genom att erbjuda en belöning om de tillämpar förändringen.
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Det som alla förändringsledare har haft gemensamt för att lyckas skapa en god beredskap och
motivation hos de berörda inför förändringen är att de själva har känt att de måste tro på
förändringen, att den ska medföra något gott till avdelningen och att de själva måste ha en
positiv inställning till den. Som FL 4 säger:
“Det är viktigt att man tycker att förändringen är rätt att göra. Annars kanske man inte är
rätt person att leda förändringen.”
Ytterligare ett tillvägagångssätt som användes utav tre av förändringsledarna för att skapa
motivation hos de berörda var att involvera dem i förändringen. De fick då komma med åsikter
och vara delaktiga i utformningen av förändringen. Detta gjorde att de berörda kände sig
inkluderade och en känsla att de själva hade utformat förändringen uppkom. Tre av
förändringsledarna har även nämnt att det är viktigt, för att skapa beredskap, att på förhand
tydligt definiera vad förändringen ska leda till och att punkta upp delmål och slutmål med
förändringen samt vilka aktiviteter som måste genomföras för att uppnå förändringen. Detta
ansågs viktigt så att de berörda skulle få en tydlig bild av vad som krävdes av dem själva för
att förändringen skulle bli implementerad. Som FL 6 förklarade:
“Att börja med att definiera vad målet är och vilka aktiviteter som krävs är viktigt. Annars är
det omöjligt att få alla att springa åt samma håll om man bara säger att nu ska vi springa, nu
ska vi springa i en ny riktning”

Överkomma motstånd
Inför nästan alla förändringar skapades det någon form av motstånd till förändringen hos de
berörda som berodde på olika saker. Vissa av de berörda förstod inte varför de skulle ändra sitt
sätt att arbeta när deras nuvarande sätt hade fungerat i så många år medan andra inte förstod
varför just de skulle behöva genomgå förändringen. De flesta av intervjudeltagarna tyckte att
det var viktigt att förstå varför de berörda kände ett motstånd till förändringen och som FL 3
förklarade:
“Först så måste man förstå varför någon inte är positiv till förändringen och den vanligaste
anledningen skulle jag säga är brist på kunskap, man förstår inte vad man ska göra med det
nya.”
Även här gick förändringsledarna tillväga på olika sätt för att överkomma detta motstånd. I ett
utav fallen där nya datorprogram var tvunget att börja användas så skapades det möjligheter, för
några utav de berörda som inte hade kunskapen, att gå på utbildning för att lära sig om de nya
programmen. De skulle sedan föra vidare kunskapen till de övriga i avdelningen. Detta var ett
sätt för att få de berörda att känna sig bekväma med det nya arbetssättet så att de kunde fortsätta
utföra sina arbetssysslor.
I ett annat fall när delar av avdelningen skulle ytoptimera uppstod ett motstånd hos en del av
de berörda som kände att de verkligen ville ha en fast plats. Då backade förändringsledarna och
erbjöd en fast plats till de som ville ha det, förändringen blev frivillig och behövdes inte
tillämpas om de berörda inte ville. Förändringsledarna ansåg att de berördas välmående var
viktigare än att de skulle behöva tvingas till förändringen. I ytterligare en förändring kom
initiativet från den förändringsledaren men som var tvunget att godkännas av personer som satt
högre upp i hierarkin. I det ledet skapades ett motstånd för man var orolig att det skulle bli för
kostsamt för företaget för att lyckas implementera förändringen. För att få förändringen
godkänd så argumenterade förändringsledaren för de fördelar förändringen skulle föra med sig
och tjatade om att få genomföra den.
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Under förändringen [Lokaloptimering] använde den förändringsledaren en ‘morot’ för att få de
berörda som kände ett motstånd till förändringen att tillämpa den. Moroten innebar att man som
förändringsledare skulle göra det behagligt för de berörda som ville ta sig an förändringen. De
flesta förändringsledare tyckte att det var viktigt att hålla de berörda informerade och
uppdaterade om förändringen under implementeringen. Det var inte ovanligt att förvirring och
oroligheter skapades när information inte ges ut till de berörda och som FL 1 förklarade:
“Just information är ju det som berörda brukar tycka är viktigt och tycker att de får för lite
utav under förändringar. Därför är det viktigt att informera även om man inte har något nytt
att informera.”

7.3 Skapa en vision
Beskriva kärnideologin

Under frågan om deltagarna kan utveckla svaret om förändringens vision är i linje med
företagets kärnideologi har deltagarna i de flesta fall kopplat samman vad de tror företagets
kärnideologi är till sin vision för respektive förändring. Här har man lyckats fått fram vad
förändringsledarna själva anser att företaget har för ett eller flera kärnvärden och parallellt
beskrivit förändringens vision. Man har tryckt på diverse områden i företaget där just sin egen
förändring passar in, ett exempel är FL 4s åsikt om kärnvärden till sin förändring:
”Där är väl så att [Företaget] har ju en miljöprofil och vi ska minska vårt avtryck. Det är
alltid bra att ha effektiv användning av ytor.”
Vad som bör påpekas är dock att företagets kärnvärden har tolkats annorlunda av respektive
förändringsledare. En anledning av ovanstående kan vara att företagets kärnideologi är flexibel
och anpassningsbar, ett annat alternativ kan eventuellt vara tidsspannet då förändringen
utfördes. Det har visat sig att en aspekt som har påverkat ifall visionen ligger i linje med
företaget kärnvärden är tidsspannet då förändringen utspelar sig. Kärnideologin har sett
annorlunda ut och detta beror dels på att man under 2017 etablerade nya kärnvärden i
verksamheten. Nästan alla intervjuare samtyckte, som ovannämnt, att visionen låg i linje med
kärnideologin medans FL 6 antydde nedanstående om förändringen [Datautveckling]”:
”Jag skulle vilja säga att vi har mycket bättre kärnvärden nu än förut. Då var
ett kärnvärde: ”Innovationer baserad på erfarenheter”. Det kanske inte riktigt stämmer för
förändringen [Dataoptimering]. Den var ju inte ”baserad på erfarenheter”.”
Skapa den föreställande framtiden

Samtliga förändringsledares gemensamma nämnare, när de skulle beskriva förändringens
vision, var att justera något redan befintligt internt som inte har fungerat. Visionen för samtliga
förändringar har inte varit att förändra något revolutionerade, istället har man genom erfarenhet
kommit fram till hur man optimerar. Detta förstärks av FL 2 inom förändringen
[Informationshantering]:
”Vi har faktiskt 1800 man-år som vi har lagt i de här projekten. Det är nästan 2000 års
erfarenhet från 4 olika projekt under 4 års tid. Om man lyckas få in den kunskapen och
paketerar ut så är det ganska så kraftfullt”.
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Samtidigt som FL 1 uttryckte sig att det finns:
”Tydliga mål med förändringen innefattade att ytoptimering var något positivt för att klara
av de toppar som blir när det var väldigt många personer på plats.”
Och FL 5 utrycker sig i samma fråga:”
“Man vill tillgodose att vi har de ytor vi behöver för att skapa en bra arbetsmiljö för alla”
Vissa förändringsledare tog även frågan ett steg längre och började analysera det externa
utfallet av förändringen i frågan om förändringens vision. Man påpekade både positiva och
negativa konsekvenser som skedde under händelseförloppet av förändringen, så som att
visionen har ändrats med tidens gång för att förändringen blev större än förväntat, samt att man
flyttade visionen utåt mot externa parter under implementeringsfasen. I förändringen
[Ytoptimering] så insåg man snabbt att det kan vara bra för kulturen om även
samarbetspartners, och externa kunder får använda sig av utrustningen vid gemensamma
möten. FL 1 beskrev det som:
”Vi tog det ett steg längre, i och med att det nu även skulle vara teknik-anpassat för våra
samtliga samarbetspartners. Vi pratade med IT-avdelningen om detta och köpte in
dockningsstationer som även passade för våra samarbetspartners.”
Även under förändringen [Informationshantering] har man flyttat upp visionens glasögon ett
steg. Här kunde FL 7 konstatera att beslut togs för att utvidga förändringen. Att den inte bara
fick fäste internt utan när behovet uppkom externt så gick man på instinkt och presenterade
förändringen för berörda.
Hur visionen kommunicerades ut till de personer som var berörda av varje förändring, har i de
flesta förändringar gjorts på liknande sätt. Man har inte lagt upp någon typisk
kommunikationsplan för att få de berörda att acceptera visionen eller häva motstånd till
visionen. Istället har man använts dialog-tekniker under implementationsfasen och spontanitet.
Man har också låtit de berörda fått visa upp avklarade steg för samtliga och presenterat på
gemensamma möten. Under möten har avstämning skett om man är på väg mot rätt mål eller
om revidering behövs. Ett genomgående tema är olika typer av möten som har hållits för att
förmedla budskapet om visionen till de berörda. Här har man konstaterat att möten är den
gemensamma nämnaren men att utförandet på möten har sett olika ut. Inom förändringen
[Informationshantering] har man fokuserat på stora samlingar en gång i veckan. Målgruppen är
inte bara berörda personer i förändringen utan som FL 7 förklarar det:
”Genom att nå ut till en bredare front kan även andra områden inom [Företaget] involveras
om de vill samt se hur vi arbetar.”
Förutom detta har man haft interna möten tillsammans med alla berörda. Under förändringen
av [Lokalanpassning] så införde man aktiviteter i form av workshops där man använde sig av
medborgardialogsmöten. Under tidens gång har varje förändringsledare varit tydlig med att det
kan finnas möjligheter att omformulera mål längs med vägen. Om de berörda inte har förstått
visionen har man därför tagit hänsyn till den specifika individens behov och bemött den. FL 1
förtydligade det genom att säga:

21

”Högt i tak och att man ska kunna prata. Om det inte blir rätt så får man backa i detta
iterativa arbetet. Våga gå tillbaka och om någon inte blir nöjd och göra anpassningar.”
Även i förändringen [Datautveckling] har man arbetat med vidare kommunikation av visionen
på sikt. Med hjälp av en central enhet som sitter på kompetens har dessa haft ständig och
regelbunden kontakt med teknikområdena, som har arbetat med förändringen. Som FL
3 antydde: ”Så att vi kan leverera det som ska levereras”. Här fokuserade man utanför det
interna området och man breddade sin tankebana till att kunna möta de externa kunderna

7.4 Skapa politisk support
Bedöma sina styrkor

Förändringsledarna har fått analysera sina egna styrkor som ledare i deras förändringar. Här har
frågan “Hur bedömde du dina styrkor, för att vara trovärdig, hos de berörda under
förändringen?” varit i fokus. Där värdesätts förändringsledarens egna beskrivande ord. Trots
att frågan var bred, att man som förändringsledare har haft ett stort spann på utveckling av
svaret och ett stort antal områden man personligen kan anses trovärdig inom har merparten av
deltagarna svarat att styrkorna sitter i deras erfarenheter och deras egna attityder till
förändringen. Erfarenheter har förändringsledarna samlat genom att de varit på företaget under
en längre tid, att de är medvetna om teknikspecifika delar men även att de innan de började på
företaget har arbetat med liknande saker. Hur de har uppträtt och betett sig mot de berörda har
också gjort ett avtryck och är en parameter på hur de bedömde sina egna styrkor. De flesta
poängterade hur de skapade förtroende genom att visa en positiv attityd till förändringen och
att de själva trodde på förändringen. FL 1 belyste detta:
“Att man får vara en förebild och att man är positiv visar att man entusiasmerar övriga till
att det här är någonting som är bra”.
Förändringsledarna ansåg även att de uppvisade en lagspelaranda för att vara trovärdiga genom
att man var flexibel. Om de berörda ändrade uppfattning längs implementeringen var man som
förändringsledare anpassningsbar och kunde ändra på sina beteenden och handlingar. I
förändringen [Informationshantering] gjorde FL 2 de berörda införstådda att förändringsledarna
inte kunde allt utan förändringen behöver de berördas kompetens för att lyckas
“Att vara tydlig med detta tror jag kanske gav mig trovärdighet (FL2)”.
Under intervjun började även FL 4 att tänka utanför ramen av hur denna som förändringsledare
hade agerat och började istället diskutera vad som kunde ha gjorts. Om ledaren hade fått göra
om förändringen så hade personen i fråga varit mer positiv till förändringen än vad utfallet blev,
samt för att skapa mer trovärdighet hos de berörda skulle personen ha planerat förändringen
bättre och skapat bättre förutsättningar till de berörda.
Identifiera de berörda

Intervjudeltagarna har redogjort hur de har gått tillväga när de skulle identifiera de berörda inför
förändringen. För att kunna identifiera de berörda har merparten varit överens om att de
strukturerade upp vilka de tror är berörda parter till förändringen. Detta har skett genom att man
har sammankallat vissa specifika grupper, allt ifrån chefer till projektledare, till fysiska möten
för att se över ifall dem är berörda av förändringen eller inte. Ledarna, som genom
sammankallning, har försökt att identifiera sina berörda och lagt fokus på att fråga runt om
personerna själva anser sig vara berörda. Inför denna identifiering har vissa förändringsledare
planerat sin identifiering. Man kan konstatera, genom intervjuerna, att man har kommit med
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förslag om vilka man anser är berörda innan identifieringen har skett. Man har även försökt att
rannsaka behov av målgrupp där man analyserar ”vad behöver vi ha och vad behöver vi komma
fram till”. Ett holistiskt perspektiv har tagit i hänseende under implementeringen. Planering
där man som förändringsledare har varit medveten om att även de som inte jobbar aktivt med
själva förändringen är berörda på ett eller annat sätt. FL 3 gällande förändringen
[Datautveckling] förklarade en situation:
”Alla berördes ju i större- eller mindre grad. Alla skulle inte leverera något. Även om man
inte skulle leverera något så var man eventuellt ändå beroende av information från de som
skulle leverera”.
I samma förändring som ovan [Datautveckling] så har FL 6 börjat med att identifiera de
berörda personerna, strukturen som lades fram innehöll ansvarskoder. Uppföljning skedde där
varje teknikområde som var berörd fick godkänna eller icke godkänna sina
ansvarspositioner, som förändringsledarna tog fram åt dem. FL 6 förklarar att ovanstående
resulterade i en tydlig definition av ansvar.
Influera de berörda

I frågan “Såg andra dig som en förändringsledare” svarade de flesta deltagarna att andra såg
dem som en förändringsledare under förändringen. Endast FL 2 och FL 6 svarade att fallet inte
var som så i början av förändringen, men att synen på dem som ledare utvecklades under tidens
gång. De flesta deltagarna poängterar hur de själva var drivande under förändringen och att
andra såg dem som förändringsledare efter hur de agerade i förändringen. Exempelvis så var FL
3 först att kunna området som förändringen berörde. Det var även denna förändringsledare som
höll i workshops och det var denna person som kommunicerade med de berörda parterna under
hela förändringen.
FL 7 förklarar situationen som att andra såg han/henne som en förändringsledare eftersom
personen höll i stafettpinnen och drev projektet framåt. FL 2 förklarar även att personen i fråga
alltid fanns som en hjälpande hand på plats, vilket gjorde personen till en förändringsledare. FL
6 delade upp ansvaret mellan sig själv och de andra ansvariga.
Vissa har även utvecklat sina svar med vilken position de har på företaget. Här poängterar
förändringsledarna att man inom företaget har en uppdragsledarroll eller en segmentschefs
position som gör att de berörda anser att man är en förändringsledare, även under
förändringen. Under frågan gällande hur förändringsledarna gick tillväga för att
påverka/influera de berörda att förändringen var viktig så har tre gemensamma nämnare
konstaterats. Den första nämnaren är laganda som förändringsledarna har berättat att de ville
visa för att influera de berörda. Man har kommit till insikt att alla inte är lika och ett tydligt
exempel är förändringen [Lokalanpassning] där FL 5 inser att vissa personer inte förstår varför
man behöver förändringen. Istället för att berätta om hur detta kommer hjälpa de berörda i
framtiden så visade FL 5 hur förändringen går till och vad den kommer att bidra med. Till
teknikspecifika berörda har FL 7 poängterat att om avdelningen tillsammans fokuserar på det
administrativa nu blir det mer fokus på teknik senare. Utöver detta har man som
förändringsledare poängterat att förändringen kan resultera i att avdelningen blir väldigt duktiga
på innehållet i förändringen samt införstådda att förändringen är något vi måste utveckla
tillsammans. Den andra nämnaren är samverkan inom företaget där man har varit konkret med
vad förändringen faktiskt ska resultera i. Antingen att kunden vill ha detta, att vi tillsammans
kommer ha nytta av förändringen eller att det går i linje med den nya VDns vision för bolaget,
för att bara nämna några.
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Den tredje gemensamma nämnaren är ärlighet. Som förändringsledare har man antingen varit
ärlig i sin egen personliga roll och sagt att man inte har nog med kompetens, eller så har man
gjort de berörda införstådda att det blir enklare i framtiden om vi gör på ett visst sätt nu eller
om vi inte agerar åt ett visst håll nu kommer problem att uppstå. Som FL 4 förklarade:
”Om vi ska kunna anställa fler så kommer vi inte få plats här, utan vi måste göra någonting.”
FL 5 har även poängterat att man som förändringsledare kan influera de berörda genom att visa
resultat under tidens gång och inte bara prata om hur bra förändringarna kommer att bli.

7.5 Hantera övergången
Aktivitetsplanering

När övergången av förändringen skulle ske har samtliga förändringsledare berättat att det var
obefintligt med aktivitetsplanering. Anledningen till detta skildes åt mellan de olika
förändringsledarna. Vissa förklarade det med att övergången av förändringen inte hade
några tydliga aktiviteter utan skedde kontinuerligt medan andra har berättat att de inte riktigt
visste vad förändringen skulle landa i så de genomförde förändringen med olika aktiviteter
allteftersom de upptäckte ett behov för det. Dock har många av intervjudeltagarna berättat att
om de skulle få göra om förändringen på nytt så hade de valt att bättre strukturera upp de olika
aktiviteterna
som
krävdes
för
att
genomföra
förändringen.
Engagemangsplanering

Ingen av förändringarna har flutit på helt friktionsfritt utan av olika anledningar har de stött på
problem eller saker som man på förhand inte hade tänkt på vilket ledde till bristande motivation
hos de berörda. När frågan ställdes om “Hur de behöll motivationen uppe hos de berörda under
övergången av förändringen?” har de förändringsledarna berättat att de har gått tillväga på olika
sätt. Detta var dock inget som de på förhand hade planerat för utan var något som fick anpassas
till situationen när den dök upp. Vissa har försökt skapa en positiv stämning inom avdelningen,
antingen genom att prata positivt om förändringen eller motiverat de berörda till att
förändringen kommer leda till något bra. Andra har skapat förutsättningar för att problemet ska
överkommas och på det viset få förändringen att fortlöpa. Det har handlat om expertstöd eller
logistiska lösningar som har gjort att problemet har överkommits och engagemanget har på det
viset hållits uppe. I en utav förändringarna gick det inte att behålla engagemanget uppe hos
vissa av de berörda, vilket resulterade i att de förändringsledarna lät dessa individer gå tillbaka
till ursprungsläget och att de inte behövde tillämpa förändringen. Detta förklarades av FL 1:
”Istället för att de skulle tvingas till detta och sprida negativ energi så tog vi bort dem från
försöksdelen.
Förändringsledningsstruktur

De flesta utav intervjudeltagarna har under sina roller som förändringsledare för förändringen
skapat en ledningsstruktur under övergången. Där har utvalda personer bland de berörda blivit
tilldelade olika roller och ansvarsområden som behövdes för att förändringen skulle
implementeras inom en viss del av avdelningen. Några av förändringsledarna har inte skapat
någon tydlig ansvarsstruktur under förändringarna utan i de förändringarna var alla de berörda
tvungna att dra sitt strå till stacken då förändringen skulle implementeras.

24

Lärandeprocesser

För att en förändring ska bli lyckad och för att de berörda ska veta hur den ska tillämpas lika
har alla förändringsledarna använt sig utav gemensamma möten där alla de berörda har samlats
för att diskutera framstegen av förändringen. Här har de berörda även fått tillfällen att komma
med feedback och ändringsförslag som skulle förbättra förändringen. Samtliga
förändringsledare menade att det var viktigt att ha en öppen dialog med de berörda och lyssna
på vad de hade att säga. Som FL 3 beskriver det:
”Det var en kontinuerlig dialog med varandra fram och tillbaka där vi kom fram till
gemensamma lösningar.”
Flera av förändringsledarna har även nämnt att det inte är säkert att deras plan för hur
förändringen skulle ske eller se ut var den perfekta lösningen, tankar och idéer från de
berörda var viktig information att ta till sig. Genom dessa möten har de berörda fått lära sig mer
om förändringen och framförallt har en gemensam förståelse hur den skulle tillämpas
inom avdelningen skapats. I några fall där ny kunskap behövdes för att förändringen skulle
kunna genomföras för att den tidigare inte fanns hos de berörda har förändringsledarna sett till
att utbildningar har funnits för att lära sig de nya arbetssätten. Detta för att ge de berörda rätt
förutsättningar för att kunna tillämpa förändringen. Vid ett fall har förändringsledaren haft en
introduktion om hur förändringen ska tillämpas och sedan sett till att det finns stödpersoner
tillgängliga för de berörda under en uppstartsperiod som har hjälpt dem vid frågor eller
funderingar.

7.6 Behålla drivkraften
Tillhandahålla resurser

Alla som var berörda av någon av de fyra förändringarna har förutom implementeringen av den
nya förändringen även arbetat med sina externa uppdrag på företaget. Här har man fått
kombinera sitt vardagliga arbete med förändringsarbetet. Hur de berörda har belastats med
arbete har sett olika ut. Den fysiska påverkan har funnit hos de berörda. Implementeringen
har lett till att de har fått anstränga sig utöver sitt vardagliga jobb. De har antingen fått lägga
fler timmar varje vecka eller planera för att avsätta tid på förändringsarbetet. FL 7
förklarade att:
”Här har man som förändringsledare fått styra de mest fullbelagda berörda personerna med
hjälp av tid och att vi måste vara klara en utsatt tid.”
Under implementeringen har man involverat de berörda i att planera förändringen tillsammans
med förändringsledarna. De berördas involvering har bidragit till att man har upptäckt nya
situationer som förändringsledarna tidigare inte tänkt på. Exempelvis sa FL 6 att:
“Det kanske dyker upp saker man inte har tänkt på tidigare. Så många berörda har arbetat
mycket i perioder.”
Förändringsledarna arbetade ofta tillsammans med intern personal under implementeringen.
Men i de förändringar som gjordes så tog man vid enstaka tillfällen in externa resurser i form
av administratörer som hjälpte till att samordna tekniska verktyg på plats samt utbildningar ute
hos andra företag. Vid dataspecifika detaljer har även extern hjälp använts. Kostnad- och
tidsåtgång är aspekter som förändringsledarna poängterar som något man bör ha i åtanke vid
denna typen av förändringar. Det har varit svårt att veta hur lång tid delmål tar att uppfylla då
mycket i förändringen är nytt. De berörda som har varit kompatibla till att arbeta med
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förändringen har varit fullt belagda och har haft svårt att flyttas från sitt vardagliga arbete. Här
har man försökt väga in kostnader och funktion genom att inte behöva lyfta de berörda från
andra projekt samtidigt som man vill uppnå ett bra innehåll i förändringen. Detta har resulterat
i att tidsaspekten har fått lida.
Bygga ett stödsystem

När förändringsledarna hade problem att fatta beslut under implementeringen av förändringen
så tillkallade man de berörda på möten. Något som gjordes under tidens gång var åtgärder på
de problem som uppstod spontant. Här har en gemensam nämnare till åtgärd varit att man har
analyserat alternativ och kommit med beslut. Man har analyserat problem som har uppstått,
gjort en lista på möjliga alternativ, och sedan tagit ett gemensamt beslut. Man har även
gjort en förändring för berörda parter som inte har varit nöjda med resultatet och man har
analyserat alternativ tillsammans med stöd har gjort liknande förändring. Som FL 2
beskrev det så gick han tillväga på detta sätt:
“En 3 stegs väg - I första hand ska man välja beslut på god information. I andra hand ska
man ta ett koncensus beslut. I tredje hand så ska man som ledare ta beslut för att man
måste.”
Intervjuperson FL 2 beskriver även att de mestadels använde alternativ 2 och i slutet av
förändringsarbetet mer utav alternativ 3”. De flesta förändringarna har, som ovan nämnt, tagit
hjälp av de berörda för att finna en lösning på sina problem. Här har man valt att varit så
transparent som möjligt för att hjälpas åt. En lösning har varit att man har sagt till de berörda
att “jag behöver hjälp, då jag inte har kunskap om vissa områden”. En annan har varit att ge
rekommendationer till beställaren av förändringen för att motverka problem i framtiden. FL 6
har även valt att förankra till de berörda varför de tar de beslut som de har tagit under processens
gång:
“Detta för att ge en anledning till varför man ska arbeta som man gör och inte bara säga
“därför”.
Utveckla nya kompetenser

Alla förändringsledare utom en ansåg att de berörda hade utvecklat nya kompetenser under
implementeringen av förändringen. Det var endast en som inte ansåg att nya kompetenser hade
utvecklats under förändringen. Vilka typer av kompetenser som hade utvecklats var dock olika
för de olika förändringarna, i vissa fall hade förändringen medfört att de berörda hade blivit
mer strukturerade i sitt arbete och hade bättre ordning på sina saker, i andra fall hade
förändringen gjort att de berörda hade utvecklat nya tekniska kunskaper inom nya datorprogram
som gjorde att de kunde utföra nya typer av arbeten. I ett sista fall trodde en av
förändringsledarna att förändringen hade bidragit till att de berörda hade fått en bättre överblick
av vad som behöver göras inom olika områden av avdelningen för att genomföra ett projekt.
Som FL 7 förklarade:
” De berörda var tvungna att prata med någon annan från ett annat projekt som kanske hade
gjort något liknande och då visade det sig att det blev väldigt bra kunskapsåterföring”.
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Uppmuntra nya beteenden

Hur förändringsledarna uppmuntrade nya beteenden eller avklarade delmål av förändringen
som de berörda genomfört varierade mycket. Ungefär hälften förklarade att de firade delmål
eller avklarade aktiviteter för att uppmuntra de berörda. I ett av dessa fall var man bra på det
initialt av förändringen men att det avtog efter tid. Resterande berättade att de var för dåliga på
att fira- eller att de inte alls firade delmål eller avklarade aktiviteter. I vissa av fallen var
anledningen att det inte fanns tid för att fira och därför valdes firandet bort. I andra fall hade de
tänkt att göra det men att det hade runnit ut i sanden.
Bibehålla riktning

Ingen av förändringarna ser ut eller används som den vision man hade från början utan alla
förändringsledare har berättat att förändringen har ändrat sig eller att man har varit tvungen att
forma den med tidens gång för att den ska fungera inom avdelningen. I ett fall har
förändringsledarna behövt backa på förändringen då den inte fungerade på det vis man ville att
den skulle göra. Det var en del logistiska problem och även en del personliga åsikter som gjorde
att man var tvungen att ändra en del av visionen. I ett annat fall hade förändringen som vision
att implementeras på en del utav avdelningen men som med tiden hade väckt ett stort intresse
hos resten av avdelningen. På det viset hade förändringen vuxit sig större än vad visionen var
satt till från början. I ett sista fall hade en förändringsledare berättat att förändringen var
implementerad och att de berörda tillämpade den i sitt vardagliga arbete men att förändringen
hela tiden behövde justeras och förbättras för att den skulle fungera inom avdelningen.

7.7 Sammanfattning
När förändringsledarna har fått prata fritt om vad deras allmänna åsikter om förändringsledning
har tre områden lyfts fram som extra viktigt; Skapa motivation, Få med sig alla och
aktivitetsplanera. Även om förändringsledarna har gått tillväga på olika sätt inom varje aktivitet
kan vissa mönster utläsas genom upprepningar. För att motivera förändring har flera av
förändringsledarna nämnt kommunikation, attityd och att inkludera de berörda vid flertalet
gånger. När förändringsledarna har skapat visionen har alla gjort egna tolkningar av företagets
kärnideologi för att förändringen ska få bättre förtroende. Flexibel visionsanpassning har även
nämnts av många ledare där de har format och anpassat den efter förändringens behov. För att
skapa politisk support har förändringsledarna främst nämnt attityd och erfarenhet som viktiga
aspekter för att få de berörda att ställa sig positiva till förändringen. För att hantera övergången
menar flertalet av förändringsledarna att en definierad ansvarsstruktur är viktigt. Vidare har de
även ansett att de berördas åsikter är viktigt och har därför valt att bemöta de berörda. Något
som även har varit genomgående av förändringsledarna är att vid problem har de löst dem på
plats som är anpassade till det specifika problemet. För att behålla drivkraften under
förändringen har alla förändringsledare implementerat förändringen under en flexibel tidsram.
De har även ansett att bemöta de beröra och ha en ärlighet mot dem är viktigt för att behålla
drivkraften.
I tabell 3 nedan har de faktorer som lyfts fram upprepade gånger av förändringsledarna
sammanställts. I första kolumnen i tabell 3 har författarna sammanställt det första avsnittet i
empirin ’7.1 Allmänna åsikter om förändringsledning’. I den översta raden i kolumn 2 till och
med 5 står rubriker till de fem aktiviteter som utgör rapportens teoretiska ramverk.
Under ’Motivera förändring’ har förändringsledarna exempelvis pratat om 3 faktorer, så
som: ’Kommunikation’, ’Attityd’ och ’Inkludera de berörda’. Medans i ’Skapa vision’
har ’Olika tolkningar av kärnideologin’ och ’Flexibel visionsanpassning’ lyfts fram mest. Att
vissa fällt är tomma innebär att inga fler upprepningar och mönster till den aktiviteten har
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utlästs. Dessa faktorer är åsikter från förändringsledarna och kommer parallellt med
litteraturstudien och det teoretiska ramverket diskuteras mer noggrant i diskussions kapitlet.
Tabell 3 - Sammanfattning av förändringsledarnas faktorer utdragna från empirin.

Allmänna åsikter
om
förändringsledning

Motivera
förändring

Skapa
vision

Skapa
politisk
support

Hantera
Övergången

Bibehålla
drivkraft

Skapa motivation

Kommunikation

Attityd
och
Erfarenhet

Definierad
ansvarsstruktur

Flexibel
tidsram

Få med sig alla

Attityd

Olika
tolkningar av
kärnideologin
Flexibel
visionsanpassning

Bemöta de
berörda

Bemöta de
berörda,
Ärlighet

Aktivitetsplanera

Inkludera de
berörda

Flexibla
problemlösningar
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8. Diskussion
På samma sätt som empirin är diskussionskapitlet indelad i fem aktiviteter. Dock inte med
tillhörande underaktiviteter. Här är faktorer och utvecklingspotentialer uttagna till varje
enskild aktivitet och har summerats ihop från empirins innehåll. Varje ny faktor och
utvecklingspotential innehåller, i samma ordningsföljd, en empiridel, en teoridel och en
sammanfattning.

8.1 Motivera förändring
Faktor – Kommunikation

Genom den insamlade empirin kan vi se att förändringsledarna lyfter fram begreppet skapa
motivation som något de anser är extra viktigt vid förändringar. De har även gjort olika saker
för att skapa motivation hos de berörda. För att kommunicera ut information till de berörda om
förändringen har förändringsledarna kallat till större gruppmöten där de har berättat om varför
förändringen är viktig, vad den ska leda till samt vilka positiva fördelar den kommer föra med
sig. Ett begrepp som har nämnts flera gånger av förändringsledarna har varit förankring. Redan
innan förändringen är fastställd att den ska genomföras kan man som förändringsledare prata
om idén till förändring med de berörda under informella samtal. Man kan även visualisera
förändringen för de berörda. När förändringen väl ska genomföras har detta upplevts
underlätta mottagandet hos de berörda. Det kan vara ett sätt att förbereda de berörda vid tanken
av en förändring eller att påverka dem att ställa sig positiv till förändringen.
Som går att läsa i det teoretiska ramverket är det viktigt att skapa en god motivation hos de
berörda för att effektivt kunna genomföra en förändring inom en avdelning. Det kan ses som en
självklarhet att förändringsledare behöver kommunicera ut information om förändringen men
precis som Cummings & Worley, (2014) beskriver det så är det viktigt att göra det genom andra
kanaler än där de berörda får sin vardagliga information, till exempel via e-post och fortsätter
med att det även är viktigt att kommunicera positiva förväntningar som kommer med
förändringen till de berörda. Dessa positiva förväntningar kan få de berörda att själva vilja bidra
till att förändringen ska bli lyckad och på det viset bidra med engagemang (Cummings &
Worley, 2014). Vidare menar Armenakis. et Al, (1993) att de berörda påverkas av vad de hör,
ser och upplever och att detta kan avgöra om de är motståndare eller inte till en förändring.
Sammanfattning av faktor
Förändringsledarna har valt att kommunicerat ut information om förändringen så som vilka
positiva aspekter förändringen bidrar med, att nuläget inte är hållbart och förändringens vision.
Detta har gjorts via icke vardagliga kommunikationskanaler så som gruppmöten av olika slag.
Att förankra förändringen är inget som det teoretiska ramverket nämner men då de flesta av
förändringsledarna förankrar, genom informella samtal, är det en faktor för att skapa god
motivation till förändringen.
Faktor – Attityd

Vidare har empirin visat att förändringsledarna anser att det viktiga är att de själva tycker att
förändringen är bra, att den kan genomföras och att man som förändringsledare har en positiv
attityd till förändringen. Om man som förändringsledare inte tycker förändringen är rätt att göra
är det svårt att motivera andra och sprida positiv energi kring förändringen. Vilket betyder att
man kanske inte rätt person att leda förändringen.
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Detta är något som även lyfts fram av Bakari. et Al, (2017) som förklarar att en autentisk ledare
har positiva effekter på de anställda och kan påverka deras inställning till förändringen.
Sammanfattning av faktor
Att ha en positiv attityd till förändringen är viktigt hos en förändringsledare för att sprida
motivation till de berörda.
Faktor – Inkludera och involvera de berörda

Flera av förändringsledarna har även valt att inkludera de berörda. De har fått komma med
åsikter och varit delaktiga i utformningen av förändringen. Detta har genererat att de berörda
känt sig inkluderade, för att de själva har utformat den. De har även menat att de berördas
välmående är viktigt och därför har förändringsledarna valt att bemöta deras åsikter.
Cumming & Worley (2014) förklarar att involvera de berörda är ett bra sätt att komma över
motstånd till förändringen men att det även kan bidra med åsikter som tidigare inte har kommit
fram. Lines (2005) förklarar även att det är viktigt som förändringsledare att lyssna och ta till
sig vad de berörda har för tankar och åsikter kring förändringen för att den ska lyckas.
Sammanfattning av faktor
Att involvera de berörda under utformningen av förändringen kan både bidra till god motivation
och nya insikter till förändringen vilket kan bidra till att implementeringen blir mer lyckad.
Utvecklingspotential – Nuläget är inte hållbart

Som förändringsledare har man ibland givit information om förändringen i ett tidigt skede. Till
de berörda uppmanade vissa förändringsledare att förändringen var viktig för framtiden och
förankrade samtidigt att nuvarande läge inte är hållbart. Detta har gjorts för att motivera de
berörda.
Att fokusera på nuläget och förklara för de berörda att man behöver en förändring är något som
Cummings & Worley (2014) poängterar som viktigt. De berörda behöver känna till det tillstånd
organisationen befinner sig i, som förändringsledare kan man behöva lägga mer vikt på att
förklara vilket tillstånd man vill bort från och förankra vart man vill (Cummings & Worley,
2014). Motivationen till en förändring kan betyda att man poängterar vikten att bryta
status quo innan förändringen är i rullning (Jaros, 2010)
Sammanfattning av utvecklingspotential
Förändringsledarna behöver lägga mer fokus på att förankra hos de berörda att nuläget inte är
hållbart och att nuvarande situation inte är hållbar. På så sätt han man motiverat genom att skapa
beredskap.
Utvecklingspotential – Jämför nuläge med eftersträvat läge

I empirin kan man utläsa att en förändringsledare förklarade för de berörda vilka uppgifter som
behövde göras på en gång och vad det praktiska arbetet kommer att leda till. Den
förändringsledaren ville motivera dem genom att förklara att ett jobbigt arbete i nutid kommer
leda till mindre jobbigt arbete i framtid. Att lägga mer vikt på de positiva förväntningar som
kommer med förändringen anser teorin ger goda resultat. Detta är ett sätt att motivera och
influera på en och samma gång och att fortsätta i denna riktning är att föredra för att motivera,
enligt (Cummings & Worley, 2014).
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Sammanfattning av utvecklingspotential
Förändringsledarna kan bättre motivera genom att exemplifiera nuläget med hjälp av de dagliga
arbetssysslor och förklara för de berörda vad som krävs av dem. Genom att jämföra den
nuvarande positionen med den eftersträvande kan förändringsledarna motivera de berörda.
Utvecklingspotential – Planera sin förändring

Förändringsledarna har även lyft fram att man borde skapa beredskap, att på förhand, tydligt
planera vad förändringen ska leda till och att punkta upp delmål och slutmål med förändringen
samt vilka aktiviteter som måste genomföras för att uppnå förändringen. Detta ansågs viktigt
för att de berörda skulle få en tydlig bild av vad som krävs av dem själva för att förändringen
ska bli implementerad.
Detta begrepp har inte diskuterats inom det teoretiska ramverket för att skapa motivation men
Cummings & Worley (2014) menar att det är viktigt att aktivitetsplanera för att kunna hantera
övergången av förändringen och på det viset skapa en vägledning för förändringen.
Sammanfattning av utvecklingspotential
Även om det teoretiska ramverket inte tar upp ‘planera’ för förändringen som ett sätt att skapa
motivation har det ansetts av förändringsledarna som ett bra sätt att visa de berörda vilken
omfattningen förändringen har. Dock så har förändringsledarna i praktiken inte planerat för att
motivera förändringen. Dessutom har förändringsledarna detta som en faktorer när de har fått
prata fritt om förändringsledning där de lyfter fram planering som extra viktigt och bör därför
utvecklas.

8.2 Skapa en vision
Faktor – Olika tolkningar av kärnideologin

För respektive intern förändring har delar av visionerna varit att justera något redan befintligt
och inte skapa något nytt och revolutionerande. Som förändringsledare har man lagt stor vikt
vid att visionerna ska gå i linje med företagets kärnideologi. Man kan urskilja att kärnideologin
inte har varierat inom samtliga förändringar men den har tolkats annorlunda av
förändringsledarna gentemot respektive förändring.
Att visionen är att justera något redan internt och befintligt går i linje med det Van de Ven &
Poole, (1995) kallar för en utvecklingsförändring. Dessa förändringar är något som Cummings
& Worley (2014) anser är av den typ man kan applicera deras teori på. Teorin anser dock att
företagens kärnideologi är konstant och inte borde variera mellan förändringar. En
organisations styrka är att ha förmågan att konstant uppmuntra och stötta förändring utan att
kärnideologin förändras (Cummings & Worley, 2014).
Sammanfattning faktor
Även om kärnideologin har varit konstant har förändringsledarna tolkat den olika för att
anpassa den till visionen för respektive utvecklingsförändring.
Faktor – Flexibel visionsanpassning

Förändringarnas visioner har varit väldigt flexibla där de berörda samt förändringsledarna har
kunnat påverka om visionen ska ändras eller inte. Hur förändringens vision är utformad, hos
företaget, är beroende av vad de berörda anser är viktigt under tidens gång. Att de berörda ska
få chans att säga vad de tycker och att man som förändringsledare ska lyssna och agera därefter
har varit ett genomgående tema hos förändringsledarna. Detta har man exempelvis gjort via
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olika mötesformer. Man har även försökt att förankr visionen till de berörda under hela
implementeringen.
Cummings & Worley (2014) förklarar i teorin att under utvecklingsförändringar så designar de
berörda moment för att uppnå visionen. Teorin påstår även att de berörda genomför åtgärder
under implementeringen för att uppnå visionen medans förändringsledarna skapar
beskrivningar av framtiden som förändringen ska bidra till (Cummings & Worley, 2014). Här
poängterar även teorin att det är viktigt att förändringen har en vision och att visionen tydligt
beskriver vad som önskas hända efter implementeringen av förändringen (ibid).
Sammanfattning av faktor
Förändringsledarna har visat sig arbeta utefter en flexibel visionsanpassning genom att bemöta
de berörda under förändringens gång. Istället för att själva skapa beskrivning av framtiden har
man inkluderat de berörda att hjälpa dem. Detta genom att man kommunicerar med hjälp av
förankring. Det leder till att man som berörd får chans till att faktiskt applicera sina designade
moment som teorin vill.
Utvecklingspotential – Är förändringen genomförbar eller inte?

Till viss del kan man beskriva samtliga förändringar som önskvärda eftersom deras vision
ändras under implementeringsfasen, på grund av att de berördas åsikter har inkluderats. Som
berörd har man fått chansen att påverka om målet ska utvecklas eller om det ska stanna i samma
kurs. Enligt förändringsledarna har beslut tagits där man snabbt ändrat riktning på visionen eller
breddar visionen till andra målgrupper, så som externa samarbetspartners eller kunder. Ingen
tar hänsyn till om förändringen faktiskt är genomförbar eller hur den kommer avslutas.
Visionen ska enligt Cummings & Worley (2014) vara önskvärd och genomförbar. Så länge man
som ledare tydligt kan beskriva vad det önskade utfallet av förändringen är kan man skapa ett
engagemang hos de berörda (Cummings & Worley, 2014). Genom en överenskommelse mellan
de berörda och förändringsledarna kan man följa upp om de berörda är villiga att vidta de
åtgärder som krävs för implementation av förändringen (Johnson, 2016).
Sammanfattning av utvecklingspotential
Inkludering av de berörda kan påverka förändringens utfall. Om förändringsledarna under hela
implementeringens gång tar hänsyn till de berördas åsikter och ändrar förändringens mål kan
det till slut vara svårt att veta om förändringen är genomförbar eller inte. Som förändringsledare
kan man tydliggöra från start vilken vision man har och tillsammans med de berörda finna en
överenskommelse gällande detta.
Utvecklingspotential – Stärk sin vision genom kärnideologier

De fyra förändringarna har alla fluktuerande kärnideologier. Förändringsledarna tolkar dessa
olika och medför att företaget kan ha olika värderingar. Sambandet av förändring och
organisationens kärnideologi är som sagt viktigt för att få de berörda att förstå att de går i linje
med varandra.
En inte så varierande kärnideologi mellan de olika förändringarna kan dock stärka
organisationen (Cummings & Worley, 2014).
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Sammanfattning av utvecklingspotential
Förändringsledarna har definierat värdeorden olika från de verkliga värdeorden. Det är en
utveckling att se över definitionen av kärnideologier och stärka sin vision till dessa för att få de
berörda till att lättare förstå förändringens innebörd.

8.3 Skapa politisk support
Faktor – Attityd och Erfarenhet

Förändringsledarnas egen attityd till förändringen kan vara till hjälp för att skapa politisk
support hos de berörda. Man anser att sitt eget bemötande mot de berörda var av stor vikt och
kan skapa support genom att vara positiv till förändringen men också genom att vara ärlig. I sin
position som förändringsledare ska man ärligt kunna säga till om man behöver ha hjälp. På så
sätt ligger alla inblandade i förändringen på samma nivå och jobbar tillsammans mot samma
mål. Man skapar även politiskt support genom att man som förändringsledare förmedlar sina
kunskaper samt sina brister. Man skapar politisk support genom att vara transparent där man
inte bara ber om hjälp av de berörda utan även förklarar situationen de befanner sig i och
berättar hur förändringen kan vara fördelaktig för samtliga berörda. Förändringsledarna anser
sig själva ha goda förutsättningar att skapa politisk support. Detta eftersom deras positioner är
väsentliga när förändringar ska drivas igenom på företaget. Med hjälp av erfarenheter,
delegering till andra eller via den position man besitter i ett visst projekt anser
förändringsledarna sig ha en bra grund till de styrkor som behövs för att leda förändringen.
För att påverka andra berörda har tidigare forskning visat att två styrkor som kan användas är
sin personlighet och kunskap. Om en ledare använder denna strategi är det dock viktigt att
ledaren har goda kunskaper och information för att kunna övertyga att förändringen är viktig
för dem (Cummings & Worley, 2014). Vidare menar Armenakis. et Al (1993) att positiv
inställning hos förändringsledarna till förändringen kan påverka de berörda.
Sammanfattning av faktor
Som förändringsledare bör man vara positiv till förändringen. Tidigare erfarenheter värderas
högt. Man ska vara ärlig och transparent i implementeringsfasen för att de berörda ska förstå
att de tillsammans arbetar i ett team. Förändringsledarna behöver ha kunskap och information
för att övertala de berörda om politisk support, detta får förändringsledarna via sina positioner.
Genom att man som ledare lyssnar på vad de berörda har att säga om förändringen och att man
förklarar för dem vad förändringen kommer att leda till, med hjälp av ärlighet och transparens,
så motiverar man. Att motivera genom att berätta fördelarna med förändringen styrks
av Cummings och Worley (2014).
Utvecklingspotential – Identifiera alla berörda

Identifiering av de berörda har skett innan implementeringsfasen av förändringen. Man
poängterar att det är viktigt att identifiera de berörda för att förstå vilka personer som är berörda
för tillfället. Förändringsledarna utgår från att de berörda kommer vara aktiva i förändringen
från början och att det är endast de som är med och implementerar den. (Bakari. et Al, 2017).
beskriver att inom de planerade förändringarna så finns det även berörda parter som på ett eller
annat sätt kommer i kontakt med förändringen. De berörda parterna kan vara involverade innan,
under och/eller efter förändringen (ibid). Cummings & Worley (2014) anser att det är bra att
identifiera de berörda i ett tidigt skede men att man behöver anpassas om det uppkommer fler
berörda parter under förändringens gång.
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Sammanfattning av utvecklingspotential
Förändringsledarna påstår sig ha ett överskådligt perspektiv där man har identifierat de berörda.
Man har i ett tidigt skede planerat detta. Dock har man inte varit flexibel under förändringens
gång och genom att endast se de aktiva som berörda utesluter man de sekundära och framtida
berörda.
Utvecklingspotential – Ta hjälp av andra

Att skapa politisk support genom att vara “den rätta personen för jobbet” behöver inte alltid
betyda att de egna kunskaprna ger trovärdighet hos de berörda. Förändringsledarnas positioner
behöver inte alltid vara rätt för förändringsarbetet. Enligt empirin så har endast en
förändringsledare poängterat detta som viktigt.
En styrka som teorin pekar på är de sociala relationer som kan nyttjas för att komplettera sina
kunskaper. Genom att använda sig av sina relationer med individer eller grupper kan man skapa
gemensamma allianser som stöttar förändringen (Cummings & Worley, 2014).
Sammanfattning av utvecklingspotential
Med hjälp av andra förändringsledare kan man utveckla sina egna kunskaper och hitta
alternativa vägar till att skapa support. Förändringsledarna kan använda de sociala relationer
man har och skapa grupperingar. Via detta skapar man politisk support och motiverar
Utvecklingspotential – Planera

Eftersom en förändringsledare poängterar att om man fick göra om förändringen så borde man
planera förändringen bättre för att skapa trovärdighet och bättre förutsättningar hos de berörda,
kan detta ses som en utvecklingspotential. Detta förstärks även av förändringsledarna när de
fick prata fritt om förändringsledning och poängterar att man redan skapar trovärdighet och
förutsättningar men att man även vill utveckla det i framtiden. Det genomsyrar hur de skapar
politiskt support i nutid men även hur de i framtiden vill skapa politisk support.

8.4 Hantera övergången
Faktor – Definierad ansvarsstruktur

För att hantera övergången av förändringen har förändringsledarna lyft fram att det är viktigt
att ha en tydlig ansvarsstruktur där olika ansvarsområden under förändringen är definierade och
fördelade på olika individer.
Detta går i linje med Cummings & Worley (2014) begrepp förändringsledningsstruktur där de
beskriver att man bör ha en tydlig struktur över de personer som leder och ansvarar för
förändringen och som tydliggör vilka roller de har. De tillägger även att strukturen bör innehålla
individer som har möjlighet att tillföra resurser till förändringen, den som leder förändringen
och individer som representerar olika grupper som påverkas av förändringen (Cummings &
Worley, 2014).
Sammanfattning av faktor
För att tydliggöra vem som ansvarar för olika delar under förändringen är det viktigt att ha en
ansvarsstruktur som definierar roller med ansvarsområden
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Faktor – Bemöter de berörda

Ett annat begrepp som förändringsledarna har lyft fram är gemensam förståelse.
Förändringsledarna har förklarat att det är viktigt att alla ska arbeta i samma riktning med den
nya förändringen och har därför skapat möjligheter till gemensamma möten där förändringen
har diskuterats och hur den ska tillämpas. De berörda har fått framföra hur de har lyckats
tillämpa förändringen eller hur de tycker att man ska göra.
Cummings & Worley (2014) tar upp detta som något viktigt under deras begrepp
lärandeprocessen. De förklarar att de att flesta förändringar bidrar till ny kunskap och nya
färdigheter hos de berörda och fortsätter med vikten att skapa tillfällen där en gemensam
diskussion kan hållas för att få alla att tillämpa förändringen lika.
Sammanfattning av faktor
För att en förändring ska bli tillämpad värdigt av de berörda behövs tillfällen där en gemensam
förståelse hos de berörda skapas. Som förändringsledare har man även bemött de berördas
åsikter för hur de tycker att man ska gå vidare med förändringen eller hur den ska tillämpas.
Faktor – Flexibla problemlösningar

Vid de tillfällen som problem har uppstått under förändringen har förändringsledarna försökt
att motivera de berörda genom att bemöta dem. De har använt sig utav flexibla lösningar som
är anpassade efter den specifika situationen och på det viset skapat förutsättningar för att
förändringen ska kunna fortskrida.
Eby. et Al, (2000) menar att de berörda som anser att sin arbetsplats är flexibel är mer mottaglig
för förändring. Vidare poängterar Cummings & Worley (2014) om förändringen ändras under
övergången från sin ursprungliga vision är det viktigt att på förhand planera hur man ska hålla
engagemanget uppe hos de berörda.
Sammanfattning av faktor
Problem som dyker upp under övergången kan på förhand vara svåra att förutspå. Istället för
att planera hur engagemanget ska hållas uppe för att förändringen ska fortskrida har
förändringsledarna valt att använda sig av flexibla lösningar när problem dykt upp.
Utvecklingspotential – Engagemangsplanera
Som går att läsa i empirin har det varit vanligt att förändringarna har ändrat riktning eller
omfattning vilket kan påverka de berörda hur de ställer sig till förändringen. Samtidigt har
förändringsledarna varit dåliga på att planera för hur engagemanget skall hållas uppe om
motivationen börjar svikta hos de berörda.
Här lyfter Cummings & Worley (2014) fram begreppet engagemangsplanering och menar att
det är viktigt att planera i förhand för hur engagemanget ska hållas uppe under förändringen.
Sammanfattning av utvecklingspotential
Här finns en tydlig utvecklingspotential. Att man på förhand ska planera för hur engagemanget
ska hållas uppe när förändringen stöter på problem eller när de berördas motivation sviktar
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Utvecklingspotential – Aktivitetsplanera

I den insamlade empirin kan ses att förändringsledarna har varit dåliga på att planera för de
aktiviteter som behöver genomföras för att förändringen ska kunna implementeras. Olika
aktiviteterna har istället genomförts allt eftersom förändringens gång.
Enligt det teoretiska ramverket lyfter Cummings & Worley (2014) fram begreppet
aktivitetsplanering. De menar att det är viktigt att aktivitetsplaneringen ska skapa en
“vägledning” som ska innehålla de aktiviteter som behöver genomföras för att förändringen ska
implementeras och slutföras. Vägledningen ska även innehålla delmål som är konkreta och
mätbara (Cummings & Worley, 2014).
Sammanfattning av utvecklingspotential
Förändringsledarna borde bli bättre på att planera för de aktiviteter som behöver genomföras
för att förändringen ska implementeras. Även om de tidigare ansett det viktigt att planera inför
förändringen och för övergången har planeringen varit bristfällig.

8.5 Behålla drivkraften
Faktor – Flexibel tidsram vid implementation

För att behålla drivkraften under förändringen har förändringsledarna lyft fram begreppet
flexibel som något viktigt. De berörda har parallellt med förändringsarbetet haft kvar sina
vardagliga arbetsuppgifter som har prioriterats i första hand. Detta har gjort att tidsramen för
förändringarna inte varit förbestämd men ibland har de berördas arbetsbelastning varierat under
tiden. Förändringsledarna har valt en flexibel lösning inom nästan alla förändringar. De har valt
att inte ta in extern personal utan använt sig av intern. Anledningen till ovannämnt är för att
inte tumma på kvalitet och kostnad.
Förändringsledarna har alltså inte, som Cummings & Worley (2014) rekommenderar, tillsatt
extra personal under förändringen för att avlasta de berörda med sina vardagliga arbetssysslor.
Sammanfattning av faktorer
Förändringsledarna har valt att implementera förändringarna under en flexibel tidsram för att
få med sig fördelarna av att genomföra förändringen med intern personal istället för att ta in
extern hjälp. Kostnad och funktion ska i slutändan inte få lida.
Faktor – Bemöta de berörda och ärlighet

Förändringarna har som tidigare nämnt vid flera gånger stött på problem som har lett till
oklarheter kring hur förändringen ska fortskrida. Här har förändringsledarna valt att ha en öppen
diskussion och bemött de berörda för att höra deras åsikter. Man har använt det som grund för
att fatta beslut till hur problem ska lösas. Förändringsledarna har vidare menat att ärlighet mot
de berörda är viktigt och att deras egna åsikter eller tankar kring hur förändringen ska
implementeras inte alltid är de bästa. De berördas åsikter har ansetts vara av stor vikt. De har
även tagit hjälp utav externt stöd i form av bollplank för att diskutera olika alternativ till att lösa
problem.
Cummings & Worley (2014) poängterar att det är viktigt att ha externa personer som inte
påverkas av förändringen som förändringsledarna kan prata med för att söka råd eller diskutera
kring funderingar.
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Sammanfattning av faktor
Förändringsledarna har utöver externa personer som kan hjälpa dem att fatta beslut kring
förändringen även valt att bemöta de berörda för att höra deras åsikter och varit ärlig med att
deras egna tillvägagångsätt inte nödvändigtvis är dem bästa.
Faktor – Stanna i rätt riktning

Som går att läsa i empirin har förändringsledarna behövt anpassa eller ändra förändringarna
från sin ursprungliga vision för att den ska kunna tillämpas inom avdelningen.
Cummings & Worley (2014) förklarar att en förändring som hela tiden ändras kan bidra till att
de berörda känner en osäkerhet kring förändringens trovärdighet och att deras arbete till
förändringen inte säkert kommer bidra till vad som är tänkt.
Sammanfattning av faktor
Genom att förändringen ändras och anpassas kan alltså leda till sämre inställning hos de berörda
till förändringen. Att förändringarna behöver ändras och anpassas kan även kopplas samman
med att förändringsledarna har varit bristande i att planera för förändringen.
Utvecklingspotential – Aktivitetsplanera
I empirin kan man utläsa att förändringsledarna har varit medveten om att de berörda har
utvecklat nya kompetenser men förändringsledarna har varit dåliga på att uppmuntra dessa.
Man har även varit dålig på att fira avklarade aktiviteter och delmål.
Cummings & Worley (2014) menar att det är viktigt som förändringsledare uppmuntra nya
beteenden och fira avklarade aktiviteter och delmål för att behålla drivkraften och motivationen
hos de berörda under förändringen och fortsätter med att människor har en tendens att göra det
som ger dem belöning eller positiv feedback. Eldrod & Tippett (2002) beskriver även att ledares
uppmuntran till små individuella framsteg kan bidra till att uppnå mål.
Sammanfattning av utvecklingspotential
Om man inte planerar för de olika aktiviteter som behöver göras eller inte heller sätter upp olika
delmål kan det leda till svårigheter att veta vid vilka tillfällen som är viktiga att
uppmärksamma. Genom att bättre aktivitetsplanera förändringen kan det i slutändan bidra till
att drivkraften och motivationen hos de berörda hålls uppe.
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9. Slutsats
Slutsatsen består av en kort introduktion av rapportens syfte, mål, information om underlaget
till slutsatsen samt metodvalet. Slutsatsen täcker även svar på de tre forskningsfrågorna.
Vidare beskrivs rapportens resultat som består av faktorer och utvecklingspotentialer. Dessa
två områden är resultatet av empirin, teorin och den slutliga diskussionen. Sist presenteras två
potentiella områden att forska vidare inom.

9.1 Inledning
Syftet med den här studien var att analysera förändringsledares tillvägagångssätt vid
implementering av interna förändringar. I tidigare forskning har det framkommit att det saknas
empiri för hur företag ska gå till väga för att driva igenom en förändring och att det finns brister
i implementationsprocessen. Målet med att analysera de förändringsledarnas tillvägagångssätt
är att ta fram centrala faktorer och utvecklingspotentialer inom det utvalda forskningsområdet.
De centrala- samt utvecklingsområdena har tagits fram via faktorer respektive
utvecklingsmöjligheter förändringarna hade under sina implementeringar, enligt
förändringsledarna. Förändringsledarna har fått exemplifiera sina svar med hjälp av varsin
utvecklingsförändring som de själva lett på företaget. Deras faktiska handlingar under en
förändring har varit betydelsefulla för rapportens syfte, detta skapar en större trovärdighet.
Teorier har även varit en central del för att förstärka eller avböja deras påståenden eller
handlingar.
Den teoretiska grund som diskuterats är baserat på en implementeringsmodell för interna
utvecklingsförändringar. Genom fem aktiviteter vill man få en effektiv förändring (Cummings
& Worley, 2014) Modellen bör ses som trovärdigt underlag eftersom de beskrivna
förändringarna på [Företaget] har varit interna, planerade och utvecklade från något redan
befintligt. Förändringstypen är densamma som teorin applicerar modellen på. Teorin fokuserar
dels på förändringens möjligheter till utveckling men även på förändringens positiva aspekter.
Målet har därför varit att finna faktorer och utvecklingsmöjligheter med hjälp av teorin. Via
avdelningen på företaget har det konstaterats vilka typer av förändringar som företaget
applicerar. I detta skede har man även konstaterat att personalen på företaget hade för lite
kännedom om hur man leder förändringar. Via ytterligare informella samtal kunde man fastslå
att analysen skulle använda sju förändringsledare som har varit med i någon av dessa
förändringarna. Genom intervjuer med förändringsledarna, där frågorna var uppbyggda med
hjälp av studiens teoretiska ramverk, kunde man tolka och beskriva hur förändringsledarna gick
tillväga för att implementera respektive förändring. Den första forskningsfrågan, ‘Hur arbetar
förändrings ledare med implementeringen av interna förändringar på ett teknikkonsultföretag
idag?’ kunde besvaras.
Detta blev grunden till det empiriska materialet. Med hjälp av det empiriska materialet, som
består av generella åsikter samt undantags åsikter från förändringsledarna, har man i
diskussionen jämfört och problematiserat teorin. Man har i diskussionen funnit vad som är de
mest relevanta faktorerna och viktiga utvecklingsmöjligheter för ett konsultdrivet
samhällsbyggnadsbolag.
Baserat på ovanstående har forskningsfrågorna ‘Vilka områden är centrala för ett
konsultföretag när de ska implementera en internförändring?’ Samt ‘Vilka utvecklingsområden
finns hos ett konsultföretag inom implementation av en internförändring?’ kunnat
besvarats. Metoden har resulterat i att följande faktorer respektive utvecklingsmöjligheter kan
erhållas som slutsats.
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9.2 Resultat - Faktorer
Resultatet visar att de olika aktiviteter inom det teoretiska ramverket inte uppfattas lika aktuella
och relevanta för ett konsultdrivet samhällsbyggnadsbolag. Det har även framkommit att
förändringsledarnas attityd till förändringen är en viktig faktor för företaget vilket det teoretiska
ramverket inte belyser.
För att svara på forskningsfråga två har skribenterna sammanfattat fyra begrepp:
‘Kommunikation, Bemöta de berörda, Flexibilitet och Attityd’ som centrala faktorer. De fyra
begreppen har uppkommit genom mappning och är samlingsbegrepp som sammanfattar
diskussionsunderlagets viktigaste faktorer. Innehållet under varje faktorer beskriver
förändringsledarnas agerande. Dessa begrepp har tolkats som extra viktiga när ett konsultdrivet
samhällsbyggnadsbolag ska implementera en intern utvecklingsförändring.
Faktor – Kommunikation

Kommunikation har använts för att informera de berörda om att förändringen ska genomföras,
vilka positiva aspekter den kommer bidra med samt vilken vision förändringen har. Detta har
framförallt skett via möten. Innan förändringen varit bestämd att genomföras har
förändringsledarna även förankrat till de berörda genom informell kommunikation.
Kommunikationens innehåll har bestått av information om idén till förändringen. Detta för att
förbereda de berörda till förändringen när den väl ska genomföras. Ett alternativ till att
kommunicera via framtidsvisioner har varit att visualisera förändringen. Förändringsledarna
har visualiserat små framsteg av förändringen till de berörda.
Faktor – Bemöta de berörda

Det har varit genomgående att förändringsledarna har valt att bemöta de berörda genom att vara
lyhörd och lyssna på deras åsikter. För att utforma förändringen och skapa visionen har de
berörda blivit inkluderade för att komma med déer och åsikter. Förändringsledarna har även
valt att vid de tillfällen som förändringen har stött på problem eller om det varit några
tveksamheter kring hur förändringen ska tillämpas valt att bemöta de berörda för att höra deras
åsikter kring hur förändringen ska fortskrida.
Faktor – Flexibilitet

Genomgående för alla förändringar är att förändringsledarna har valt ett flexibelt
tillvägagångsätt för att implementera förändringen. Aktiviteter har genomförts med tiden som
de har upptäckt att de måste genomföra. De har även valt att implementera förändringarna under
en flexibel tidsram. För att tillgå de fördelar som kommer via användning av intern personal har
man valt att förändringarna ska ske under en flexibel tidsram istället för att ta in extern hjälp.
Vidare har de även valt att använda sig av flexibla lösningar när problem har uppstått under
implementeringen för att de ska anpassas efter den specifika situationen.
Faktor – Attityd

Förändringsledarna har vid flera tillfällen nämnt attityd som något viktigt hos en
förändringsledare. De menar att om man som förändringsledare har en positiv attityd till
förändringen kan det sprida god energi och därmed bidra till både en ökad motivation hos de
berörda men även skapa politisk support till förändringen. De har vidare förklarat att genom en
god attityd mot de berörda, där man skapar en känsla av att förändringen genomförs
tillsammans av förändringsledaren och de berörda, är viktigt för att behålla motivationen hos
de berörda under övergången av förändringen. Detta har även gjort att förändringsledarna
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kunnat vara transparenta och ärliga i situationer när de haft svårt att fatta beslut under
förändringen och då kunnat ha en öppen dialog med de berörda.

9.3 Resultat - Utvecklingspotential
För att besvara forskningsfråga tre har förändringsledarnas bild av sina tillvägagångssätt, som
går att utläsa i empirin, diskuterats och analyserats utifrån ramverkets dimensioner. Genom
mappning har planera hittats som en viktig lucka i förändringsledarna tillvägagångssätt och kan
ses som en utvecklingspotential när ett konsultdrivet samhällsbyggnadsbolag ska implementera
en framtida intern utvecklingsförändring.
Utvecklingspotential – Planera

Det har varit tydligt att förändringsledarna har varit dåliga på att planera förändringarna. Trotts
att flera av förändringsledarna har lyft fram planering av förändringen som något extra viktigt
för att skapa motivation hos de berörda, påstår deras utsagor att detta inte är något som görs.
Genom från start tydligt planera tillsammans med de berörda och ha en överenskommelse om
visionen av förändringen, kommer det underlätta genomförbarheten av förändringen. Planera
alltså för att inte behöva ändra eller anpassa visionen under implementeringen.
Vidare är det viktigt att planera för de aktiviteter som behöver genomföras med tydliga mål och
delmål under förändringen för att både de berörda och förändringsledaren ska få en tydlig
överblick över vad som behöver göras för att förändringen ska implementeras. Detta kan också
bidra till att det blir lättare att identifiera vilka som är de berörda under förändringen, vilket
förändringsledarna har haft problem med. Genom att aktivitetsplanera blir det även tydligt för
förändringsledarna när man ska uppmärksamma avklarade mål eller delmål. Att planera för
förändringen har vidare ansetts kunna skapat trovärdighet hos de berörda för att förändringen
är viktig att genomföra för avdelningen och därigenom skapar rätt förutsättningar för att
implementeringen ska bli lyckad. Det är även viktigt att planera för hur engagemanget ska
hållas uppe under förändringen. Även om man på förhand inte vet vad som kan få
engagemanget hos de berörda att sjunka bör man som förändringsledare planera för tänkbara
situationer som kan uppstå under förändringen.

9.4 Vidare forskning
Rapporten har väckt tankar kring hur man kan använda de framtagna faktorerna och
utvecklingspotentialerna under en implementeringsfas av interna utvecklingsförändringar.
Denna sektion beskriver i korthet vidare forskning kring detta.
Rapporten fokuserar på information gällande “hur” förändringsledarna arbetar och “vilka”
faktorer som är centrala samt utvecklingsområden. Rapporten fångar upp de väsentliga
utgångspunkterna enligt förändringsledarna men utesluter dock svar kring hur man kan
applicera dessa två huvudområdena under en intern utvecklingsförändring. Genom att utgå från
rapportens slutsats och praktiskt använda de två huvudområdena, under en förändring, kan
möjligtvis nya slutsatser dras.
Rapportens empiri är som ovannämnt baserad på åsikter och beskrivningar av handlingar från
förändringsledarna. Insamling av underlag från ’de berörda’ kan resultera i att de framtagna
faktorerna och utvecklingspotentialerna skiljer sig. En jämförelse till förändringsledarnas
åsikter kan då dras om man även applicerar de berördas synvinkel. Rapporten skulle därför
kunna anses som ett komplement till en jämförelse.
40

Litteraturförteckning
Al-Haddad, S. & Kotnour, T., 2015. Integrating the organizational change literature: a model for
successful change. Journal of Organizational Change Management, 28(2), pp. 234-262.
Armenakis. et Al, A. A., 1993. Creating Readiness for Organisational Change. Human Relations, 46(6),
pp. 681-701.
Armenakis. et Al, A. A., 2007 sida 484. Organizational Change Recipients’ Beliefs Scale. The Journal of
Applied Behavioral Science, 43(4), pp. 481-505.
Bakari. et Al, H., 2017. How Does Authentic Leadership Influence Planned Organizational Change?
The Role of Employees’Perceptions: Integration of Theory of Planned Behavior and Lewin's Three
Step Model. Journal of Change Management, 17(2), pp. 155-187.
Bamford, D. R. & Forrester, P. L., 2003. Managing planned and emergent change within an
operations management environment. International Journal of Operations & Production
Management, 23(5), pp. 546-564.
Beer, M. & Nohria, N., 2000. Cracking the code of change.. Harvard business review, 78(3), pp. 133141.
Berwick, D. W. & Nolan, T. W., 1998. Developing and Testing Changes in Delivery of Care. Annals of
Internal Medicine, 128(8), pp. 651-656.
Blomkvist, P. & Hallin, A., 2015. Method for engineering students; Degree projects using the 4-phase
model. 1 red. Stockholm: Studnetlitteratur.
Bordia et Al., B., 2004. Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and
managemennt strategies. Journal of business and psychology, 18(4), pp. 507-532.
Burnes, B., 2004. Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: Re-appraisal. Journal of
management studies, 41(6), pp. 977-1002.
Burnes, B., 2004. Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics. 4 red.
Harlow: Prentice Hall.
Caldwell, R., 2003. Leadership and organization Development Journal. Change leaders and change
managers: different or complementary, 24(5), pp. 285-293.
Choi, M., 2011. Employees’ attitudes toward organizational change: A literature review. Human
Resource Management, 50(4), pp. 479-500.
Cummings, T. G. & Worley, C. G., 2014, sida. 181. Organizational Development & Change. 10 red.
Canada: Cenage Learning Customer & Sales.
Cummings, T. G. & Worley, C. G., 2014. Organization Developmen & Change. 10 red. Canada:
Cengage Learning Customer & Sales.

41

Eby. et Al, L. T., 2000. Perceptions of organizational readiness for change: Factors related to
employees reactions to the implementation of them-based selling. Human Relations, 53(3), pp. 419442.
Eldrod, I. & Tippett, 2002. The "death valley" of change. Journal of Organizational Change
Management, 15(3), pp. 273-291.
Gill, R., 2002. Change management--or change leadership?. Journal of Change Management, 3(4), pp.
307-318.
Graetz, F., 2000. Strategic Change Leadership. Management Decision, 38(8), pp. 550-564.
Hiatt M., J. & Creasey J., T., 2012. Change Management - The People Side of Change. Second red.
Colorado, Loveland: Prosci inc..
Jaros, S., 2010. Commitment to organizational change: A critical review. Journal of Change
Managemen, 10(1), pp. 79-108.
Johnson, K. J., 2016. The dimensions and effects of excessive change. Journal of Organizational
Change Management, 29(3), pp. 445-459.
Laschinger. et Al, H. K. S., 2015. The effects of authentic leadership, six areas of worklife, and
occupational coping self-efficacy on new graduate nurses’ burnout and mental health: A crosssectional study. International Journal of Nursing Studies, Volym 52, pp. 1080-1089.
Lines, R., 2005. The Structure and Function of Attitudes Toward Organizational Change. Human
Resource Development Review, 4(1), pp. 8-32.
Lunenburg, F. C., 2010. Managing change: The role of the change agent. International journal of
management, business and administration, 13(1), pp. 1-6.
Mento et Al., A., 2002. A change management process: Grounded in both theory and practice.
Journal of change management, 3(1), pp. 45-59.
Moran W., J. & Brightman K., B., 2000, s. 146. Leading Organizational Change. Journal of Workspace
Learning, 12(2), pp. 66-74.
Novicevic, M. M., 2005. Barnard on conflicts of responsibility: Implications for today's perspectives
on transformational and authentic leadership. Management Decision, 43(10), pp. 1396-1409.
Parker et Al, .. D., 2013. Integration of project-based management and change management:
Intervention methodology. International journal of productivity and performance management,
62(5), pp. 534-544.
Stafström, S., 2017. God forskningssed. 2:a red. Stockholm: Vetenskapsåret.
Todnem By, R., 2005. Organisational change management: A critical. Journal of Change
Management, 5(4), pp. 369-380.
Van de Ven, A. H. & Jones, S. L., 2016. The Changing Natureof Change Resistance: An Examination of
the Moderating Impact of Time. The Journal of Applied Behavioral Science, 52(4), pp. 482-506.
42

Van de Ven, A. H. & Poole, M. S., 1995. Explaining Development and Change in Organizations. The
Academy of Management Review , 20(3), pp. 510-540.
Whelan-Berry S. Et al, K., 2003. Strengthening Organizational Change Processes: Recommendations
and Implications from a Multilevel Analysis. The Journal of Applied Behavioral Science, 39(2), pp. 186207.

43

Bilaga
Intervjuguide till Semistrukturerade intervjuer
Bakgrundsfrågor
Information om intervjupersonen och förändringen

Nuvarande position?
Hur många år anställning på [företaget]
Vilken förändring representerar du?
Position i förändringen?
Vad vet du om förändringsledning och hur man som ledare kan implementera en
förändring?
6. Allmän information om förändringen.
1.
2.
3.
4.
5.

Djupgående frågor baserade på 5 aktiviteter
Hur motiveras förändringen
1. Hur motiverades de berörda att förändringen var viktig?
2. Fanns det några av de berörda som inte var positiva till förändringen. Om så var fallet:
Hur gjorde ni för att överkomma motstånd?
Skapa en vision
3. Beskriv förändringens vision och hur kommunicerades den till de berörda?
4. På vilket sätt var visionen i linje med företagets kärnideologi?
Finna stöd i sin organisation till förändringen
5. Hur bedömde du dina styrkor, för att vara trovärdig, hos de berörda under
förändringen?
6. Hur gick du till väga för att identifiera de berörda?
7. Såg andra dig som en förändringsledare? Utveckla.
8. Hur gick du till väga för att påverka/influera de berörda att förändringen var viktig?
Planera sin övergång till förändringen
9. Hur aktivitetsplanerade du inför övergången?
10. Engagemangsplanering - Hur behöll du de berörda motiverade under förändringen?
11. Berätta om ansvars-strukturen vid övergången.
12. Berätta om möjligheterna de berörda hade för att se förändringens framsteg och
möjlighet att utvärdera framstegen?
13. Vilka förutsättningar fick de berörda till att faktiskt använda förändringen?
Behåll drivkraft under förändringen
14. Hur belastades de berörda med arbete under implementeringen av förändringen?
15. Hur hanterade du situationer när du hade problem att fatta beslut under förändringen?
16. Tror du att kompetenser hos de berörda har utvecklats under förändringsprocessen?
Utveckla.
17. Hur uppmuntrades avklarade aktiviteter/del-mål utförda av de berörda?
18. Fanns det utrymme för feedback och avstämningar av delmål?
19. På vilket sätt är förändringen bevarad i dagsläget?
20. På vilket sätt motsvarar förändringen den vision man hade i början?
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Slutliga frågor – Om förändringsledning
1.
2.
3.
4.

Hur skulle du vilja att tillvägagångssätt för förändringar bevarades och följdes upp?
Tyckte du att din förändring besvarar det du nyss antydde?
Får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom förändringsledning på [företaget]?
Vad tycker du att avdelningen på [Företaget] borde ta med sig till nästa förändring,
som innefattar den typen av din egen förändring?

5.
6.

Är det något annat du tycker att vi borde ha frågat?
Är det något annat inom förändringsledning du vill diskutera?
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