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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle förändras i en alltmer ökande takt. För att företag och organisationer 
skall hänga med i denna utveckling, krävs förändringar och omorganisationer även 
här. För att en förändring skall få ett önskat resultat finns dock vissa faktorer som bör 
beaktas. Det kan vara faktorer som ledningen i viss mån kan påverka, exempelvis 
information, delaktighet och trygghet, men det kan också vara så att en individs 
personlighet kan vara avgörande för om en förändring lyckas eller inte.  
 
En av de viktigaste faktorerna vid ett förändringsarbete är att de anställda får veta 
varför förändringen skall genomföras. Det är viktigt att de som berörs av en 
förändring kan se nyttan av densamma.  
 
Arbetet bygger på en fallstudie, som har utförts på Volvo IT, och den förändring som 
genomförts har resulterat i en ny systemutvecklingsmetod.  
 
 
Nyckelord: förändringsarbete, systemutveckling, faktorer som påverkar ett 
förändringsarbete  
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1 Inledning 
Dagens samhälle präglas av en accelererande förändringstakt och i samband med detta 
omvandlas även arbetslivet i en allt ökande takt. För att klara av internationaliseringar 
och en hårdnande konkurrens blir organisationers förändringsbenägenhet och 
förändringsvilja en förutsättning. Förändringsprocessen som äger rum kan beskrivas 
med begrepp som exempelvis förändring, omvandling, utveckling, omstrukturering 
och förnyelse. För att människor och organisationer skall förändras på ett konstruktivt 
sätt behöver kunskaper kring förändringprocessen fördjupas och spridas, dessutom bör 
nya förändringsmetoder utvecklas (Angelöw, 1991).  
 
Tema och slagord för 90-talet har varit förändring. Det som är gemensamt för alla 
förändringar är att de förutsätter kommunikation mellan människor (Erikson, 1992). 
För att en förändring skall få en önskad genomslagskraft är det viktigt att de anställda 
arbetar mot samma mål som ledningen. Detta kan underlättas genom att förändringen 
förankras i organisationen. De anställda måste vara motiverade och välinformerade 
om vad förändringen kommer att innebära, samt varför förändringen genomförs.  
 
Vid större och mer omfattande bestående förändringar är det viktigt att organisationen 
får med sig de anställda i förändringsarbetet. Att de anställda tidigt får direkt och 
riklig information är ett sätt att underlätta vid förändringsarbeten. De anställda 
behöver också veta hur de kommer att beröras av den kommande förändringen. 
 
Då de problem som kan uppstå inte endast är av teknisk karaktär utan även handlar 
om psykologi är det viktigt att också inkludera psykologiska kunskaper (Soltesz, 
1997). Verkligheten är oftast mer komplex och föränderlig än vad vi med våra sinnen 
har möjlighet att förstå (Wiberg, 1983). 
 
När de anställda fått all information de behöver måste de också hitta motivation för att 
vara med och bidra till ett bra förändringsarbete. Ett sätt att höja motivationen hos de 
anställda är att göra dem delaktiga i förändringsarbetet. Angelöw (1991) menar att 
faktorer som delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information hänger 
samman med förändringsviljan. Det är lätt att hålla med om detta påstående och 
information och delaktighet kan anses vara de mest betydande faktorerna. Dessa två 
faktorer kommer därför att genomgående finnas med i rapporten. 
 
Syftet med arbetet är att finna betydande faktorer för ett lyckat förändringsarbete. För 
att erhålla denna kunskap kommer först en generell litteraturstudie att genomföras och 
de faktorer som kan anses relevanta för ett lyckat förändringsarbete kommer sedan att 
jämföras med resultatet från en fallstudie.  
 
Den genomgångna litteraturen har först och främst behandlat förändringsarbete på ett 
generellt plan. Fallstudien kommer sedan att visa på de problem som kan uppstå vid 
införandet av en ny systemutvecklingsmetod. Litteraturstudien är dock generell 
eftersom problem kan uppstå vid olika typer av förändringsarbete. De faktorer som 
redovisas i kapitlet ”Bakgrund” kommer i fallstudien att jämföras med de problem 
som kan uppstå då en ny systemutvecklingsmetod införs. 
 



 1  Inledning 

  2 

I kapitlet ”Bakgrund” kommer de centrala begrepp som används att förklaras närmare 
och mer ingående. De två grundläggande delarna i rapporten är förändringsarbete och 
systemutveckling. Under stycket förändringsarbete tas de faktorer upp som anses 
relevanta för ett bra förändringsarbete och under rubriken systemutveckling beskrivs 
kort vad systemutvecklingen innehåller samt vad som bör beaktas vid införandet av en 
ny systemutvecklingsmetod. 
 
Fallstudien kommer att utföras på Volvo IT, där beslut har tagits om att införa en ny 
systemutvecklingsmetod. Den nya metoden kommer inom en snar framtid att 
implementeras på alla Volvo IT’s systemutvecklingsavdelningar runt om i Sverige. 
Det kan även tilläggas att beslutsfattare på Volvo IT är införstådda med att nya 
metoder och tankesätt är svåra att förankra.  
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2 Bakgrund 
Kapitlet behandlar de centrala begrepp som förekommer i rapporten. Det är viktigt att 
inhämta kunskap om förändringsarbete innan en fallstudie kan påbörjas. Detta kapitel 
beaktar olika faktorer som kan påverka förändringsarbete och att införa en ny 
systemutvecklingsmetod är en form av förändringsarbete.  
 
Efter stycket om förändringsarbete kommer begreppet systemutveckling att förklaras 
närmare, samt vad som bör beaktas vid införandet av en ny systemutvecklingsmetod.  
 

2.1 Förändringsarbete 
Angelöw (1991) anser att dagens samhälle präglas av en ökande förändringstakt. 
Förändringar kan vara såväl positiva som negativa, välkomnade och hatade. Hur 
anställda påverkas av dessa förändringar beror dels på om förändringen är påtvingad 
eller självvald, vilka handlingsalternativ som ges, samt vilka konsekvenser 
förändringen medför. För att lyckas med ett förändringsarbete krävs kunskap och 
förståelse om förändringsarbetet, dess vägledande principer, vilka hinder och 
förutsättningar som finns, samt vilka reaktioner som kan uppstå under 
förändringsprocessen. Förändringsarbete är något som förekommer regelbundet på de 
flesta arbetsplatser (Angelöw, 1991).  
 
Vid allt förändringsarbete är det klokt att arbetsledaren eller ledningen har i åtanke att 
det kan finnas motstånd mot förändringar bland de anställda. Motståndet finns sällan 
hos samtliga anställda, men det är sannolikt att det finns någon anställd som motsätter 
sig förändringen. Om en nyckelperson, som inte medverkar aktivt i 
förändringsprocessen, har en negativ inställning till förändringen kan detta leda till att 
projektet misslyckas (Dahlqvist, 1994). Här kan antas att även motsatsen gäller. Då en 
nyckelperson har en positiv inställning till förändringen kan detta medföra att även 
andra anställda blir mer förändringsvilliga. 
 

2.1.1 Förändringsprocessen 
Enligt Wiberg (1983) är verkligheten komplex och föränderlig. Det komplexa är att 
kunna se ett samband mellan företeelser och händelser. I och med föränderligheten blir 
de erfarenheter som införskaffats efter hand föråldrade. I detta fall avses erfarenheter 
som rör arbetet och främst då arbetet med systemutveckling. Wiberg (1983) menar att 
arbetsuppgifter kan komma att ändras, rutiner förändras eller organisationen 
omstruktureras. Därför måste människan parallellt med att nya erfarenheter erhålls 
också ompröva och omvärdera tidigare erfarenheter. Denna lärprocess är ansträngande 
men den är också kärnan för en ständig utveckling (Wiberg, 1983).  
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att lärprocessen är individuell och kan variera 
mellan de anställda. En del anställda kan ha lätt för att ompröva och omvärdera medan 
andra kan vara mer konservativa och vilja ha kvar det gamla och invanda. Hur lätt en 
anställd har för att lära om och ompröva kan också vara en faktor som avgör om den 
anställde är förändringsbenägen eller inte. Eftersom lärprocessen är individuell kan det 
vara svårt att påverka denna faktor. 
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Ljungström (1996) menar att om ett beslut om förändring fattas i ett läge när de 
anställda inte ser nyttan med en förändring, kommer ett stabilt tillstånd att förändras. 
Reaktioner som kan uppstå är förnekande, rädsla, chock och tomhet. I samband med 
dessa reaktioner blir också energin lägre i organisationen. Om de anställda inte är 
motiverade eller inte känner ett behov av förändringen kan motstånd uppstå, det vill 
säga krafter samlas för protester. I samband med detta kan även revirbevakning och 
konkurrens uppstå. Vissa anställda kan också känna ilska, frustration och tvivel över 
sin egen förmåga (Ljungström, 1996). 
 
Vidare anser Ljungström (1996) att riklig information, kommunikation med 
beslutsfattare och att de anställda ges möjlighet till deltagande och medbestämmande i 
förändringen kan få motståndet övergå till nästa fas, undersökning. Undersökningen 
innebär fortfarande kaos och förvirring, men de anställda börjar ifrågasätta istället för 
att bara protestera och i och med detta börjar energikurvan vända uppåt. Då 
förändringen är genomförd och de anställda inser att den inte påverkade deras 
arbetssituation i alltför hög grad kommer de anställda återigen att uppleva att de 
befinner sig i fas (Ljungström, 1996). Det kan därmed antas bli svårt för de anställda 
att uppleva en känsla av fas om arbetssituationen förändras radikalt.  
 
Enligt Angelöw (1991) stämmer det att deltagande i förändringen kan underlätta 
förändringsarbetet, men Angelöw nämner ingenting om att de anställda börjar 
ifrågasätta förändringen. Angelöw (1991) och Ljungström (1996) har således inte lika 
uppfattning om hur förändringsprocessen fortlöper. Det kan därför antas att om det 
finns anställda som motsätter sig förändringen är det inte heller säkert att de kommer 
att acceptera förändringen. Om så är fallet kan det finnas en risk att de anställda inte 
heller känner sig i fas då förändringen är genomförd. 
 

2.1.2 Reaktioner vid förändring 
De flesta organisationsförändringar är toppstyrda, det vill säga de anställda får 
förändringen presenterad för sig. Om de anställda inte har någon möjlighet att påverka 
förändringen är det inte konstigt att de blir negativa eller gör motstånd mot 
förändringen (Angelöw, 1991). En förändring som upplevs som hotfull kan därför få 
till följd att den anställde uppvisar försvarsmekanismer, exempelvis projektion, 
reaktionsbildning, bortträngning, regression, selektiv perception och isolering 
(Ahrenfelt, 1995).  
 
Projektion innebär att den anställde lägger ansvaret för en händelse på någon annan 
även om den anställde varit delaktig i händelsen. Projektion kan även liknas med att 
utse en syndabock för det inträffade. Regression betyder att den anställde antar 
beteenden från tidigare utvecklingsskeenden. Den anställde kan bli passiv eller vilja ha 
överdriven uppmärksamhet. Ett exempel på regression är att den anställde blir 
”barnsligt” beroende av att andra skall bestämma (Angelöw, 1991). 
 
Enligt Angelöw (1991) kan de anställda uppvisa olika handlingsmönster vid 
förändringsprocesser. Den anställde kan acceptera förändringen och därmed anpassa 
sig. Denna anpassning kan dock vara mer eller mindre aktiv. Om den anställde istället 
gör motstånd mot förändringen försöker denne hålla fast vid redan existerande 
arbetsvillkor. Här emellan finns de anställda som varken anpassar sig eller vill göra 
motstånd. Handlingsmönstret hos dessa anställda blir istället att de kan känna apati och 
i samband med detta råder ofta handlingsförlamning. Ett drastiskt handlingsmönster är 
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att den anställde känner sig så missnöjd med förändringen att denne lämnar 
organisationen (Angelöw, 1991).  
 
Delaktighet, trygghet, riklig och direkt information samt ömsesidig tillit underlättar 
förändringsarbetet. Det är också en fördel om de anställda får vara med och bestämma 
förändringstakten. Angelöw (1991) menar också att andra faktorer som kan påverka 
om den anställde välkomnar eller motsätter sig en förändring är exempelvis sociala 
kontakter, förmåner, status och självkänsla (tabell 1). 
 
 

Tabell 1: Faktorer för motstånd eller acceptans av en förändring  
(Angelöw, 1991). 

 
Orsaker till motstånd mot förändringar Orsaker till acceptans eller 

välkomnande av förändringar 
  
• Hotad anställningstrygghet • Trygghet 
• Omplaceringar och förlust av sociala 

kontakter 
• Bättre sociala kontakter 

• Försämrat arbetsinnehåll • Förbättrat arbetsinnehåll 
• Sämre förmåner • Utökade förmåner 
• Inkompetent arbetsledning • Kompetent arbetsledning 
• Lägre status • Högre status 
• Ingen förändringsvilja • Förändringsvilja 
• Låg delaktighet • Delaktighet 
• Bristande förtroende • Förtroende 
• Låg självkänsla • Förstärkt självkänsla 
• Bristfällig information • Information 
• Dåligt val av tidpunkt • Bra val av tidpunkt 
• Innebär ett hot • Innebär en utmaning 
  

 
 

Vid en första anblick kan faktorerna anses relevanta, men Angelöw (1991) anger inga 
empiriska studier eller observationer som tyder på att det verkligen är dessa faktorer 
som är orsaken till om en förändring accepteras eller inte. Det kan mycket väl vara så 
att de anställdas egna personligheter ligger till grund för om en förändring skall 
accepteras eller inte. 
 
Detta arbete kommer att behandla två olika begrepp och dessa är yttre faktorer samt 
personliga egenskaper. Med yttre faktorer avses här de faktorer som arbetsledningen 
har viss möjlighet att påverka, exempelvis vilken information som skall ges ut till de 
anställda, samt vilka anställda som skall göras delaktiga vid en kommande förändring. 
Med personliga egenskaper avses här den anställdes personlighet, vilken inte kan 
påverkas i lika stor utsträckning, exempelvis den anställdes förändringsvilja och 
självkänsla. Dock kan yttre faktorer så som utökat ansvar, stöd och uppmuntran från 
ledning innebära att den anställdes självkänsla ökar, det vill säga att yttre faktorer kan 
leda till att de personliga egenskaperna ändras och att den anställde blir mer vänligt 
inställd mot en kommande förändring. Rapporten kommer dock inte att behandla vilka 
dessa personliga egenskaper är.  
 



 2  Bakgrund 

  6 

De olika faktorerna är ofta relaterade till varandra. Exempelvis kommer 
förändringsviljan att stärkas och förtroendet att öka ifall de anställda får den 
information de behöver, är trygga i förändringen samt görs delaktiga i förändringen. 
Andra anställda kan exempelvis bli mer förändringsvilliga då de erhåller ett förbättrat 
arbetsinnehåll med utökade förmåner och högre status. Vilka faktorer som relateras till 
vilka beror säkerligen en del på individens personliga egenskaper. Vissa prioriterar 
trygghet och delaktighet medan det finns de anställda som prioriterar förmåner och 
status.  
 
Ytterligare ett sätt som kan påverka en anställds förändringsbenägenhet kan vara 
huruvida de olika faktorerna går att påverka. I själva verket är det kanske inte 
faktorerna i sig som ligger till grund för förändringsbenägenheten, istället är det 
kanske så att de faktorer som går att påverka är de faktorer som bidrar till ett bra 
förändringsarbete. Det är sannolikt att det finns anställda som blir mer 
förändringsbenägna då de känner att de kan påverka sin egen arbetssituation. Eller kan 
det till och med vara så att det inte alls är tidigare nämnda faktorer som påverkar en 
anställds förändringsbenägenhet. Det kan mycket väl tänkas att det är den anställdes 
personliga egenskaper som styr dennes förändringsvilja. Om så är fallet kan det vara 
svårt för en organisation att påverka de anställdas förändringsvilja. Ytterligare en 
synvinkel är att de olika faktorerna är individrelaterade och hur de uppfattas av de 
anställda är högst personligt.  
 
Även om tabellen kan diskuteras och till och med kritiseras har den valts som 
utgångspunkt i det här arbetet eftersom tabellen vid en första anblick tar upp de 
faktorer som kan anses relevanta vid olika former av förändringsarbete och så även vid 
införandet av en ny systemutvecklingsmetod. För att få en inblick i de olika 
faktorernas innebörd kommer en del av dem att kort förklaras nedan. Resterande 
faktorer kommer att förklaras längre fram . 
 

Sociala kontakter 
Sociala kontakter innebär en daglig eller regelbunden kontakt med vänner eller 
arbetskamrater. De sociala kontakterna kan påverkas då en anställd tvingas byta 
avdelning eller flytta till en annan ort för att behålla sitt arbete (Angelöw, 1991).  
 
De sociala kontakterna är ingen faktor som påverkas i detta fall då Volvo IT inför en 
ny systemutvecklingsmetod. Den nya metoden kommer inte att påverka organisationen 
utan endast arbetssättet för framtagandet av ett nytt informationssystem. Anställda på 
Volvo IT kommer att sitta kvar på sina arbetsplatser, de kommer att arbeta med samma 
personer som tidigare och de kommer fortsätta att arbeta i projektform.  
 

Arbetsledning, förtroende och arbetsinnehåll 
Enligt Angelöw (1991) är det är viktigt att de anställda upplever sina arbetsledare som 
kompetenta och förtroendeingivande. Besked om ny chef måste välkomnas av de 
anställda. De anställda måste också ha förtroende för den individ/grupp/avdelning som 
ansvarar för förändringen för att förändringsarbetet skall lyckas. Dessutom får 
arbetsuppgifterna inte förändras på ett negativt sätt för den anställde, det vill säga 
arbetsinnehållet får inte förändras så att arbetet blir monotont eller mindre 
utvecklingsbart (Angelöw, 1991). 
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Det är också viktigt att arbetsledningen tror på de anställda och att de visar sitt 
förtroende. Arbetsledningen måste också anse att personalen är kompetent och det bör 
finnas ett ömsesidigt förtroende mellan personal och arbetsledning. Detta ömsesidiga 
förtroende är troligtvis en faktor som påverkar de anställdas förändringsbenägenhet. 
 

Förmåner och status 
Angelöw (1991) anser också att om förmåner som exempelvis lön och firmabil 
påverkas, kommer detta att påverka värderingen av förändringen. Många människor 
har också behov av att ha hög status, exempelvis yrkestitel, ansvar, befogenheter och 
inflytande över andra. Om en förändring påverkar statusen, kommer den anställde att 
med stor sannolikhet att agera utifrån detta (Angelöw, 1991). 
 
Angelöw (1996) menar att förmåner och status är viktiga faktorer för hur en förändring 
värderas. Det är dock troligt att det finns andra faktorer som har större påverkan på de 
anställdas förändringsbenägenhet. Exempel på detta kan vara delaktighet och 
information. Det är inte troligt att förmåner och status kommer att förändras i samband 
med att en ny systemutvecklingsmetod införs eftersom denna förändring endast 
innebär en förändring i rådande arbetssätt.  
 

Självkänsla 
Enligt Angelöw (1991) handlar självkänslan om hur individen ser på sig själv. 
Självkänsla, självförtroende och personlig osäkerhet är faktorer som bidrar till synen 
på förändring. Självkänslan och självförtroendet hos den anställde kan förstärkas om 
denne får utökade möjligheter att använda sin kompetens och kreativitet (Angelöw, 
1991). Självkänslan kan ses som en personlig egenskap. Självkänslan kan också 
förändras med tiden och med hjälp av yttre faktorer, så som exempelvis uppskattning 
och delaktighet, kan självkänslan stärkas. En anställd som inte upplever uppskattning 
och beröm på arbetsplatsen kan på motsvarande sätt uppleva en minskad självkänsla.  
 
Om den nya systemutvecklingsmetoden som införs är lättare att arbeta med och har 
klara och tydliga riktlinjer kan detta öka självkänslan hos den anställde. Om metoden 
istället är komplex, svår att lära in och besvärlig att använda kan detta istället resultera 
i att den anställdes självkänsla minskar.  
 
Självkänslan kan även ha att göra med hur den anställdes privatliv ser ut. En person 
som har en fritid med många intressen och vänner har troligtvis högre självkänsla än 
en person som saknar detta. Dessutom kan det vara så att en person med bra 
självförtroende och självkänsla är mer förändringsbenägen eftersom personen kan se 
förändringen som en utmaning och en chans till att utveckla sig själv. 
 

Tidpunkt 
En förändring bör inte inträffa då omfattande organisationsförändringar nyligen gjorts, 
eftersom det då kan råda förändringströtthet bland de anställda . En förändring behöver 
inte nödvändigtvis införas helt och hållet på en gång, utan kan istället införas stegvis. 
Då en förändring införs stegvis blir förändringsprocessen längre, vilket också kan leda 
till förändringströtthet (Angelöw, 1991). Dock är det inte säkert att tidpunkten för en 
förändring kan påverkas. Det finns säkerligen förändringar som måste genomföras 
omgående då insikten om behovet av en förändring uppkommit.  
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Att införa en ny systemutvecklingsmetod ger långsiktiga effekter och måste därför 
övervägas. Även om den metod som används för tillfället inte är den mest optimala 
bör noggranna undersökningar genomföras innan det bestäms vilken metod som skall 
användas istället och när den nya metoden skall införas. Det är också viktigt att den 
nya metoden införs vid en tidpunkt som inte kolliderar med redan pågående projekt. 
 

Syn på förändringen 
Angelöw (1991) påpekar att hur en anställd ser på förändringen delvis kan bero på 
dennes tidigare erfarenheter av förändringsarbete. Om förändringen ses som positiv 
eller negativ beror på om den anställde upplever förändringen som förenad med 
risktagande, ansträngning och osäkerhet inför framtiden eller om förändringen ses som 
en utmaning (Angelöw, 1991). 
 
Synen på förändringen kan även hänga ihop med övriga faktorer för ett lyckad 
förändringsarbete. Då den anställde är delaktig, välinformerad och ser behovet av 
varför en förändring bör genomföras kommer den anställde säkerligen också att vara 
mer positiv till förändringen, särskilt i det fall då en ny systemutvecklingsmetod skall 
införas eftersom denna typ av förändring inte påverkar mycket mer än nuvarande 
arbetssätt. De anställda behåller samma arbete och samma position, de kommer att 
fortsätta utveckla nya datasystem med den skillnaden att det sker efter en ny rutin. 
 
De faktorer som behandlats är troligtvis relevanta för om en anställd är 
förändringsbenägen eller inte. Dock finns det säkerligen fler faktorer som är relevanta 
att ha i åtanke. Ett exempel på detta kan vara den anställdes personlighet. Vissa 
personer är inte lika förändringsbenägna som andra och det är då inte säkert att det 
hjälper att exempelvis göra dem delaktiga i förändringsprocessen. Hur 
förändringsbenägen en person är kan delvis ha med den anställdes personlighet att 
göra, men det kan också vara så att erfarenheter av tidigare förändringsarbeten har en 
avgörande roll för förändringsbenägenheten. Det är heller inte säkert att tillräcklig 
information får dem att ändra inställning till förändringsarbete.  
 

2.1.3 Värderingar vid förändring 
En person som uppfattar en förändring som hotfull kommer att använda en hel del av 
sin energi till att försvara sig. Om förändringen däremot uppfattas som positiv kan 
personens energi användas till aktivitet och konstruktivitet (Angelöw, 1991).  
 
En och samma förändringssituation kan upplevas på olika sätt av olika personer. Olika 
värderingar handlar om hur den enskilde individen tolkar och uppfattar konsekvenser 
och möjligheter som förändringen medför. Individens uppfattning om förändringen 
kommer att ligga till grund för det efterföljande beteendet, det vill säga att om 
förändringen uppfattas som hotfull eller negativ kommer den anställde att motsätta sig 
förändringen.  
 
Då förändringen kan ändra den anställdes arbetssituation på ett drastiskt sätt kan det 
även hända att den anställde försöker motarbeta den förestående förändringen. Om den 
anställde istället ser förändringen som en chans till personlig utveckling, befordran 
eller utökade förmåner kommer den anställde att arbeta för förändringen. Hur de 
anställda ser på beslutet om att införa en ny systemutvecklingsmetod kan också bero 
på om den nya metoden är komplex och svår att använda. 
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Ett hot uppstår därför att framtiden är oviss. Det bestående innebär en trygghet och 
därför ses ofta förändringen som ett hot mot detta. ”Man vet vad man har men inte vad 
man får” (Angelöw, 1991, s 21). Oron grundar sig ofta i att vi fruktar något som skall 
hända i framtiden.  
 

2.1.4 Arbetsledarens människosyn 
Granberg och Öberg (1984) menar att arbetsledare i dagens samhälle ofta har en 
uppfattning om att de inte får ställa allt för höga krav på sina medarbetare, det vill säga 
de anställda. Detta kan dock diskuteras då det inte verkar finnas något belägg för 
denna uppfattning. I verkligheten skulle nog de flesta säga att det är tvärtom, det vill 
säga att arbetsledare anser att de kan ställa större krav än vad de egentligen borde. Ett 
exempel på detta är egna erfarenheter som visar på att det finns arbetsledare som anser 
att de anställda skall ha samma åsikter som arbetsledaren själv. Arbetsledaren tycks tro 
att denne har rätt att ställa det kravet att de åsikter arbetsledaren har även skall gälla 
för de anställda. Då en arbetsledare praktiserar den åsikten att de anställda skall ha 
samma åsikt som han själv, kommer de anställda med stor sannolikhet att vara mindre 
förändringsbenägna än om arbetsledaren tillåter oliktänkande.  
 
Vidare anser Granberg och Öberg (1984) att arbetsledarnas uppfattningen om att de 
inte får ställa för höga krav, inte är helt korrekt. Ökade krav skapar nämligen en 
förutsättning för framgång och en arbetsledare som ställer krav åstadkommer en 
positiv cirkel för sina medarbetare. Anställda som inte vet vad de har för ansvar eller 
vad som fordras av dem blir oftare handlingsförlamade (Granberg & Öberg, 1984). 
Detta kan dock diskuteras. Då arbetsledare ställer alltför höga krav på de anställda kan 
det få en motsatt effekt. För höga krav kan leda till att de anställda tappar motivationen 
och i samband med det försvinner sannolikt även förändringsbenägenheten.  
 
Granberg och Öberg (1984) menar också att det inte finns någon människa som är 
ofelbar och det är även viktigt att komma ihåg att det är felen vi lär oss av. För att lära 
av misstagen krävs dock att både arbetsledare och medarbetare ger återkoppling på 
arbetet.  Här är det viktigt att denna kritik är konstruktiv för att en anställd skall våga 
och vilja ta ansvar ännu en gång (Granberg & Öberg, 1984).  
 
Angelöw (1991) anser att ledningens visade tilltro och positiva förväntningar på att 
personen vill göra sitt bästa är en viktig faktor för att öka motivationen. En positiv syn 
på de anställda kan därmed antas öka de anställdas förändringsvilja. Detta hänger ihop 
med McGregors Teori X och Teori Y, vilket är teorier om två olika ledarstilar.  
 

Teori X 
Enligt McGregor (1970 i Granberg & Öberg, 1984) grundar sig Teori X på den 
människosyn som fanns i de företag som uppkom i början av industrisamhället. Teorin 
utgår från att människor anser det motbjudande att arbeta och att de saknar ambition.  
De anställda vill heller inte ta ansvar och de saknar förmåga att lösa problem. 
Dessutom behöver de anställda övervakas och styras för att något skall bli uträttat och 
de anställda behöver tillsägelser och instruktioner för att arbeta på rätt sätt (McGregor, 
1970 i Granberg & Öberg, 1984). 
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Teori X innebär att ledningen ser sin personal som passiv, lat, utan ambitioner och att 
de anställda föredrar att få order och att bli ledda. De anställda som går under Teori X 
anses också vara emot förändringar. Om de anställda behandlas som lata och i behov 
av en fast ledning kommer det också att uppfylla dessa förväntningar (McGregor, 1960 
i Bolman & Deal, 1997). 
 

Teori Y 
Enligt McGregor (1970 i Granberg & Öberg, 1984) är Teori Y den teori som stämmer 
överens med beteendevetenskaplig forskning. Människan måste få ta ansvar och då 
arbetsledaren visar förtroende för medarbetaren stiger den anställdes självkänsla. Detta 
blir en positiv cirkel vilket gör att medarbetaren vågar och vill ta ansvar. Vidare utgår 
teorin ifrån att människor har en förmåga att lösa besvärliga problem och att de förstår 
och bryr sig om vad de arbetar med, vilket medför att de kan utveckla nya förbättrade 
sätt att utföra arbetsuppgifter på. Dessutom behöver de anställda inte bevakas då de 
finner sitt arbete stimulerande och intresseväckande (McGregor, 1970 i Granberg & 
Öberg, 1984).  
 
Ledningen skall se till att de anställda kan uppfylla sina egna behov på bästa sätt. För 
att de anställda skall känna tillfredsställelse med sitt arbete skall organisationen 
anpassas efter de anställdas intressen (McGregor, 1960 i Bolman & Deal, 1997). 
Utgångspunkten ligger i att ledningen har tilltro och positiva förväntningar på att de 
anställda gör sitt bästa (Angelöw & Jonsson, 1990 i Angelöw, 1991). Därmed kan det 
också antas att om ledningen arbetar efter Teori Y kan detta även ha ett samband med 
Angelöws (1991) faktor om ett bättre arbetsinnehåll för de anställda. 
 

2.1.5 Information och kommunikation 
Enkelriktad information ger oftast inte den inlärning som förväntas. Kommunikation, 
det vill säga ömsesidigt utbyte, är information som är dubbelriktad. Kommunikation 
innebär att medarbetarna blir mer motiverade att ta till sig kunskap (Granberg & 
Öberg, 1984). Eftersom det tidigare nämnts att lärprocessen är individuell är det 
möjligt att ledningen genom kommunikation med de anställda kan se 
förändringsprocessen även utifrån deras synvinkel, vilket skulle underlätta 
förändringsarbetet.  
 
Om information i enkel bemärkelse endast är enkelriktad är det inte säkert att 
information är en faktor som kan påverka förändringsarbetet positivt. Information som 
ges ut via en lapp på en anslagstavla, en notis i personaltidningen eller en sida på det 
interna nätverket är inte tillräckligt för att ledningen skall vara försäkrad om att 
informationen verkligen  når ut till de som berörs av den. Därför är den dubbelriktade 
informationen att föredra, det vill säga kommunikation. Genom att information ges ut 
via exempelvis personliga samtal eller möten där alla skall närvara ges möjlighet till 
diskussion. Här har de anställda också möjlighet att ställa frågor, samt få svar på sina 
funderingar.  
 
Information kan sägas vara detsamma som kunskap, det vill säga att informera någon 
är således att delge denne kunskap. För att veta vad som skall göras eller hur detta 
skall utföras behövs kunskap om området (Hård af Segerstad, 1990). Ovanstående 
påstående kan dock diskuteras eftersom kunskap är något en individ besitter. Bara för 
att en anställd delges information är det därmed inte säkert att den anställde ökar på sin 
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kunskap. Om två personer får samma information är det heller inte säkert att de 
kommer att utveckla liknande kunskap eftersom informationen kan tolkas på olika sätt 
hos de båda personerna.  
 
En viktig förutsättning för förändringsarbetet är öppen och ärlig information. De 
anställda måste känna att de kan lita på den information som ges. Detta leder till ett 
ökat förtroende för förändringen (Granberg & Öberg, 1984). Genom riklig information 
kan även ryktesspridningar förebyggas (Angelöw, 1991). 
 
Enligt Angelöw (1991) uppkommer rykten på grund av bristande information. Ofta är 
det oväsentligt varifrån ryktet uppkommer, det som är av betydelse är de personer som 
sprider ryktet vidare. Desto mer information som saknas, desto mer färgas tolkningen 
av de anställdas bristande kunskap. Rykten uppkommer ofta genom att ett budskap 
misstolkas. Rykten förekommer ofta i de sammanhang då beslut fattas över de 
anställdas huvuden, det vill säga då det anställda ej är delaktiga och involverade i de 
tidiga skedena av förändringsprocessen (Angelöw, 1991). 
 
När det gäller information är det viktigt att ha i åtanke att det är den person som 
fördelar och formulerar information som sitter i en maktposition. Om de anställda inte 
får den information de behöver eller om informationen är bristfällig kan rykten uppstå. 
Det leder oftast också till lägre motivation och produktivitet (Dahlqvist, 1994).   
 
Rätt information i rätt tid och rätt förmedlad är en viktig faktor för de anställdas 
förändringsbenägenhet. Med hjälp av information kan ledningen förmedla budskapet 
om varför en förändring måste genomföras. De anställda kan få svar på de frågor de 
har och därmed även få en chans att få en djupare förståelse till behovet av en 
förändring. Viktigt är också att informationen inte kommer då ett beslut redan har 
tagits eftersom det inte ges något utrymme för de anställda att diskutera olika val och 
alternativ. Det är dessutom viktigt vid förändringsarbete att informationen kommer 
direkt från ledningen och att informationen inte går ut via exempelvis en 
personaltidning, företagets interna nät eller ryktesvägen.  
 
Då de anställda inte kan missförstå informationen eller omformulera det givna 
budskapet har de fått effektiv och tydlig information. Budskapen skall innehålla vem 
som skall göra vad, vad som skall utföras, samt när arbetet skall vara klart (Dahlqvist, 
1994). 
 
Vidare menar Dahlqvist (1994) att information som ges i det skede där ett beslut redan 
har fattats och därför gör det omöjligt för de anställda att kunna påverka eller 
medverka i beslutsprocessen, inte upplevs som positiv information av de anställda. Det 
är viktigt att tänka på att information skall göras tillgänglig för alla som har behov av 
den och informationen skall komma vid den tidpunkt då behovet finns (Dahlqvist, 
1994). 
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2.1.6 Delaktighet  
Angelöw (1991) anser att så många anställda som möjligt bör vara delaktiga i 
förändringsprocessen. De anställda som berörs av en förändring bör vara aktivt 
engagerade redan från början, för att de skall ha möjlighet att få vara med och 
formulera problem, diskutera förslag till förändringar och åtgärder, samt vara med och 
bestämma förändringstakten. Att inte få vara delaktig leder ofta till motstånd mot 
förändringar samt till ett lägre engagemang för förändringsarbetet (Angelöw, 1991).  
 
Delaktighet kan dock vara problematiskt att praktisera. Att delta i ett förändringsarbete 
tar tid och de anställda skall förutom att delta i förändringsarbetet oftast även sköta 
sina ordinarie arbetsuppgifter. Samtidigt som den anställde skall vara kreativ i 
förändringsprocessen skall det ordinarie arbetet utföras på en kortare tid. Detta kan 
leda till att de anställda faktiskt inte vill delta i förändringsprocessen eftersom de 
känner att de inte har tid att avvara från det arbete de är anställda att utföra.   
 
Delaktighet innebär också att den anställde skall vara med och engagera sig i 
förändringen. Engagemang innebär ett aktivt deltagande men även ett personligt 
ställningstagande. Dock finns vissa hinder för att känna delaktighet och engagemang, 
exempel på detta kan vara tidigare misslyckanden vid försök att påverka 
(Arbetsmiljöfonden, 1988).  
 
Brattgård och Hägerfors (1992) anser att bred delaktighet är väsentligt i 
förändringsarbetet för att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Med bred 
delaktighet menas här att ett stort antal anställda görs delaktiga i förändringsarbetet. 
Det är även viktigt i det avseendet att de anställda får möjlighet till inflytande och 
kompetensutveckling. En bred delaktighet innebär också en högre 
förändringsbenägenhet bland de anställda (Brattgård & Hägerfors, 1992). 
 
En förutsättning för delaktighet är att de anställda tidigt får en inblick i det kommande 
förändringsarbetet. De skall få ta del av de alternativ som finns, bli informerade i rätt 
tid om vad som kommer att hända samt varför ledningen anser det nödvändigt med en 
förändring. Delaktighet innebär också att den anställde känner att han eller hon kan 
tillföra något i förändringsarbetet.  
 
Definitionen bred delaktighet beror även på hur stor organisationen är eller hur många 
anställda som berörs av förändringen. Då det endast är ett fåtal som berörs kan alla 
berörda göras delaktiga i förändringsprocessen. I stora organisationer kan det vara 
svårt eller till och med omöjligt att låta alla anställda vara delaktiga i 
förändringsarbetet. Istället för att alla skall säga sin åsikt kan de anställda genom 
demokratiska val utse representanter som skall föra de anställdas talan och bevaka de 
intressen som finns. 
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2.1.7 Trygghet 
Angelöw (1991) anser att de anställda måste känna sig trygga i förändringen för att 
förändringsarbetet skall lyckas. Ett exempel är att de anställda kan uppleva att de har 
större möjligheter till att utvecklas i arbetet och därmed kan de känna sig trygga i 
förändringen. Då samhället präglas av ett allt snabbare förändringstempo krävs att 
trygghet i det bestående ersätts med möjligheten till att kunna känna trygghet i 
förändringen. Målet är att minimera otryggheten för att uppfylla en rad fördelar för 
såväl individ som organisation. Delaktighet och direkt och riklig information kan 
förstärka de anställdas trygghet (Angelöw, 1991). 
 
Individer upplever förändringar på olika sätt. Det som är gemensamt för alla är att 
tryggheten i det kända byts ut mot något okänt och därmed också otryggt (Erikson, 
1992). Trygghet innebär att den anställde har en stark självkänsla. Då en människa är 
medveten om sina styrkor och svagheter och kan känna känslan av att befinna sig i 
ständig utveckling upplevs trygghet (Ljungström, 1996). 
 
Wiberg (1983) påpekar att vissa människor behöver trygghetsregler och 
trygghetsanordningar runt omkring sig. Andra kan istället uppleva dessa regler och 
anordningar som förtryckande eller kvävande. Medan vissa behöver fasta vanor och 
rutiner behöver andra utmaningar och spännande upplevelser (Wiberg, 1983). Det är 
dock svårt att kunna tillgodose alla dessa behov. På en del företag görs så kallade 
pilottest där de anställda som ser förändringen som en utmaning först får vara med. 
Därefter hoppas ledningen att de anställda som varit med i pilotprojektet skall kunna 
motivera övriga anställda till att bli mer förändringsbenägna.  
 
I och med att organisationer och arbetsrutiner förändras i en allt ökande takt kan det 
vara svårt att bevara tryggheten. Särskilt problematiskt kan det vara att tillgodose 
behovet hos de personer som har ett stort behov av att känna trygghet. Det vore en 
fördel om de anställda kunde se förändringen som en naturlig del i arbetslivet 
samtidigt som de fortfarande skulle kunna känns sig trygga. Om även den anställdes 
personlighet avgör hur trygg personen känner sig så kan detta problem vara svårt att 
övervinna. 
 

2.1.8 Motivation 
Enligt Angelöw (1991) krävs motivation och förändringsvilja hos de anställda för att 
få till stånd ett bra förändringsarbete. Motivationen utgör själva motorn i 
förändringsarbetet. Motivation är också nära kopplat till mål. Om det finns ett behov 
eller en förväntning kan detta styra en individs handling så att behovet uppfylls 
(Angelöw, 1991).  
 
Motivationen bygger på de faktorer som tidigare tagits upp. Om en anställd bland 
annat görs delaktig, får tillräcklig information, känner sig trygg och är villig att 
förändra kommer motivationen vara den faktor som driver förändringsarbetet framåt. 
En anställd som inte är motiverad är heller inte förändringsbenägen.  
 
”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 
självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans 
innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv” (Revstedt, 1995, s 
39). Detta påstående kan det dock vara svårt att hålla med om. Människans innersta 
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natur borde i grunden vara att se till att  hon har mat, husrum och kan föra arten vidare. 
Därefter kommer behovet av närhet och gemenskap. Konstruktivitet och mål borde 
inte komma förrän de grundläggande behoven är uppfyllda. 
 
Angelöw (1991) anser att kärnan i motivationen är strävan efter ökad självkänsla. 
Självkänslan är nära förknippad med vårt behov av utveckling, vilket kan ses som en 
självvald förändring. Motivationen måste understödjas och hållas levande under hela 
förändringsprocessen. De anställda måste också känna att de lyckas med det de tar sig 
för (Angelöw, 1991). Även om alla inom organisationen arbetar mot samma mål kan 
de anställda ha olika motiv som driver dem. Förutsättningar för en ökad motivation är 
vilja, delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information och kunskap. 
 
Motivation kan också liknas vid engagemang. Då en anställd har en särskild ambition 
att åstadkomma en förändring åt ett visst håll talas det också om en ”eldsjäl”. Många 
gånger kan dessa eldsjälar ha en avgörande betydelse för ett projekts utveckling. Dock 
kan ett problem uppstå när det finns en eller flera eldsjälar i ledningen eftersom den 
övriga organisationen kan få svårt att hänga med (Arbetsmiljöfonden, 1988).  
Motivation kan antingen förläggas inom personen eller i yttervärlden. Motivation inom 
personen handlar om inre drivkrafter som startar och ger energi åt handlandet 
(Nationalencyklopedin, 1998). Hur motiverad en individ är kan därmed relateras till 
dennes personliga egenskaper. Motivation i yttervärlden lägger istället vikten på 
motivationens styrande roll, det vill säga att handlandet dras mot eftersträvansvärda 
målobjekt i omvärlden (Nationalencyklopedin, 1998). Dessa målobjekt kan 
exempelvis vara att känns delaktighet vid ett förändringsarbete, vilket då även kan 
kopplas till yttre faktorer. Mål i yttervärlden kan även jämföras med Angelöws (1991) 
tabell om vilka faktorer som avgör om en förändring skall accepteras eller inte. 
 

2.1.9 Organisationskultur 
Schein (1982 i Bolman & Deal, 1997) menar att en kultur är: 
 

”ett mönster med gemensamma grundantaganden som en grupp lär sig när 
medlemmarna löst problemen med anpassning utåt och integration inåt och som 
fungerat tillräckligt bra för att man ska betrakta dessa antaganden som giltiga 
och för att nya medlemmar därför ska lära sig dem som det rätta sättet att 
uppfatta, tänka och känna när det gäller dessa problem.” 

 
Begreppet organisationskultur har uppkommit eftersom många företag och 
organisationer kan ses som minisamhällen med egna kulturella särdrag. En stark 
företagskultur är både positivt och negativt. Det positiva med en stark företagskultur är 
att det kan förstärka en organisation och nackdelen är att det kan försvåra vid 
förändringar eftersom ledning och personal kan ha svårt för att överge de ideal och 
värden som finns i företagskulturen (Nationalencyklopedin, 1998).  
 
Det finns en mängd olika faktorer som bygger upp en kultur och några av dessa 
faktorer som spelar in är beslutsprocesser, grad av individualism samt idérikedom 
(Erikson, 1992). Kulturen innefattar också den uppsättning idéer, värderingar och 
normer som kännetecknar ett företag eller en organisation. Företagskulturen anger 
också ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i företaget eller organisationen, 
vilket även innebär att exempelvis beslutsfattande, kommunikation och 
sammanhållning påverkas (Nationalencyklopedin, 1998).  
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Om möjlighet finns bör en organisationskultur som bygger på de faktorer som ingår i 
en förändring utvecklas. Det är viktigt att organisationsbeslut inte fattas över huvudet 
på de anställda (Angelöw, 1991). Detta kan tolkas som att de anställda bör göras 
delaktiga i hela beslutsprocessen. De anställda måste tidigt vara engagerade då idéer 
om en förändring planeras. Efter detta skall de anställda också få en inblick i hur 
processen går, vilka valalternativ som finns och till sist bör de anställda vara delaktiga 
i själva beslutsfattandet. Som nämnts tidigare är det också viktigt att de anställda får 
klarhet i varför en förändrings behövs och skall genomföras.  
 
Flertalet organisationer präglas av en ökande förändringstakt. Det går inte längre att se 
det trygga i det bestående. Istället måste utgångspunkten ligga i att det stabila 
tillståndet ifrågasätts (Björk mfl, 1990). Organisationen bör ha ett klimat där 
förändringar ses som en del av vardagen. Problemet är att om förändring ses som en 
del av vardagen kan förändringströtthet uppstå hos de anställda. Att ständigt leva med 
förändringar kan också leda till en ökad stress och en minskad förändringsvilja när det 
är större eller viktigare förändringar som måste genomföras.  
 

2.2 Systemutveckling 
Systemutveckling innebär en form av förändringsarbete. I och med att ett nytt 
informationssystem (IS) införs kommer arbetssituationen att förändras i den berörda 
organisationen. Detta arbete handlar dock inte om förändringen som uppstår vid 
införandet av ett nytt IS utan om den förändring som uppkommer i samband med att 
en ny systemutvecklingsmetod införs. Då ett nytt IS införs i ett företag kan det hända 
att företaget behöver omorganiseras. Det nyligen införda systemet kan innebära att 
några av de anställda tvingas sluta. Då det gäller införandet av en ny 
systemutvecklingsmetod ändras endast de anställdas arbetssätt.  
 
Systemutveckling bedrivs ofta i projektform och består av ett antal faser, vilka har 
bestämda uppgifter. Förutsättningarna för ett datoriserat informationssystem (IS) skall 
utredas systematiskt för att se om ett IS kan förbättra verksamheten. Systemutveckling 
innefattar allt arbete mellan verksamhetsanalys och implementering. Även 
förändringar av existerande arbetsprocesser ingår i begreppet systemutveckling 
(Nationalencyklopedin, 1998).  
 
Fler faktorer som kan förändra systemutvecklingen är de frågor som avser 
tillämpningen av ett IS. Det är viktigt att få en förståelse för de sociala sammanhang 
där informationssystem används, men även hur en sådan förståelse kan omsättas i 
metoder och hjälpmedel för praktisk verksamhet (Nationalencyklopedin, 1998).  
 
Formalisering, det vill säga att på ett entydigt sätt explicit ange den information som 
skall bearbetas, kan vara ett problem vid systemutveckling. Outtalad kunskap eller 
kompetens hos organisationens medarbetare är ofta utgångspunkten för detta 
(Nationalencyklopedin, 1998).  
 
För att lyckas med systemutvecklingen finns olika hjälpmedel att tillgå. Exempel på 
hjälpmedel är modeller och metoder. Eftersom dessa hjälpmedel är utvecklade av 
personer och företag är de ofta präglade av dessa personers och företags perspektiv. 
Det är därför svårt att få insyn i de perspektiv som ligger inbyggda i hjälpmedlen 
(Andersen, 1994).  
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2.2.1 Modell 
Enligt Andersen (1994) kan en modell antingen sträcka sig över hela 
systemutvecklingsprocessen eller endast omfatta mindre delar av utvecklingsarbetet. 
Modellen består ofta av olika delar och beskriver i grova drag vilket arbete som skall 
utföras. Enkelt kan sägas att en modell är en översikt över utvecklingsarbetet.  
 
Modellen kan tillhandahålla en gemensam begreppsapparat, vilket underlättar 
kommunikation mellan exempelvis systemerare, programmerare, beslutsfattare och 
linjepersonal.  I en modell ingår även regler för val av metoder, tekniker och 
hjälpmedel (Statskontoret, 1981). 
 

2.2.2 Metod 
En metod anger hur användning av en eller flera tekniker eller hjälpmedel kan hjälpa 
till vid lösningen av ett problem. Det viktigaste med en systemutvecklingsmetod är 
utan tvekan att kunna bygga bra system ur allas perspektiv (Statskontoret, 1981).  
En metod baseras ofta på ett filosofisk synsätt och kan beskrivas med hjälp av 
nedanstående definition (Avison & Fitzgerald, 1995). 
 

”a collection of procedures, techniques, tools, and documentation aid 
which will help the systems developers in their efforts to implement a new 
information system. A methodology will consist of phases, themsleves 
consisting of sub-phases, which will guide the systems developers in their 
choice of the techniques that might be appropriate at each stage of the 
project and also help them plan, manage, control and evaluate information 
systems projects. ” 

(Avison & Fitzgerald, 1995, s 11) 
 
Andersen (1994) menar att en metod karakteriseras av användningsområdet, det arbete 
som skall utföras, samt vilka beskrivningstekniker som skall användas. Metoden är en 
detaljerad beskrivning som behövs för att kunna besvara olika frågor samt för att lösa 
ett visst problem. Helst bör en metod vara så exakt beskriven att två personer, som 
oberoende av varandra använder metoden på samma problem, kommer fram till 
samma resultat. Eftersom en metod används för att lösa en viss typ av problem är det 
viktigt att veta vilka problem metoden lämpar sig för. Det är också viktigt att redogöra 
för de beskrivningstekniker som kan tillämpas ihop med den aktuella metoden 
(Andersen, 1994).  
 
Metoder används inom systemutvecklingen för att bland annat ge kunskap om vad som 
har arbetats fram i systemutvecklingsarbetet. För att metoderna skall kunna utnyttjas 
på ett bra sätt krävs att anställda har kompetens om de metoder som används. 
Metoderna skall ses som ett stöd i systemutvecklingen och inte som en garanti för 
förbättrad kvalitet på de system som utvecklas (Statskontoret, 1981). 
  
Många koncerner arbetar med att utveckla egna metoder för att skapa enhetlighet 
mellan projekt samt att underlätta för IT-avdelningar att driva de olika projekten 
(Arbetsmiljöfonden, 1988). 
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2.2.3 Att införa en ny systemutvecklingsmetod 
Att införa en ny systemutvecklingsmetod är en form av förändringsarbete och det är 
viktigt att ledning och anställda arbetar mot samma mål. Det finns många likheter 
mellan att införa en ny systemutvecklingsmetod och generellt förändringsarbete. De 
anställda som berörs av förändringen måste informeras, göras delaktiga och känna sig 
trygga i förändringsprocessen. Personalen måste också få veta varför den nya metoden 
skall införas, samt ha förtroende för att ledningen fattat ett korrekt beslut.  
 
Viktigt att komma ihåg är dock att alla människor är olika. Ledningen kan ha gått ut 
med riklig information i rätt tid, men alla har inte samma förutsättningar för att ta till 
sig information eller viljan att förändra. Det är inte säkert att det endast är yttre 
faktorer såsom information och delaktighet som avgör en anställds 
förändringsbenägenhet. Det kan lika gärna vara skillnader mellan personligheter som 
avgör förändringsviljan. Då det kommer till personligheter kan det vara svårt att 
påverka hur människor tänker och varför de tänker på ett speciellt sätt. Det handlar 
således inte om några yttre faktorer som är lätta att påverka.  
 
Att införa en ny systemutvecklingsmetod får långsiktiga effekter och påverkar många 
intressentgrupper. Det är viktigt att de berörda intressentgrupperna får tillräcklig 
information och utbildning under införandet av den nya metoden (Statskontoret, 1981). 
Det är här införandet av en ny systemutvecklingsmetod skiljer sig från generellt 
förändringsarbete. Även om många intressentgrupper påverkas är det sällan hela 
organisationen påverkas. Det är främst systemutvecklarnas arbetsrutiner och arbetssätt 
som påverkas. 
 
Om metoden som skall införas är komplex kan det krävas betydande 
kraftansträngningar och åtagande för att de anställda skall lära sig metoden och ta den 
till sig (Wastell, 1996). Det kan också vara så att graden av komplexitet i metoden är 
en avgörande faktor för om de anställda accepterar den nya metoden eller inte. Om den 
nya metoden är svår att lära in och besvärlig att använda kan detta vara faktorer som 
sänker de anställdas förändringsbenägenhet.  
 
Att implementera en ny metod är ett stort steg som kan medföra genomgripande 
förändringar i arbetssättet. I en stor organisation, där kanske hundratals anställda skall 
utbildas i den nya metoden krävs enorma resurser (Wastell, 1996). 
 
Genom utbildning och metodstöd kan de kunskaper som är nödvändiga för en effektiv 
användning av metoden skapas. Det räcker inte med att distribuera en metodhandbok 
för att en metod skall förankras och användas i organisationen. För att utbildningen 
skall ge önskat resultat måste de anställda vara motiverade och engagerade. Detta 
kräver att de anställda vet orsaken till varför en ny metod införs i deras arbete 
(Statskontoret, 1981). 
 

Seminarier 
Efter att ett beslut tagits om att införa en ny systemutvecklingsmetod, bör ett 
metodseminarium hållas. Detta seminarie bör helst hållas så snart beslutet om en ny 
metod tagits. Syftet med seminariet är att berörd IT-personal skall få en insikt i den 
nya metoden. Efter seminariet bör det även finnas ett flertal tillfällen till diskussion om 
hur införandet av en ny metod kan påverka arbetet i organisationen (Statskontoret, 
1981).  
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Kurser 
inför införandet av en ny systemutvecklingsmetod kan det vara lämpligt att utbilda den 
personal som skall arbeta med den nya metoden (Wastell, 1996). I och med seminariet 
har de anställda fått en inblick i metoden och med hjälp av kurser skall de sedan få 
möjlighet att lära sig den nya metoden.  
 
Statskontoret (1981) anser att det finns två typer av kurser, projektanknutna och 
allmänna. Fördelen med de projektanknutna kurserna är att kunskaperna får tillämpas 
tätt inpå utbildningen. Detta gör att utbildningen kan anpassas efter varje projekt, 
vilket ger en ökad flexibilitet. Allmänna kurser ges i de fall där arbetet inte bedrivs i 
projektform. Programmeringsarbete kan ses som ett exempel på detta. Nackdelen med 
allmänna kurser är att de anställda inte kommer att använda metoden inom rimlig tid 
efter utbildningen (Statskontoret, 1981). Även om alla anställda utbildas samtidigt så 
är det inte säkert att alla kommer att börjar arbeta efter den nya metoden direkt efter att 
den införts. Det kan ta tid innan en hel avdelning börjar arbeta efter ett nytt koncept.  
 
Viktigt att tänka på vid planeringen av utbildningen är att kursmaterialet skall 
innehålla praktiska exempel och övningar från den egna, välkända verksamheten 
(Statskontoret, 1981).  
 

Metodstöd 
Metodstöd är den kanske viktigaste utbildningsformen, särskilt i inledningsskedet då 
personalen skall börja använda den nya metoden på egen hand.  Stödet bör vara 
inriktat på ”hjälp till självhjälp”. Metodstödet ger också möjlighet till att förbättra och 
vidareutveckla en använd metod. Det kan även ge uppslag till ett nytt metodprojekt 
(Statskontoret, 1981).  
 

Metoduppföljning 
Syftet med en metoduppföljning är att tillvarata erfarenheter från metodprojektet och 
att se ifall målen uppfyllts av den införda metoden, inte bara metoden utan även  
utbildning och metodstöd bör följas upp (Statskontoret, 1981).  
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3 Problembeskrivning 
Organisationer och företag står inför ständiga förändringar. För att en förändring skall 
få den genomslagskraft som önskas är det viktigt att anställda och ledning arbetar mot 
samma mål. Det är därför viktigt att förändringen förankras i organisationen.  
 
För att detta skall uppnås måste de anställda vara motiverade och välinformerade om 
vad förändringen kommer att innebära och varför den genomförs. 
 
Det är också viktigt att de som fattar beslut om förändringar är medvetna om vilka 
problem som kan uppstå i samband med förändringsarbete, samt varför dessa problem 
uppstår. Medvetenheten om detta kan leda till att problem med oförutsedda problem 
minskas.   
 
Det förändringsarbete som sker i organisationer och företag går igenom en liknande 
process, oavsett vilken förändring som avses. Denna rapport kommer att belysa en 
fallstudie där förändringen innebär införandet av en ny systemutvecklingsmetod. 
 

3.1 Problemprecisering  
För att lyckas med förändringsarbete finns ett antal faktorer som bör beaktas innan 
förändringsprocessen sätts igång. Frågan är om det är de faktorer som nämnts i kapitlet 
”Bakgrund” eller om det kan vara så att det finns andra faktorer som påverkar den 
anställdes förändringsbenägenhet, exempelvis den anställdes personliga egenskaper.  
 
De frågeställningar som skall besvaras är följande: 
 
• Är det en individs personliga egenskaper, yttre faktorer eller en kombination av 

båda som påverkar en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny 
systemutvecklingsmetod? 

• Om det är en kombination av yttre faktorer och personliga egenskaper, vilket är då 
mest avgörande för en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny 
systemutvecklingsmetod? 

• Är dessa faktorer specifika för förändringsarbete som innefattar införande av en ny 
systemutvecklingsmetod eller går det att generalisera resultatet så det gäller för 
olika typer av förändringsarbete? 

 
För att besvara dessa frågor kommer en fallstudie att utföras. Frågeställningarna skall 
besvaras med hjälp av en enkätundersökning, vilken skall följas upp med intervjuer.  
 

3.2 Avgränsning 
Den avgränsning som gjorts är att rapporten inte kommer att ta upp hur de problem 
som uppstår vid förändringsarbete kan lösas eller övervinnas. Fallstudien kommer 
heller inte att resultera i någon bedömning om huruvida den nya införda 
systemutvecklingsmetoden är användbar eller inte. 
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3.3 Förväntat resultat 
Rapporten syftar till att ge en ökad förståelse för varför problem kan uppstå i samband 
med förändringsarbete. Det som är intressant i frågeställningen är också vilka faktorer 
som påverkar förändringsarbetet och förhoppningsvis skall resultatet utvisa ifall det är 
yttre faktorer eller en anställds personlighet som avgör dennes förändringsbenägenhet. 
Om fallet visar sig vara en kombination av yttre faktorer och personliga egenskaper 
skall resultatet förhoppningsvis visa vilken typ av dessa faktorer som väger tyngst.  
 
Om fallstudien visar att det inte är de faktorer som tagits upp i kapitlet ”Bakgrund” 
som är relevanta är förhoppningen att fallstudien skall påvisa vilka dessa andra 
faktorer är. Jag tror att det är en kombination av yttre faktorer och personliga 
egenskaper som påverkar en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny 
systemutvecklingsmetod, med tonvikt på att det är de yttre faktorerna, såsom bland 
annat information, delaktighet och trygghet, som tyngst vägande faktorer. Om detta är 
rätt eller fel får fallstudien utvisa. 
 
Till sist är förhoppningen också att resultatet som framkommer skall gå att 
generalisera så att det kan gälla för fler typer av förändringsarbete än endast införandet 
av en ny systemutvecklingsmetod. Personligen tror jag att dessa faktorer är generella 
och gäller för fler typer av förändringsarbete och jag hoppas att även resultatet visar på 
detta. 
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4 Metod 
För att kunna besvara problemställningen behövs en undersökningsuppläggning, samt 
en eller flera metoder. Två av de vanligaste undersökningsuppläggningarna är 
fallstudie och surveyundersökning (Patel & Davidson, 1994). Först kommer dessa två 
undersökningsuppläggningar att förklaras, och därefter kommer motiveringen till 
varför en fallstudie valts för att besvara problemställningen. 
 
Efter detta kommer de alternativa tekniker som kan användas för att besvara 
problemställningen att förklaras, samt en motivering till varför teknikerna 
enkätundersökning och intervju valts för att besvara problemställningen.  
 
Sist i detta kapitel kommer planeringen av undersökningen att förklaras, det vill säga 
hur enkätundersökningen och intervjuerna är tänkta att genomföras.  
 

4.1 Undersökningsuppläggningar 
Nedan kommer de två undersökningsuppläggningar som är intressanta för 
problemställningen att presenteras, samt vilken av dessa som valts för att besvara 
problemställningen.  
 

4.1.1 Fallstudie 
En fallstudie kan bestå av en eller flera undersökningar (Svenning, 1997). 
Undersökningen utförs på en mindre avgränsad grupp och ett ”fall” kan exempelvis 
vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel & 
Davidson, 1994). Fallstudien är ett alternativ för att besvara problemställningen då 
den förespråkar en undersökning av ett ”fall”. I detta arbete utgör fallet en grupp 
individer på Volvo IT som nyss genomfört en förändring, vilken innebar införande av 
en ny systemutvecklingsmetod. 
 
Fallstudien går ut på att den som utför undersökningen samlar in allt relevant material 
som finns om ett eller ett fåtal fall. Eftersom allt material organiseras kring ett eller ett 
fåtal specifika fall, ger metoden en utmärkt tydlig bild av förlopp och de mer subtila 
detaljernas betydelse för förändring (Svenning, 1997). Eftersom arbetet handlar om 
förändringsarbete kan en fallstudie anses passa bra för att besvara problemställningen. 
 
Fallstudier används ofta då processer eller förändringar skall studeras och 
utgångspunkten ligger i ett helhetsperspektiv. Utifrån detta perspektiv skall så 
täckande information som möjligt samlas in (Patel & Davidson, 1994).  
 
Om resultatet från en fallstudie kan generaliseras beror på om urvalet varit 
slumpmässigt eller om fallen är valda så att de skall vara så olika varandra som 
möjligt i vissa avseenden. Då en population identifierats och ”fall” slumpmässigt valts 
därifrån, kan resultatet generaliseras till att gälla denna population. Om de ”fall” som 
valts är olika, kan resultatet möjligen generaliseras i förhållande till en tänkt 
population (Patel & Davidson, 1994).  
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Om en fallstudie skulle utföas på Volvo IT innebär detta endast ett ”fall”. Dock ingår 
flera anställda i detta ”fall” och det som skiljer dessa åt är att de befinner sig i olika 
faser av förändringsarbetet. Förhoppningen är därför att resultatet skall gå att 
generalisera så att det kan gälla en tänkt population, i detta fall systemutvecklare som 
blir berörda av en förändring som innebär ett helt nytt arbetssätt. 
 

4.1.2 Survey 
Termen survey kan definieras enligt följande ”en icke-experimentellt anlagd, 
stickprovsmässig frågeundersökning med beskrivande eller förklarande syfte” 
(Rosengren & Arvidson, sid 117, 1992). Om en enkät skickas ut till anställda på Volvo 
IT, och de personer som skall besvara enkäten väljs ut slumpmässigt, är  en 
surveyundersökning ett alternativ för att besvara problemställningen. 
 
En surveyundersökning är en beskrivande eller förklarande undersökning som baseras 
på ett representativt urval. Surveyundersökningar handlar ofta om människors 
attityder och handlingsmönster. En surveyundersökning skall till skillnad från en 
fallstudie även omfatta flera ”fall” (Svenning, 1997). Patel och Davidson (1994) anser 
istället att surveyundersökningen används för att besvara frågor som rör vad, var, när 
och hur.  
 
Undersökningen utförs på en större avgränsad grupp med exempelvis enkätteknik 
eller intervjuteknik. Då det inte finns möjlighet att undersöka ”alla individer” eller 
”alla situationer” måste ett slumpmässigt urval göras. Urvalet, det vill säga den 
avgränsade gruppen anses var representativt för en population. Denna population 
måste beskrivas så pass noggrant att det är lätt att se vem som tillhör den eller inte 
(Patel & Davidson, 1994).  
 
Då urvalet skett på ett korrekt sätt, det vill säga att ett stickprov tagits, kan de resultat 
som erhålls från undersökningen anses representativa för populationen. Detta kallas 
att generalisera från stickprov till population (Patel & Davidson, 1994).  
 

4.1.3 Val av undersökningsuppläggning 
Frågeställningen handlar om huruvida det är yttre påverkbara faktorer, en individs 
personliga egenskaper eller en kombination av de båda som påverkar 
förändringsarbetet vid införandet av en ny systemutvecklingsmetod. För att besvara 
dessa frågeställningar har undersökningsuppläggningen fallstudie valts. Den grupp 
som kommer att ingå i undersökningen är en relativt avgränsad grupp. Denna grupp 
har heller inte valts ut slumpmässigt vilket är fallet vid surveyundersökningar. Att de 
personer som valts ut för deltagande i undersökningen inte valts ut slumpmässigt 
skulle kunna leda till att resultatet inte går att generalisera. Dock har de personer som 
tidigt fått vara delaktiga i förändringsarbetet på Volvo IT valts ut slumpmässigt av 
ledningen på Volvo IT, och därför finns det en möjlighet att resultatet går att 
generalisera i alla fall. 
 
Redan i början av arbetet påbörjades ett samarbete med Volvo IT, och tillsammans 
med en utsedd handledare på Volvo bestämdes att Volvos IT-avdelning kunde utgöra 
ett intressant ”fall” i en fallstudie. 
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Eftersom samhället präglas av en ökande förändringstakt kan det vara av intresse att 
veta vad som bör beaktas för att ett förändringsarbete skall lyckas. Fallstudien utförs 
på Volvo IT, där en ny systemutvecklingsmetod nyligen införts. Ännu är det bara ett 
fåtal anställda som har haft möjlighet att arbeta efter den nya metoden, men 
allteftersom tiden går kommer fler och fler att utbildas efter det nya konceptet. En 
fallstudie kan därmed anses relevant eftersom undersökningen endast utförs på ett 
företag, det vill säga ”ett fall”.  
 
Att fallstudien endast kommer att gälla ett företag beror på att det är svårt att hitta fler 
företag som nyligen infört en ny systemutvecklingsmetod. Att hitta fler och liknande 
”fall” är också en tidskrävande process. Därmed är en surveyundersökning inte lika 
lämplig, eftersom den förespråkar att flera ”fall” skall ingå i en undersökning.  
 

4.2 Alternativa tekniker 
Detta underkapitel behandlar de alternativa tekniker som kan användas för att lösa 
problemställningen, samt vilka av dessa tekniker som valts. 
 

4.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie skall vara en analys av en litteraturgenomgång. Litteraturstudien 
skall inte vara ett referat av den valda litteraturen. Att samla kunskap med hjälp av 
litteraturstudier innebär att väl avgränsade och förberedda frågeställningar skall 
användas (Jönsson & Gunnarsson, 1998). Detta påstående kan dock antas gälla för fler 
tekniker än bara litteraturstudien. Vidare anser Jönsson och Gunnarsson (1998) att det 
som skiljer en litteraturstudie från en empirisk studie är att frågorna ställs till ett urval 
av litteratur i stället för till människor med hjälp av frågekonstruktion. 
 
Eftersom befintlig litteratur visar på det material som redan finns inom det önskade 
området är litteraturstudien särskilt värdefull i början av en studie. Fördelar med en 
litteraturstudie är att den kan hjälpa till vid formulering av frågeställningar, presentera 
teorier samt definiera begrepp (Svenning, 1997).  
 
Ovanstående visar på att det finns olika syften med en litteraturstudie. Jönsson och 
Gunnarsson (1998) menar att väl avgränsade och förberedda frågeställningar skall 
användas medan Svenning (1997) anser att litteraturstudien kan hjälpa till att 
formulera frågeställningarna. Det kan också tänkas vara så att det från början finns ett 
uppslag till en frågeställning och efter hand som litteraturen gås igenom ändras även 
den första frågeställningen.   
 
Den valda litteraturen måste sedan granskas kritiskt för att avgöra huruvida fakta eller 
upplevelser är sannolika (Patel & Davidson, 1994). Det är viktigt att välja litteratur 
som belyser problemområdet från flera synvinklar, det vill säga att litteraturen bör ge 
en fullständig bild. Litteraturen får med andra ord inte enbart stödja de egna idéerna 
(Patel & Davidson, 1994). Detta visar på att litteraturstudien kan vara ett alternativ för 
att besvara problemställningen. Litteratur som förespråkar att exempelvis information, 
delaktighet och trygghet är viktiga faktorer vid förändringsarbete skulle kunna 
jämföras med litteratur som pekar på att en individs personlighet spelar in då det gäller 
förändringsarbeten. Utifrån en sådan jämförelse skulle materialet kunna analyseras för 
att därefter ge underlag till att besvara problemställningen.  
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Nackdelen med en litteraturstudie är att det kan vara svårt att finna relevant litteratur. 
En annan nackdel med litteraturstudien kan vara att den frågeställning som skall 
besvaras inte stämmer överens med de problem som finns i litteraturen. Det kan 
dessutom vara svårt att avgöra om den egna studien kan bidra med något till det som 
redan gjorts inom området (Svenning, 1997). 
 
Svenning (1997) säger att det kan vara svårt att avgöra om litteraturstudien tillför 
något till det valda området och det är inte svårt att hålla med om detta påstående. 
Eftersom litteraturstudien går ut på att läsa in och bearbeta och analysera redan skrivet 
material är det svårt att se hur en litteraturstudie kan tillföra något nytt. Materialet som 
analyseras finns redan och resultatet som framkommer kommer säkerligen också att 
likna de resultat som redan finns inom området.  
 
Då det säkerligen finns källor som anser att yttre faktorer är dominerande vid 
förändringsarbete och andra källor som menar på att det är individens personliga 
egenskaper som väger tyngst, skulle en litteraturstudie kunna användas för att besvara 
problemställningen. Genom att läsa litteratur som behandlar de olika synsätten skulle 
en slutsats kunna dras. Det skulle också kunna vara möjligt att få fram ett resultat som 
visar att det är en kombination av dessa olika typer av faktorer som är avgörande vid 
förändringsarbetet. Eftersom undersökningen kommer att utföras i samarbete med 
Volvo IT, och syftet är att få information om just det förändringsarbete som nyligen 
utförts där, kan en litteraturstudie inte ge svar på detta syfte.  
 

4.2.2 Enkätteknik 
Enkättekniken är en skriftlig förfrågan som bygger på frågor (Patel & Davidon, 1994) 
och kan besvaras enskilt eller i grupp (Kylén, 1994). Enkäten förknippas oftast med 
formulär som skickas ut (Patel & Davidson, 1994). De frågor som används är oftast av 
typen: öppna frågor, frågor med fasta svarsalternativ eller frågor med skalor (Kylén, 
1994). 
 
Ekholm och Fransson (1987) påpekar att enkäten bör göras så kort som möjligt. Hur 
frågorna är uppställda påverkar enkätens utseende, vilket i sin tur kan påverka en 
persons lust att svara (Kylén, 1994). Trost (1994) anser att frågorna inte skall komma 
huller om buller och frågor som hör samman innehållsmässigt skall komma i 
anslutning till varandra. Detta påstående motsägs av Kylén (1994) som anser att 
frågorna bör grupperas efter frågetyp och inte efter innehåll. Att frågorna grupperas 
efter frågetyp innebär att frågans utseende är det som avgör vart frågan skall vara 
placerad. Påståenden skall placeras ihop med andra påståenden och frågor tillsammans 
med frågor. Detta gäller särskilt då enkäten är relativt lång. En annan viktig sak att 
betänka är att värdeladdade ord skall undvikas eftersom de kan påverka svaren (Trost, 
1994). Ibland kan det också vara nödvändigt att göra en utprövning av enkätfrågorna. 
Utprövningen bör ske på en grupp personer som liknar den grupp, vilken enkäten 
riktas till (Ekholm & Fransson, 1987). 
 
Fördelarna med enkättekniken är att enkäten kan nå ut till många och att alla får 
samma frågor (Kylèn, 1994). Tekniken är en billig metod som snabbt och lätt kan nå 
ut till spridda personer, det vill säga att personerna inte behöver befinna sig på samma 
plats eller infinna sig på ett särskilt ställe vid en viss tidpunkt. Flera personer kan 
också svara samtidigt, vilket innebär att de inte har någon möjlighet att påverka 
varandra (Dahlström, 1970). 
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Nackdelarna med enkäten är att det kan vara svårt för de som svarar att tolka frågorna 
på rätt sätt. Om enkäten skickats ut via post finns ingen att tillfråga. Dessutom kan den 
som svarar bli styrd av de svarsalternativ som finns då enkäten består av fasta 
svarsalternativ eller frågor med skalor.  
 
Enkätteknik är ett alternativ för att besvara problemställningen eftersom en enkät gör 
det möjligt för den som besvarar enkäten att vara anonym. Dessutom tar enkäten 
relativt kort tid att besvara.  
 

4.2.3 Intervjuteknik 
Intervjun är en metod för systematisk datainsamling och att ställa frågor är ett lätt sätt 
att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse (Lantz, 
1993). Intervjun är också ett instrument, som används för att samla in information i 
avsikt att uppnå ett mål (Gordon, 1970).  
 
För att kunna dra en säker slutsats utifrån intervjusvaren måste svaren kunna granskas 
kritiskt och svaren måste vara tillförlitliga (Lantz, 1993). Svararen måste också tolka 
frågan på rätt sätt för att svaret skall vara rättvist och utförligt. Dessutom måste den 
som svarar också vara villig att svara uppriktigt (Ekholm & Fransson, 1987). Svaren 
som framkommit utgör data som skall analyseras för att ge ett resultat (Lantz, 1993) 
och det eller de resultat som framkommit skall sedan användas som grund för att nå ett 
slutresultat (Gordon, 1970). 
 
För att intervjun skall uppfylla krav på användbarhet krävs att intervjun ger 
tillförlitliga resultat, att resultaten är giltiga samt att det skall vara möjligt för andra att 
kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 1993). Resultaten måste vara tillförlitliga på så sätt 
att den intervjuade talar sanning, svaren skall vara relevanta för ämnet och till sist skall 
även andra kunna granska den slutsats som framkommit. För att andra skall ha 
möjlighet att granska resultatet, måste de även kunna få en inblick i delar av 
intervjuernas innehåll.  
 
Fördelarna med intervjun är att den som intervjuar kan förstå hur den intervjuade 
tänker och känner och vilka erfarenheter personen har (Trost, 1997). En annan fördel 
är att intervjuaren träffar den intervjuade personligen. Detta kan göra att den som skall 
svara blir mer motiverad. 
 
Nackdelen med intervjuerna är att den intervjuade inte blir lika anonym som vid en 
enkätundersökning. Intervjun kanske spelas in på band eller så förs anteckningar över 
intervjun. Om intervjun innehåller känsliga frågor kan detta vara avgörande för om 
den intervjuade vill svara eller om svaren påverkas av vetskapen om att svaren inte är 
anonyma. En annan nackdel är att intervjun tar tid både för den som intervjuar och den 
intervjuade. Denna tid tas ofta från den ordinarie arbetstiden, vilket kostar både tid och 
pengar och därför kan påverka resultatet. Om den intervjuade känner tidspress kan 
detta leda till att svaren kanske inte utvecklas och förklaras i den utsträckning som 
vore önskvärt och därmed kan resultatet påverkas.  
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Intervjuer kan besvara problemställningen på så sätt att de anställda ges möjlighet till 
diskussion. De intervjuade har också möjlighet att kommentera svaren och förklara 
vad de menar. Det blir därmed svårare att missuppfatta intervjusvar än enkätsvar, 
vilket är positivt för de som tillfrågas för undersökningen. Detta beror dock både på 
vilken typ av enkät och intervju som avses. Enkätsvar syftar i detta sammanhang på 
enkätfrågor med fasta svarsalternativ.  
 

4.2.4 Val av teknik 
Tidigare har undersökningsuppläggningen fallstudie valts, och inom detta angreppssätt 
skall en eller flera tekniker användas. För att besvara frågeställningarna har de två 
teknikerna enkätteknik och intervjuteknik valts. 
 
För att ta reda på hur de anställda ställer sig till de yttre faktorer som tidigare nämnts, 
kommer en enkät att skickas ut. Fördelarna med att använda en enkät är att det är ett 
enkelt sätt att utföra en undersökning på. Då undersökningen utförs på en IT-avdelning 
kan enkäten skickas ut via mail, vilket är ett snabbt och enkelt sätt att få ut enkäten till 
samtliga deltagare på samma gång. Ytterligare en fördel med enkäten är att de 
anställda kan besvara den när de har tid, vilket gör att de inte behöver stressa fram 
några åsikter. En annan fördel är att de som besvarar enkäten får exakt samma frågor. 
Enkäten gör det också möjligt att se hur de anställda ser på förändringsarbete och vilka 
faktorer de själva anser vara viktiga vid förändringsarbete. Dessutom är enkäten ett 
sätt att se om flera anställda uppfattar en situation på liknande sätt, eller om det finns 
andra faktorer som spelar in när de skall besvara en enkät.  
 
Enkäten är utformad så att den innehåller fasta svarsalternativ, men ändå ger svararen 
en möjlighet att kommentera frågan eller att förtydliga svaret. Svarsalternativen är 
ordnade i skalor där den som svarar antingen instämmer med ett påstående eller tar 
avstånd från detsamma. Enkäten kommer att bestå av en femgradig skala med 
svarsalternativen: ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”tar delvis avstånd”, ”tar helt 
avstånd” och ”varken instämmer eller tar avstånd”.  
 
Intervjun har valts eftersom den ger en chans att förstå den intervjuades tankar och 
känslor. Intervjun är också mer kvalitativ än enkäten eftersom den intervjuade har 
möjlighet till att ställa frågor och kommentera. Efter att enkätsvaren har bearbetats gör 
intervjun det möjligt att då djupare in på detaljer, och svar som framkommer vid 
enkätundersökningen kan förtydligas med hjälp av intervjuer. Ytterligare en fördel 
med att utföra intervjuer är att de intervjuade får en chans att riktigt förklara vad de 
menar. Och för frågeställningarna kan det vara lättare att via intervjuer fråga om de 
som intervjuas tror att det är en individs egenskaper som påverkar dennes 
förändringsbenägenhet. En sådan fråga kanske inte vill besvaras via en enkät där det 
inte finns någon möjlighet till att förklara vidare eller motivera svaret.  
 
Vid en intervju är det också möjligt att ta reda på om en tidigare enkät upplevts 
relevant för ämnet förändringsarbete. Den intervjuade får då möjlighet att kommentera 
enkäten och kan även säga om enkäten saknar något. Genom intervjun kan också andra 
faktorer än de som tagits upp i kapitlet ”Bakgrund” diskuteras.  
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Anledningen till varför tekniken litteraturstudie inte valts är att ett samarbete med 
Volvo IT inleddes redan i  ett tidigt stadie. I början av samarbetet bestämdes att Volvo 
skulle utgöra ett ”fall” i en fallstudie. För att få en mer heltäckande undersökning 
skulle även en litteraturstudie kunna genomföras, men detta skulle inte vara rimligt på 
grund av tidsbrist. Då främst tiden är en avgörande faktor har enkätundersökning och 
intervjuer valts framför en litteraturstudie.  
 

4.3 Planering 
Nedan kommer planeringen och upplägget av enkätundersökningen och intervjuerna 
att presenteras. Bland annat presenteras enkätfrågorna och de planerade 
intervjufrågorna. 
 

4.3.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen är ett sätt att ta reda på om de anställda anser att de faktorer 
som tagits upp i kapitlet ”Bakgrund” är relevanta för ett lyckat förändringsarbete. 
Tanken är att enkätundersökningen skall peka på de faktorer som delvis kan påverkas 
av ledningen, exempelvis information och delaktighet. Om sedan enkäten visar att 
dessa faktorer är viktiga för ett positivt förändringsarbete, kan intervjuerna användas 
för att ta reda på om även en anställds personliga egenskaper spelar in då en 
förändring skall genomföras.  
 
För att se om svaren skiljer sig åt beroende på var i förändringsfasen den anställde 
befinner sig har de anställda som skall besvara enkäten valts ut enligt följande: några 
anställda som arbetat med den nya metoden, några som håller på att utbilda sig i den 
nya metoden och några som med största sannolikhet kommer att komma i kontakt 
med metoden längre fram. Anledningen till att enkäten skickas ut till anställda som 
kommit olika långt i arbetet med den nya metoden är för att se om det finns skillnader 
i åsikter beroende på hur mycket den anställde kommit i kontakt med förändringen. 
Egna funderingar är att det kan vara så att de anställda som kommit längre i 
förändringsarbete också är mer positiva till densamma. Vidare är en fundering att de 
anställda som kommit lite i skymundan i förändringen, det vill säga de som inte fått 
vara delaktiga från början och de som ännu inte kommit i kontakt med den nya 
metoden heller inte är lika benägna att ta till sig den kommande förändringen. Detta är 
endast egna funderingar, och om det finns något som tyder på att så kan vara fallet 
kommer förhoppningsvis att visa sig i resultatet från enkätundersökningen.  
 

Enkätfrågor  
För att kunna formulera relevanta frågor om förändringsarbete, användes material från 
kapitlet ”bakgrund”. Enkäten är uppbyggd av påståenden, där den som besvarar 
enkäten skall markera i om denne ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”tar delvis 
avstånd”, ”tar helt avstånd” eller ”varken instämmer eller tar avstånd” till påståendet.  
 
Dessutom fanns möjlighet för de som besvarade enkäten att kommentera, utveckla 
eller ifrågasätta varje påstående. Anledningen till att påståenden valts är delvis att 
försöka få fram de anställdas attityd till förändringsarbete. De som besvarar enkäten 
måste tänka efter vad de anser vara viktigt för ett bra förändringsarbete, samtidigt som 
det blir möjligt att analysera hur de själva ställer sig till förändringsarbete.  
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Sist i enkäten fanns också en fråga där den anställde skulle besvara var i 
förändringsarbetet denne för tillfället befinner sig. Denna fråga placerades sist för att 
de som besvarade enkäten inte skulle tro att denna fråga skulle påverka övriga svar. 
Anledningen till att denna fråga ställdes är för att se om svaren blir olika beroende på 
i vilken fas av förändringsarbetet den anställde befinner sig. Det kan exempelvis vara 
så att en anställd som givits möjlighet att arbeta med den nya metoden ser 
förändringsarbetet på ett annorlunda sätt än den anställd som ännu inte fått komma i 
kontakt med den nya metoden. Eventuellt skulle det kunna vara så att en anställd som 
från början inte fått vara delaktig i förändringsarbetet inte heller ser lika positivt på 
detsamma som en anställd som varit med och arbetat för förändringen. Det är inte alls 
säkert att det är på detta sätt, men det får enkätsvaren utvisa. 
 
De frågor som återfinns i enkäten har placerats i ungefär samma ordning som de olika 
momenten inträffat i samband med beslutet om en kommande förändring. 
Anledningen till att frågorna placerats i denna ordning är att de anställda lätt skall 
kunna tänka tillbaka och gå igenom händelseförloppet i samband med förändringen, i 
detta fall införandet av en ny systemutvecklingsmetod. Först frågades om det fanns 
något behov av en ny metod. Därefter kommer ett par frågor som handlar om 
delaktighet, bland annat om de anställda var delaktiga i beslutet att införa en ny 
metod. Efter detta kommer ett antal frågor om information, exempelvis om den 
anställde anser att tillräcklig information gått ut efter att beslutet om en ny metod 
tagits. Därefter kommer ett antal frågor som handlar om arbetsledningen och 
förtroende för denna och till sist ett par frågor om motivation och om den anställde 
känner sig motiverad att börja arbeta efter den nya metoden. Enkätundersökningen 
återfinns i Bilaga 1.  
 

Behov och välkomnande 
Två påståenden i enkäten handlar om behovet av en ny metod och om metoden är 
välkomnad eller inte. 
 
• Det fanns behov av en ny systemutvecklingsmetod. 
• Den nya metoden är välkomnad. 
 
Om det inte finns ett behov av en ny systemutvecklingsmetod kan det vara svårt att 
motivera de anställda till en sådan förändring. Dessutom kan de anställda ha svårt för 
att vilja ta till sig en metod som de inte ser behovet av. För att få de anställda att vilja 
ta till sig en förändring kan det krävas att de exempelvis får mer eller annan 
information om nyttan av den förestående förändringen.  
 

Delaktighet 
Påståendena som handlar om delaktighet handlar dels om delaktighet i själva beslutet 
om att införa en ny metod och delaktighet i förändringsarbetet. Delaktighet kan ses 
som en yttre faktor, vilken arbetsledningen till viss mån kan påverka, det vill säga att 
ledningen kan avgöra vilka anställda som skall vara delaktiga i förändringen.  
 
• Jag var delaktig i beslutet om att en ny metod skulle införas. 
• Jag fick redan från början vara delaktig i förändringsarbetet. 
• Delaktighet i beslut är en faktor som påverkar ett förändringsarbete positivt. 
• Delaktighet i förändringsarbete är en faktor som påverkar förändringen positivt. 
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För att de anställda skall känna att enkäten berör dem själva har ett antal jag-
påståenden valts. De allmänna påstående har valts för att det skall visa på att det kan 
tänkas gälla generellt för förändringsarbete. Jag-påståenden och allmänna påståenden 
kommer igen under de övriga rubrikerna och anledningen är densamma som ovan. 
Delaktighet är en viktig faktor för ett lyckat förändringsarbete. Det finns olika typer 
av delaktighet, exempelvis delaktighet i beslut och delaktighet i förändringsarbetet. 
Frågan är om det är delaktighet i själva beslutet som är det viktiga, eller om det är 
delaktighet i förändringsarbetet som är avgörande för om förändringen förankras eller 
inte. 
 
Både Angelöw (1991) och Brattgård och Hägerfors (1992) menar att delaktighet är 
viktigt för att öka effektiviteten i förändringsarbetet. De anställda som berörs av 
förändringen skall också ha möjlighet att vara engagerade redan från början och det 
kan därför vara värdefullt att se om deras teorier stämmer överens med vad de 
anställda anser. 
 

Information och kommunikation 
Påståendena om information och kommunikation handlar om ifall tillräcklig 
information givits i samband med att RUP-modellen (Rational Unified Process) skulle 
införas, samt om de anställda fått möjlighet till diskussion i samband med 
förändringen. Information och kommunikation är exempel på yttre faktorer där 
ledningen kan gå in och avgöra vilken information som skall gå ut, samt i vilken 
utsträckning det skall finnas möjlighet till diskussion för de anställda.  
 
• Tillräcklig information om förändringen gavs i god tid innan förändringen skulle 

äga rum. 
• Tillräcklig information gavs om varför RUP-modellen skulle införas. 
• Tillräcklig information gavs om hur metoden skulle införas. 
• Möjlighet till diskussion gavs i samband med förändringen. 
• Information vid förändringsarbete är en faktor som påverkar förändringsarbetet 

positivt. 
 
Det kan vara svårt att motivera någon till förändring om denne inte får en förståelse 
till varför en ny systemutvecklingsmetod skall införas. Det är också önskvärt att den 
anställde kan se behovet av en förändringen för att förstå varför. Det är därför inte 
säkert att det räcker med att de anställda informeras om en kommande förändring. 
Förmodligen måste informationen komma i god tid innan förändringen, informationen 
bör då också ta upp varför förändringen skall genomföras samt hur det är tänkt att 
detta skall ske.  
 
Det är därmed inte säkert att det räcker med att information går ut till de anställda. För 
att den anställde skall känna att informationen gör någon nytta bör den information 
som går ut även vara tillräcklig. Förmodligen är det bara den enskilde individen som 
kan avgöra om informationen kan anses tillräcklig eller inte. Om så är fallet kan det 
hända att denna yttre faktor är individberoende. Vissa anställda kanske behöver mer 
information än andra och det är då viktigt att tillgodose allas behov. 
Förändringsarbetet kan också underlättas om det finns möjlighet till diskussion 
angående förändringen.  
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Granberg och Öberg (1984) anser att information måste vara öppen och ärlig för att 
förändringsarbetet skall lyckas. Om de anställda kan lita på den information som ges 
leder detta också till ett ökat förtroende för förändringen. Enkätfrågorna tar inte upp 
om information givits utan om den varit tillräcklig, om den kommit i rätt tid och om 
den behandlat rätt saker. 
 

Trygghet,  arbetssituation, arbetsledning och förtroende 
Dessa påståenden handlar om ifall de anställdas arbetssituation kommer att förändras i 
samband med att en ny systemutvecklingsmetod införs samt hur de anställda upplever 
att arbetsledningen ser på dem. Förhoppningen är också att det skall finnas ett 
ömsesidigt förtroende mellan ledning och anställda. De faktorer som återfinns under 
denna rubrik kan delvis ses som faktorer som har att göra med den anställdes 
personliga egenskaper. Andra faktorer såsom exempelvis information och delaktighet 
kan leda till en ökad trygghet och ett ökat förtroende. Men det kan också vara så att 
detta är personliga egenskaper som den anställde besitter. Vissa personer kan vara 
mer trygga i sig själva och det är då möjligt att de också inte upplever en kommande 
förändring som hotande. Den anställd som känner sig trygg både i sig själv och i en 
förändring kan då också ha lättare för att känna förtroende inför de som fattat beslutet 
om den kommande förändringen.  
 
• Min arbetssituation kommer inte att förändras för att en ny metod införs. 
• Jag känner mig trygg i arbetssituationen att börjar arbeta efter en ny metod. 
• Trygghet i arbetssituationen är en faktor som påverkar förändringsarbetet positivt. 
• Arbetsledningen har en positiv syn på oss anställda. 
• Ledningen uppmuntrar oss anställda i vårt arbete. 
• Jag känner förtroende för de som beslutat om denna metod. 
• Förtroende för arbetsledning är en faktor som påverkar förändringsarbetet positivt. 
 
Trygghet på arbetet och i arbetssituationen kan vara en faktor för att den anställde 
skall trivas på och med sitt arbete. Dock kan de flesta förändringar innebära att 
tryggheten rubbas på ett eller annat sätt. Förutom trygghet i arbetssituationen kan 
även stöd och uppmuntran från arbetsledning skapa ökad trivsel på arbetsplatsen. 
Dessutom bör arbetsledningen behandla alla anställda lika. Förhoppningen är därför 
att frågorna om arbetsledningens syn och uppmuntan av de anställda skall besvaras 
ganska lika av alla tillfrågade, men eftersom alla människor är olika är det inte säkert 
att de upplever arbetsledningens människosyn och uppmuntran på samma sätt. En 
annan faktor som kan anses viktig, är att de anställda har förtroende för ledningen. 
Saknas detta förtroende kan det finnas en risk för att det också blir svårt att se nyttan 
med en förestående förändring.  
 
Angelöw (1991) och McGregor (1960 i Bolman & Deal, 1997) påpekar vikten av 
ledningens tilltro och positiva förväntningar på att de anställda gör sitt bästa. Det är 
viktigt att de anställda kan känna sig trygga med sina arbetsuppgifter och att de får 
stöd och uppmuntran från ledningen. Då så är fallet kommer även motivationen att 
öka och förändringen får större genomslagskraft.  
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Motivation och resultat 
Den sista delen i enkäten handlar om motivation och om den anställde känner sig 
motiverad till att ta till sig förändringen samt om de anställda tror att resultatet 
kommer att bli bättre med den nya metoden. Motivation är även det en faktor som kan 
relateras till den anställdes personliga egenskaper. Yttre faktorer kan hjälpa till att 
höja motivationen, men beroende exempelvis den anställdes tidigare erfarenheter av 
förändringsarbete, kan vissa vara mer motiverade än andra till att vilja förändra.  
 
• Jag är motiverad att lära mig den nya metoden. 
• Jag känner mig motiverad att börja arbeta med den nya metoden. 
• Jag tror att resultatet kommer att bli bättre om den nya metoden följs. 
• Ledningen kan hjälpa till att höja motivationen hos de anställda. 
• Motivation är en faktor som påverkar förändringsarbetet positivt. 
 
Som nämnts tidigare är motivationen själva motorn för att lyckas med ett förestående 
förändringsarbete. Om de anställda är omotiverade till förändringen uteblir också det 
lyckade resultatet. De anställda måste också tro att resultatet kommer att blir bättre än 
det var tidigare, annars blir det svårt att se nyttan med en ny systemutvecklingsmetod.  
 
Angelöw (1991) menar att motivation innebär en strävan efter en ökad självkänsla. 
Självkänslan i sin tur är nära förknippad med utveckling. Om de anställda kan känna 
sig motiverade att lära sig den nya metoden kommer de också känna att de utvecklar 
sig själva efter hand då de lär sig det nya. 
 

Pilottest 
Då det är ytterst få anställda som har kommit i kontakt med den nya metoden var det 
svårt att hitta en liknande grupp, vilken enkäten kunde pilottestas på. Eftersom jag 
saknar erfarenhet inom både systemutveckling och förändringsarbete, kontaktades en 
systemutvecklare på Volvo IT. Han hjälpte till med att se över enkätfrågorna för att 
bedöma relevansen i dem. Efter att vi tillsammans kommit överens om relevanta 
påståenden var det dags att skicka ut enkäten till de anställda som valts ut för 
undersökningen. Därmed kan sägas att något pilottest inte har utförts.  
 

Deltagare 
Enkäten kommer att skickas ut till tio anställda på Volvo IT. De som skall få enkäten 
är de tre  anställda som redan använt metoden, de tre personer som håller på att 
utbildas i metoden och ytterligare fyra personer som ännu inte kommit i kontakt med 
den, men förväntas arbeta med metoden i framtiden. Enkäten skickas därmed ut till 
erfarna systemutvecklare på Volvo IT. Dessa personer är också någorlunda jämt 
fördelade mellan kvinnor och män.  
 

Utskick av enkät 
Enkäten skickas ut som en bifogad fil via ett mail för att det skall vara enkelt och 
smidigt för de anställda att besvara enkäten. De som omfattas av enkätundersökningen 
behöver sen bara öppna filen, besvara den och skicka tillbaka den via mail. Eftersom 
enkätundersökningen skickas ut elektroniskt finns viss risk för manipulation. Därför 
skall varje besvarad enkät noggrant läsas igenom för att se så att inga påståendena 
ändrats i filen. De anställda som inte vill skicka sina svar till mig via mail har 
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möjlighet att skriva ut enkäten och lämna den till min handledare på Volvo IT. För att 
bevara anonymiteten för dessa kan enkäten lämnas i handledarens fack.  
 

Anonymitet eller konfidentialitet 
Då en enkät är anonym saknas namn, nummer och all annan möjlighet till 
identifiering av enkäten. Det är här omöjligt att avgöra vem som besvarat en särskild 
enkät. Om enkäten istället är konfidentiell innebär detta den som utfärdat enkäten har 
tillgång till ovanstående uppgifter. Det är här möjligt att se vilka som besvarat 
enkäten. Det är här viktigt att komma ihåg att det endast är den som utför en 
undersökning som skall ha tillgång till dessa uppgifter och att allt detta material skall 
förstöras så att ingen skall kunna se vem som har besvarat en särskild enkät (Patel & 
Davdison, 1994). 
 
Eftersom berörda anställda på Volvo IT besvarar enkäten via mail är det därigenom 
möjligt att se vem som besvarat enkäten och vem som inte gjort det. Därför kommer 
enkäten att behandlas konfidentiellt. Detta löses genom att då ett enkätsvar mottas 
skrivs det ut och därefter kommer mailet att raderas.  
 

4.3.2 Intervju 
Enkäten handlade till största delen om de faktorer som tagits upp i kapitlet 
”Bakgrund”. Intervjuerna syftar mer till att se om det kan finnas andra faktorer som 
kan vara avgörande vid förändringsarbeten. Tanken är kunna få svar på om det skulle 
kunna vara så att en anställds personliga egenskaper, exempelvis förändringsvilja,  
kan påverka om förändringen lyckas eller inte.  
 
Intervjuerna kommer att vara relativt ostrukturerade och kommer att handla om 
förändringsarbete, både det som nyss utförts på Volvo IT, samt förändringsarbete på 
ett mer generellt plan. För att intervjuerna skall flyta på kommer det finnas ett fåtal 
planerade frågor, men den intervjuade kommer att besvara dessa frågor fritt. Dessa 
frågor kommer inte att tas upp i någon bestämd ordning och intervjun kan därmed 
liknas mer vid en diskussion än en intervju. Det viktiga är inte att få svar på ett par i 
förväg bestämda frågor, utan snarare att få reda på vad anställda anser vara viktigt då 
de mer eller mindre frivilligt skall delta i det förändringsarbete, vilket resulterar i en 
ny systemutvecklingsmetod.  
 

Planerade intervjufrågor 
Intervjun kommer till största delen att vara ostrukturerad och öppen och snarare likna 
en diskussion än en intervju. Det finns dock ett antal frågor som är av vikt. 
 
• Vad tyckte du om enkäten som handlade om förändringsarbete? 
 
Meningen med denna fråga är att den intervjuade skall få möjlighet att utveckla 
kommentarerna. Frågan handlar också om huruvida den intervjuade fann enkäten 
relevant för ämnet förändringsarbete. Tog enkäten upp fel saker, var det något som 
kunde tagits bort eller något som fattades? 
 
• Tror du att förändringsarbetet påverkas av yttre påverkbara faktorer, en individs 

personliga egenskaper, eller en kombination av båda? 
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Denna fråga finns med i min problemställning, och det kan vara intressant att höra 
vad de anställda anser om detta. 
 
• Om det är en kombination av både yttre faktorer och personliga egenskaper, om 

du måste välja, vilken typ av faktorer tror du väger tyngst? 
 
Även denna fråga sammanfaller med problemställningen. 
 
• De faktorer som benämnts som påverkbara, exempelvis information och 

delaktighet, tror du att dessa är individberoende? 
 
Tanken är att få den intervjuade att tänka till om det hjälper med riklig information 
och bred delaktighet. Finns det andra faktorer som kan spela in? Det en person 
upplever som riklig information kanske är otillräcklig för en annan anställd. 
 
• Anser du att det finns fler faktorer än de som tagits upp, vilka kan påverka 

förändringsarbetet? 
 
Denna fråga är värdefull eftersom det är möjligt att jag missat viktiga faktorer som 
kan ha en avgörande roll för om ett förändringsarbete skall lyckas eller inte. De 
intervjuade är de personer som befinner sig mitt i förändringen och det kan mycket 
väl tänkas vara så att det är helt andra faktorer som är relevanta för förändringen. 
 
• Kan de faktorer som tagits upp även gälla för andra typer av förändringsarbete än 

just införandet av en ny systemutvecklingsmetod? 
 
Även denna sista fråga finns med i frågeställningen. Förhoppningen är ju att resultatet 
skall gå att generalisera så att det även kan vara till stöd vid andra typer av 
förändringsarbeten än just införandet av en ny systemutvecklingsmetod. Bara för att 
de intervjuade tror att dessa faktorer kan tänkas gälla för andra typer av 
förändringsarbete är det inte säkert att så verkligen är fallet.  
 

Pilottest och deltagare 
Då underlaget för undersökningen är relativt liten kommer det inte att utföras något 
pilottest. Om ett antal anställda skulle delta i ett pilottest, skulle det inte finnas några 
anställda kvar för den riktiga undersökningen. Därav har pilottestet uteslutits. 
 
Eftersom enkäten endast gått ut till ett fåtal anställda och tanken med intervjun är att 
fördjupa sig i enkätfrågorna, kommer samtliga deltagare i enkätundersökningen att 
intervjuas.  
 

Intervjuplats 
De personer som tillfrågades om en intervju var tillmötesgående och kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna kunde även tänka sig att lämna sitt 
arbete för att komma till den intervjuplats som för ändamålet ansågs bäst. För att inte 
inkräkta mer än nödvändigt på intervjupersonernas arbetstid, valdes Volvo IT som 
intervjuplats. Detta också för att intervjupersonerna känner sig hemma i den miljön. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel redovisas de tillvägagångssätt som användes för att besvara 
frågeställningen. Först förklaras enkätundersökningen och därefter intervjuerna. Både 
enkätundersökningen och intervjuerna är de tekniker som använts i fallstudien, vilken 
utförs på Volvo IT. 
 

5.1 Enkätundersökning 
Här kommer genomförandet som handlar om enkätundersökningen att presenteras.  
 

5.1.1 Enkät  
Enkätens utformning blev som planerat och består av 23 stycken påståenden där den 
anställde skall besvara i vilken grad denna instämmer med eller tar avstånd från varje 
påstående, se Bilaga 1.  
 

5.1.2 Utskick av enkät 
Enkäten skickades ut via mail som planerat. Flertalet av enkätsvaren kom tillbaka via 
mail och resterande svar hämtades ut hos handledaren på Volvo IT. 
 
Från början var det tänkt att alla som arbetat med metoden, de som blivit utbildade 
och ytterligare samma antal som ännu inte kommit i kontakt med metoden skulle delta 
i enkätundersökningen. Enkätundersökningen började planeras redan tidigt under 
arbetets gång och när det väl var dags för enkäten hade en del av de anställda som i 
inledningsskedet ännu inte kommit i kontakt med metoden, påbörjat sin utbildning av 
densamma. Därav att flertalet personer i undersökningen har utbildats i metoden. 
Detta kommer att påverka resultatet av enkäten i den grad att flertalet av de som har 
besvarat enkäten har påbörjat utbildningen av den nya metoden. Därmed kommer de 
anställda som redan arbetat med metoden och de anställda som ännu inte varit i 
kontakt med metoden att vara något underrepresentaterade. Det kan därmed bli 
svårare att dra någon slutsats om huruvida vilken fas av förändringsarbetet, i vilken 
den anställde befinner sig, har någon betydelse för hur svaren fördelas.  
 
Svarstiderna har varit varierande. De första svaren togs emot samma dag medan andra 
svar dröjde över en vecka. En annan skillnad i enkätsvaren var kommentarerna. En 
del personer hade lagt ner mycket tid på att kommentera och förklara varje påstående 
medan andra endast hade kryssat i det alternativ de ansåg passa bäst. Däremellan 
fanns de personer som kommenterat ett fåtal av påståendena.  
 

5.1.3 Påminnelse och bortfall 
De personer som valdes ut för att besvara enkäten, fick redan från början veta att 
deltagandet var frivilligt. De anställda var med andra ord inte tvingade att besvara 
enkäten. Eftersom handledaren på Volvo IT varit i kontakt med samtliga planerade 
deltagare redan innan enkäten skickades ut, har därför ingen påminnelse skickats ut. 
Bortfallet har blivit en person.  
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5.2 Intervju 
Nedan kommer händelserna kring intervjuerna att förklaras. Allt från deltagare till 
intervjuplats och intervjusituation. 
 

5.2.1 Deltagare 
Tanken var från början att alla som besvarade enkäten skulle intervjuas. Då det 
började bli tidsbrist valdes detta alternativ bort.  
 
Handledaren på Volvo IT har ställt upp och hjälpt till att få tag i personer som kan 
tänkas vara intresserade att ställa upp både på en enkätundersökning och en fortsatt 
intervju. Handledaren tillhandahöll namn, emailadresser och telefonnummer till dessa 
personer. Flertalet av dessa var lätta att få tag i, dock var en person svår att nå. 
Handledaren ringde då upp denne person på mobilen och bokade en tid för en intervju 
samma vecka. Handledarens hjälp har med andra ord varit ovärderlig.  
 
Förhoppningen var att intervjupersonerna skulle väljas ut så att det blev två personer 
som hade arbetat med metoden, två som utbildats i metoden och två som ännu inte 
kommit i kontakt med metoden, men som kommer att använda den i framtiden. Dessa 
personer ringdes sedan upp för att höra om de kunde tänka sig att ställa upp på denna 
intervju. Från början var tanken att intervjupersonerna skulle väljas ut så att det skulle 
vara lika fördelning mellan män och kvinnor. Detta var dock inte möjligt och 
fördelningen blev därför att fyra män och två kvinnor intervjuades.  
 
Eftersom de som besvarat enkäten också kommit ett steg längre i utbildningen än vad 
som var planerat, har även fördelningen över hur långt de intervjuade kommit i 
förändringsarbetet förändrats. Resultatet av detta blev att en person som ännu inte 
kommit i kontakt med metoden, tre anställda som utbildats i den nya metoden samt 
två anställda som redan arbetat med den nya metoden intervjuades. 
 
De intervjuade arbetar alla inom området systemutveckling. Några arbetar numera 
som projektledare, men har tidigare varit verksamma systemutvecklare och därför 
kommer alla intervjupersoner att benämnas som systemutvecklare. De intervjuade är i 
35 – 50 års åldern. Det som skiljer dem åt är hur länge de arbetat på Volvo IT, några 
är relativt nyanställda och har arbetat på Volvo i bara något år, medan andra har 
arbetat på Volvo och Volvo IT under en längre period. Andra faktorer som skiljer de 
intervjuade är ålder, kön och vilka arbetsuppgifter de har.  
 

5.2.2 Intervjuplats 
Som planerat utfördes intervjuerna i de konferensrum som finns på Volvo IT. Dessa 
rum bokades av den intervjuade eftersom de hade möjlighet att göra detta vid det 
interna nätverket.  
  
Vid en intervju hade ett av dessa konferensrum blivit dubbelbokat, men eftersom det 
finns ett antal liknande konferensrum på Volvo IT var det inga problem med att hitta 
ett annat som var ledigt.  
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5.2.3 Intervjutid 
När de tilltänkta intervjupersonerna tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju frågade de hur lång till intervjun skulle beräknas ta. Förhoppningen var 
då att intervjun skulle ta ca 30-60 minuter. Då intervjuerna genomfördes var det dock 
stora variationer i hur lång tid varje intervju tog. En anställd hade bokat upp två 
timmar, medan en annan person tyckte att en halvtimme räckte. Hur lång tid intervjun 
tog berodde också på hur diskussionsbenägen den intervjuade var. I snitt kan det dock 
sägas att varje intervju tog cirka 45 minuter. 
 

5.2.4 Intervjusituation 
Innan intervjun påbörjades gavs de intervjuade personerna mer detaljerade 
upplysningar om varför intervjun genomfördes, samt syftet med intervjun. De 
intervjuade garanterades också att deras namn inte skulle nämnas i någon rapport. 
Efter att de intervjuade fått den information de behövde och ville ha tillfrågades de 
om det gick bra att intervjun spelades in på band. Detta var inget de hade något emot, 
men vissa var mer nervösa än andra för tanken på att de skulle bli bandade. För de 
som var osäkra försäkrades att bandet skulle spelas över så fort informationen på 
bandet hade transkriberats.  
 
En del av intervjupersonerna var lätt att föra en diskussion med, och de diskuterade 
även runt själva frågorna. Dessa personer diskuterade även runt ämnet och på så sätt 
blev diskussionen iterativ. Därmed kan sägas att några av de intervjuade var mer 
diskussionsbenägna än andra. Allteftersom intervjun pågick upprepades det som 
ansågs viktigt. Andra intervjupersoner var mer reserverade och svarade på frågorna 
men inte mycket mer. En del av frågorna var också svåra att få svar på. Det var 
särskilt frågan där de tvingades ta ställning till vilken typ av faktorer de ansåg väga 
tyngst, yttre påverkbara faktorer eller en individs personliga egenskaper.  
 
De intervjuade var också intresserade av att veta hur och när resultatet skulle 
presenteras. Resultatet från enkäten kommer därför att skickas ut via mail till de som 
deltagit i undersökningen. Analysen från intervjuerna kommer att finnas i den 
slutgiltiga rapporten, och denna rapport kommer att finnas på kontoret hos 
handledaren på Volvo IT, samt på högskolebiblioteket.  
 

5.3 Värdering av material 
Vid intervjuerna framkom att en av enkätfrågorna varit svår att besvara på så sätt att 
det hade varit svårt att avgöra vilken nivå frågan avsåg. Den fråga som var tvetydig 
var frågan om de anställda var delaktiga i beslutet om att en ny metod skulle införas. 
Vid intervjun framkom att de inte varit delaktiga på ledningsnivå, där det beslutades 
att en ny metod skulle införas, dock hade de varit delaktiga på lokal nivå då det 
beslutades om den nya metoden skulle testas. Denna fråga kan dock inte anses 
påverka problemställningen i någon större utsträckning. Vid intervjuerna framkom 
också att det finns flera ledningsled på Volvo och att det ibland kunde vara svårt att 
avgöra vilken ledningsnivå som avsågs. Detta gällde dock mest vart besluten fattades. 
Frågorna om arbetsledningen hade tolkats som ledningen närmast, det vill säga 
ledningen på lokal nivå, vilket även var tanken med enkäten, så dessa svar kan anses 
relevanta.  
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Det påpekades även att enkäten inte enbart tog upp frågor angående införandet av en 
ny systemutvecklingsmetod. Den intervjuade ansåg att vissa frågor var lite luriga och 
att de även kunde vara känsliga att besvara, exempelvis frågor om huruvida den 
anställde har förtroende för ledningen.  
 
För övrigt tyckte de intervjuade att enkäten var lätt att besvara, att påståendena var 
tydliga, att enkäten var relevant för förändringsarbeten, samt att den var intressant. 
Enkäten berörde också sånt som de anställda på Volvo IT håller på med just nu. 
Påståendena täcker viktiga områden och även vilken attityd den anställde har till 
förändringar på ett generellt plan. En av de intervjuade anser också att den som 
känner sig delaktig säkerligen kommer att instämma med flertalet av påståendena. 
Den anställd som endast varit med i periferin kanske anger andra svar.  
 
En annan kommentar om enkäten var att en av de intervjuade saknade information om 
syftet, vad arbetet avser och vad som är målet med undersökningen. Detta var dock en 
avvägning eftersom en enkät som innehåller för mycket information kan upplevas 
som arbetsam att besvara.  
 
Förutom frågan om delaktighet i beslut har jag förstått det som att de som besvarat 
enkäten har förstått den. Ytterligare en faktor som talar för detta är spontan respons 
som anger att enkäten var lätt att besvara.  
 
I efterhand kan två av intervjufrågorna anses ledande. Det gäller särskilt den fråga om 
den intervjuade tror att det är yttre faktorer, inre egenskaper eller en kombination av 
båda som påverkar ett förändringsarbete. Denna fråga följs sedan upp med en fråga 
där den intervjuade tvingas ta ställning till vilken typ av faktorer som väger tyngst. 
Den andra frågan som kan anses som ledande är huruvida den intervjuade tror att de 
olika faktorerna är individberoende. Även om den första frågan kan ses som ledande, 
måste den intervjuade ändå ta ställning till det ena eller det andra och därmed anser 
jag att materialet är användbart för att kunna dra några slutsatser.  
 
Vid intervjuerna visade det sig att en individs personliga egenskaper är en faktor som 
den intervjuade inte tänkt på. Om frågan endast hade gällt vilka faktorer den 
intervjuade ansåg vara viktiga för förändringsarbete, hade denna aspekt troligtvis inte 
kommit fram. En fråga som ställdes tidigt i intervjun var vilken faktor den intervjuade 
ansåg viktigast för förändringsarbete och i samtliga fall nämnde de intervjuade någon 
av de faktorer som nämnts i kapitlet ”Bakgrund”. Vilken faktor som nämndes var 
olika för de intervjuade. De faktorer som nämndes var bland annat information, 
delaktighet och trygghet. I detta fall skulle resultatet visa att utan den ledande frågan 
där en individs personliga egenskaper nämns, hade den intervjuade säkerligen inte 
haft en tanke på den anställdes dessa egenskaper. 
 
Intervjupersonerna har inte påverkats av mina egna funderingar kring ämnet. Då 
intervjuerna gick mer åt diskussionshållet hände det dock att den intervjuade frågade 
vad jag tyckte om ämnet och vad jag själv hade för åsikt, men dessa svar kom först 
efter att jag fått svar på de frågor som anses mest relevanta för att besvara 
problemställningen. 
 
Jag anser därmed att det insamlade materialet utgör en bra grund för att kunna dra 
några slutsatser om vilka faktorer som kan vara avgörande för ett lyckat 
förändringsarbete.  
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6 Resultat och analys 
Detta kapitel beskriver det resultat som erhållits från de undersökningar som gjorts. 
Först en kort beskrivning om hur planeringen av resultat gått till och därefter själva 
resultatet och en analys av detsamma.  
 

6.1 Planering av resultat 
I detta kapitel förklaras hur materialet skall bearbetas och hur resultatet skall 
presenteras.  
 

6.1.1 Enkätundersökning  
Eftersom det är få personer som arbetat med och utbildats i den nya metoden är 
underlaget för undersökningen relativt litet. När resultatet från undersökningen visas 
kommer därför ingen skillnad att göras beroende av hur långt dessa personer kommit i 
förändringsarbetet. Om diagram görs som visar skillnaden över vad de som arbetat 
med metoden anser jämfört vad de som ännu inte varit i kontakt med metoden anser 
är det relativt enkelt att peka ut varje enskild individs enkätsvar och om så är fallet 
försvinner anonymiteten i resultatet från enkätundersökningen.  
 
Tidigare har nämnts att de som besvarade enkäten kunde göra detta via mail och det 
blev därmed möjligt för mig att se vem som besvarat enkäten. Detta innebär att 
undersökningen inte blir anonym utan konfidentiell. Dessa uppgifter är det dock bara 
jag som har tillgång till och de uppgifterna kommer därför inte att komma ut på Volvo 
IT. Därmed kan enkätundersökningen anses anonym på Volvo IT. De som besvarat 
enkäten har lovats denna ”anonymitet” eftersom en del av frågorna kan vara känsliga 
att besvara ärligt om inte fullständig anonymitet på Volvo IT utlovas.  
 
Hur enkätsvaren har fördelats beroende på vilken fas den anställde befinner sig i kan 
dock vara en intressant aspekt för detta arbete. För att lösa problemet med att både 
kunna bevara de anställdas anonymitet samtidigt som denna aspekt bör förklaras 
behövs en kompromiss. Diagrammen visar därför hela ”gruppens” svar, det vill säga 
att ingen skillnad kommer att göras beroende av i vilken fas den enskilde individen 
befinner sig. Om det finns stora skillnader i svaren beroende på i vilken fas av 
förändringsarbetet den anställde befinner sig i, kommer detta att förklaras i text under 
varje diagram. Resultatet av enkätundersökningen återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 
 

6.1.2 Intervju 
Efter att intervjuerna genomförts transskriberades materialet. De olika intervjuerna 
sammanställdes var för sig och placerades i samma dokument. För att analysera 
materialet kommer de olika intervjuerna att analyseras och jämföras. Eftersom 
intervjuerna mer liknat en diskussion kring ämnet än en intervju med i förväg 
bestämda frågor, skall även varje intervju analyseras för att se vilket material som är 
användbart för att kunna dra några slutsatser. Materialet skall även jämföras mellan de 
olika intervjuerna för att se var intervjusvaren skiljer sig och var de verkar 
överensstämma. Utifrån dessa jämförelser skall sedan resultatet analyseras och 
förhoppningsvis ge svar på problemställningen.  
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6.2 Faktorer vid förändringsarbete 
Enkätsvaren tyder på att de faktorer som tagits upp i kapitlet ”Bakgrund”, och som i 
problempreciseringen nämns som påverkbara faktorer, verkar vara viktiga för ett 
lyckat förändringsarbete. Detta kan delvis bero på att enkätfrågorna har behandlat 
dessa faktorer, men det är därmed inte bara är den anställdes personlighet som avgör 
om förändringsarbetet lyckas eller inte. Alla svar från enkätundersökningen återfinns i 
Bilaga 2.  
 
Enkäten visar på att det fanns ett behov av en ny systemutvecklingsmetod på Volvo 
IT och att de anställda verkar vara motiverade till att både lära sig den nya metoden, 
samt att börja arbeta med den. Under intervjuerna framkom dessutom att förändringen 
hade införts på ett sätt, där de anställde inte blivit helt överkörda.  
 
De påståenden i enkäten, vilka var specifika för det förändringsarbete som nu äger 
rum på Volvo IT, erhöll en del skillnader i svaren. Det rör sig exempelvis om 
påståenden som att den nya metoden var välkomnad, att de anställda redan från början 
varit delaktiga i förändringsarbetet och att de anställda får uppmuntran från ledningen. 
Under intervjuerna diskuterades en del om anledningen till varför svaren skiljer sig åt 
och intervjupersonerna trodde att det till viss del beror på att vissa fått vara med mer 
vid förändringsarbetet än andra.  
 
Då det istället gäller de påståenden i enkäten, vilka är mer generella och kan tänkas 
gälla för olika typer av förändringsarbeten, är svaren relativt lika. Det vill säga att de 
anställda anser samma faktorer vara viktiga för ett lyckat förändringsarbete. Då det 
gäller yttre och påverkbara faktorer, verkar det som att information om förändringen 
är viktigt, detta särskilt innan förändringen äger rum. Deltagarna i 
enkätundersökningen visar också att det är viktigt att de anställda görs delaktiga i 
förändringsarbetet. Ytterligare svar från enkätundersökningen tyder på vikten av 
trygghet i den anställdes arbetssituation och att de anställda har förtroende för 
arbetsledningen.  
 
De påståenden som handlar om delaktighet, information, trygghet, förtroende och 
motivation på ett generellt plan har alla erhållit lika svar. Därmed kan slutsatsen dras 
att det faktiskt är viktigt att de anställda informeras innan en förestående förändring. 
Då förändringen påbörjas är det därefter viktigt att de anställda görs delaktiga. 
Delaktighet i sin tur hjälper till att höja tryggheten hos de anställda och vid upplevd 
trygghet kommer de anställda även att känna förtroende för ledningen, vilket i sin tur 
visas genom en ökad motivation att vilja förändra. Här kan också sambandet mellan 
de olika faktorerna påvisas, det vill säga att faktorerna är beroende av varandra. Att 
faktorerna är beroende av varandra kan inte klart och entydigt utläsas från 
enkätsvaren, dock framkommer detta under intervjuerna. Om de anställda inte 
informeras om en förestående förändring kommer de känna en större otrygghet inför 
det främmande. Och om de anställda inte görs delaktiga kan detta leda till sänkt 
motivation. Det är därför viktigt att tänka på att  flera faktorer spelar in då ett 
förändringsarbete skall genomföras.  
 
Det har tidigare nämnts att det kunde finnas variationer i svaren beroende på hur långt 
den anställde kommit i förändringsarbetet. Det finns dock inget som tyder på detta då 
svaren från enkätundersökningen analyseras. Det finns vissa skillnader i svaren för de 
påståenden som är specifika just för införandet av den nya metoden på Volvo IT, men 
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vid intervjuerna framkom att dessa skillnader inte beror på hur långt den anställde 
kommit i förändringsarbetet. Snarare verkar dessa skillnader bero på hur den anställde 
uppfattat yttre faktorer, det vill säga att skillnader hos individerna är en bidragande 
orsak till att svaren skiljer sig åt. Ett exempel på detta är faktorn information. Flertalet 
av undersökningsdeltagarna anser att tillräcklig information gavs ut innan 
förändringen skulle genomföras. Det som skiljer dessa personer åt är dock hur denna 
information uppfattats. Medan vissa anser att det till och med har gått ut för mycket 
information, finns det de anställda som anser att de fått för lite information. Det kan 
därmed tolkas som att dessa anställda har olika behov av information, eller att de 
tolkat informationen på olika sätt.  
 
Då enkäten tagit upp de faktorer som tidigare nämnts som påverkbara och i viss mån 
även individberoende, handlade intervjuerna istället mer om individens personliga 
egenskaper. 
 

6.2.1 Den viktigaste faktorn för ett lyckat förändringsarbete 
På frågan om vilken faktor den intervjuade ansåg vara viktigast för ett lyckat 
förändringsarbete, gavs nästan lika många svar som antal intervjuade personer. De 
intervjuade lindade också in flera faktorer som den viktigaste. Detta kan bero på att de 
nämnde en faktor som viktig för att kunna erhålla en annan faktor, vilket visar på att 
de olika faktorerna har ett samband. 
 
En av de intervjuade anser att information är den viktigaste faktorn för att ett 
förändringsarbete skall få ett lyckat resultat. Den intervjuade säger att ”Information är 
grunden för att uppnå delaktighet och trygghet”. Information kan också vara ett 
maktmedel, och särskilt då information undanhålls för de som berörs av förändringen. 
Vidare säger den intervjuade att ”Om man inte har all information kan 
förändringsarbetet bli arbetsamt”. 
 
Några av de intervjuade anser att den viktigaste faktorn är att de anställda får veta 
varför förändringen skall genomföras. En av de intervjuade säger att ”Det gäller att 
kunna skapa en förståelse till varför en förändring behövs”. En annan kommentar från 
en av intervjuerna är att ”Man måste känna att förändringen innebär någon mening”. 
Varför är väldigt väsentligt för att kunna genomföra någonting och de anställda måste 
få veta vad de vinner på förändringen. Faktorn ”varför” kan anses ha ett samband med 
information. Med hjälp av information kan det bli möjligt att förklara varför en 
förändring skall till.  
 
En av de intervjuade säger att denne vill vara med och påverka. Delaktighet är ett sätt 
att få möjlighet till att vara med och påverka. Vidare anser den intervjuade att ”Det 
viktigaste är inte att vara delaktig i beslutet utan i själva förändringsarbetet”. Om en 
förändring tar för lång tid innan den är genomförd kan detta leda till att de anställda 
tappar motivationen. En annan av de intervjuade anser att trygghet är den viktigaste 
faktorn. Intervjupersonen säger att ” Ledningen skall skapa trygghet för de anställda” 
och det nämns även att tryggheten i arbetet inte är densamma som tidigare.  
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Ytterligare ett exempel på den faktor som är viktigast för ett lyckat förändringsarbete 
är att de anställda får stöd och uppmuntran från ledningen. Ledningen får heller inte 
underskatta den tid det tar att genomföra en förändring. Det är också viktigt att de 
anställda får någon form av feedback, exempelvis en lön som motsvarar den 
prestation som utförts, beröm för ett bra arbete eller konstruktiv kritik, både positiv 
och negativ.  
 
Eftersom de intervjuade har olika uppfattning om vilken faktor som är viktigast för ett 
lyckad förändringsarbete, kan detta tolkas som att det inte finns någon faktor som är 
viktigare än någon annan. Det kan istället vara så att olika faktorer är olika viktiga för 
olika personer. Därmed skulle en kombination av flera faktorer vara den bästa 
lösningen för att kunna tillgodose så många anställda som möjligt och för att uppnå ett 
lyckat resultat. Svaren på denna fråga tyder dock på att de anställda anser yttre 
faktorer som mest avgörande för ett förändringsarbetes resultat.  
 

6.2.2 Yttre faktorer, personliga egenskaper eller en kombination? 
Alla de intervjuade är överens om att det är en kombination av både yttre och 
påverkbara faktorer såsom information, delaktighet etcetera och en individs 
personliga egenskaper som påverkar hur ett förändringsarbete utvecklas. De 
intervjuade nämner hur länge den anställde arbetat på ett och samma ställe, hur denne 
trivs med jobbet och ledningen eller hur motiverad den anställde är som exempel på 
personliga egenskaper.  
 
En av de intervjuade säger att ” Det är helt klart en kombination av yttre faktorer och 
personliga egenskaper” medan en annan intervjuperson säger att ”Naturligtvis är det 
en blandning mellan yttre och inre faktorer”. Och medan en intervjuperson säger att 
”Vissa är mer förändringsbenägna än andra” säger ytterligare en person att ”Alla 
personer är förändringsbenägna […] annars skulle samhället inte se ut som det gör 
idag”. 
 
Några av de anställda säger att förutom att den anställde får tillräcklig information om 
förändringen, samt görs delaktig i densamma är det viktigt med möjlighet till 
utbildning och personlig utveckling. Ledningen bör kunna se vilka av de anställda 
som vill förändra och vilka som inte vill för att lättare kunna få med alla i 
förändringsarbetet. En av de intervjuade menar att det är ledningens uppgift att få med 
de personer som inte är så mycket för förändringar. Ledningen kan också styra med 
hjälp av information.  
 
Ett annan av de intervjuade menar att ”För att få igång ett förändringsarbete behövs 
information och motivation till varför det skall göras”. Vidare anser samma person att 
”Man kan inte bortse från att det ligger i personligheten”. 
 
Ytterligare en av de intervjuade anser att ”Förändring är en process. I början motsätter 
sig de flesta en förändring. Sen är det olika personligheter också. En del vill förändra 
andra inte”. För att få igång ett förändringsarbete behövs dock information och 
motivation till varför förändringen skall genomföras. Hur förändringsbenägen en 
individ är ligger i personligheten och alla är olika. 
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I efterhand skulle denna fråga kunna anses ledande, eftersom det enklaste för de 
intervjuade är att säga att det är en kombination av båda typerna av faktorer som 
påverkar arbetet. En kombination innebär att de inte tvingas ta ställning för det ena 
eller det andra. Dock hade de intervjuade troligtvis inte haft några funderingar på om 
en individs personliga egenskaper kan vara en faktor som påverkar ett 
förändringsarbete. Detta märks också i svaren från föregående fråga. Alla 
intervjupersoner anser att en av de yttre faktorerna är viktigast för ett lyckat 
förändringsarbete.  
 

6.2.3 Vilken typ av faktorer som väger tyngst 
Denna fråga var den som var svårast för de intervjuade att besvara. Det är också den 
fråga som fått flest olika svar. Dock kan det urskiljas då intervjusvaren granskas 
kritiskt, att det faktiskt verkar vara individens personlighet som väger tyngst.  
 
En av de intervjuade säger att ”Om jag måste välja är det individens innersta som 
väger tyngst. För att uppnå trygghet måste självkänsla och självförtroende skapas”. En 
annan av de intervjuade anser att ”Människor är olika i grunden i och för sig. Om 
informationen går ut på rätt sätt påverkar detta även de som inte är så 
förändringsbenägna”. Ovanstående visar att de intervjuade även motsäger sig själva, 
vilket kan vara ett tecken på att frågan är svår att besvara.  
 
Ytterligare ett intervjusvar är en anställd som säger att ”Om jag ser på sig själv känner 
jag att det är personligheten som spelar störst roll”. Den intervjuade får medhåll från 
en annan intervjuperson som säger att ”Personligheten är det som i slutändan avgör 
om förändringen skall bli lyckad eller inte. På Volvo IT är det så att personerna är 
företaget och kompetensen sitter i deras huvuden. Däremot kan ledningen underlätta 
till en positiv syn”.  
 
En annan av de intervjuade säger att vilken typ av faktorer som väger tyngst ”Beror 
på situationen och vilken typ av förändring som avses”. Det kan även bero på vilken 
organisation som skall förändras, samt hur förändringen förs in i organisationen. Om 
en förändring förs in på fel sätt så att de anställda känner sig överkörda, kan även de 
som i grunden är förändringsbenägna känna sig omotiverade till den kommande 
förändringen. De intervjuade anser att vid stora förändringar där arbetssituationen 
förändras radikalt kan personligheten väga tyngre. Att införa en ny metod innebär inte 
någon radikal förändring, de anställda har kvar sina jobb, de sitter på samma plats och 
de arbetar med samma människor. I en sådan situation kan det vara de yttre faktorerna 
som väger tyngst.  
 
Intervjusvaren visar på att det även kan vara möjligt att påverka de som inte är så 
förändringsbenägna om information går ut på rätt sätt. Information är ett verktyg som 
kan påverka individens inre. Dock måste informationen anpassas till de anställdas 
olika personligheter och förutsättningar. Det handlar också om att de anställda har 
olika lärstilar och för att ett budskap skall förankras måste alla dessa lärstilar 
tillgodoses. En av de intervjuade säger att ”Om man gör ”fel” med de påverkbara 
faktorerna kan detta snarare stjälpa än hjälpa”.  Det är också så att anställda som får 
vara delaktiga i förändringen upplever denna som mindre smärtsam. 
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Ytterligare ett tecken på att frågan är svår att besvara är att en av de intervjuade säger 
att ”Man kan helt klart komma till en viss gräns med hjälp av information, komma en 
bit på vägen. Men informationen måste anpassas till de anställdas olika personligheter 
och förutsättningar. Annars når man inte ända fram”. 
 
Flertalet av de intervjuade har i frågan om vilken faktor som väger tyngst, nämnt en 
yttre faktor som den viktigaste. En tolkning av intervjusvaren på denna fråga visar att 
de intervjuade i första hand tänker på yttre faktorer som viktiga, men att de sedan 
anser att de personliga egenskaperna väger tyngst i sista änden. Därmed är det svårt 
att dra någon slutsats om de egentligen tycker att individens personliga egenskaper 
väger tyngst.  
 

6.2.4 Är de påverkbara faktorerna individberoende? 
Samtliga av de intervjuade är även överens om att de yttre faktorerna är beroende av 
individen. Alla människor är olika och därför tolkas exempelvis en situation olika av 
olika individer.  
 
En av de intervjuade säger att ”Hur faktorerna påverkar är beroende på den situation 
man för tillfället befinner sig i”. Detta kan tolkas som att människor befinner sig i 
olika situationer och därmed tolkas även de olika faktorerna olika av olika individer. 
En annan av de intervjuade säger att ”Alla har relativt lika förutsättningar. Inte så 
stora skillnader på möjligheter att få tag i information. Det som skiljer är viljan”. En 
tolkning av detta, där det nämns att viljan är avgörande för en individs 
förändringsbenägenhet, tyder på att de personliga egenskaperna ges relativt stort 
utrymme bland de faktorer som anses påverka ett förändringsarbete. 
 
Ett exempel som togs upp var att information är en faktor som är beroende av 
individen. Information handlar bland annat om tolkning och medan vissa personer 
tolkar en information positivt kan andra tolka samma information negativt. Hur den 
tolkas kan även ha att göra med om personen i fråga är positiv eller negativ som 
person. En av de intervjuade säger att ” Ledningen kan i alla fall vara säker på att alla 
tolkar informationen på olika sätt”. Dessutom bör ledningen tänka mer på hur en 
förändring skall framföras än vad de gör i dagsläget. Som det är nu förbereds inte 
presentationen av en förändring med omsorg. De olika lärstilarna kommer även in 
under denna fråga.  
 
En av de intervjuade säger att det också kan vara så att de yttre faktorerna är 
individberoende på så sätt att den situation individen för tillfället befinner sig i spelar 
in. Exempelvis kan ett för högt tempo på arbetsplatsen leda till att den anställde slår 
ifrån sig information. Även privata skäl kan vara orsaken till att en anställd inte tar 
emot information. 
 
Även om ledningen är medveten om att de anställda är olika som individer, kan det 
vara svårt att tillgodose alla de behov som finns. Det är möjligt att hänsyn till olika 
lärstilar kan leda till att fler inser nyttan med förändringen, men det kan också vara 
andra faktorer som är avgörande för om förändringsarbetet lyckas eller inte. Härmed 
är det svårt att dra någon slutsats om det är yttre faktorer eller en inre egenskaper som 
väger tyngst i samband med förändringsarbeten.  
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6.2.5 Finns det fler faktorer än de som tagits upp? 
Frågan om det fanns fler faktorer än de som tagits upp var ganska svårt för 
intervjupersonerna att besvara. Många uttryckte sig så att det inte kom på något just 
under intervjun. Det är dock svårt att säga om de hade kommit på något ifall de hade 
fått veta frågorna i förväg.  
 
Dock nämndes tid som en viktig faktor och en av de intervjuade säger att ”Det tar åtta 
månaders ständig påverkan om man ska få en individ eller grupp att byta riktning åt 
ett annat håll”. Tiden kan också vara avgörande på så sätt att förändringen fortfarande 
skall vara aktuell efter att förändringen är genomförd, samt att det är en fördel om en 
förändring genomförs i ett läge då de anställda känner att de är i behov av något nytt.  
 
En av de intervjuade anser att ”Det behövs en ordentligt utbildningsinsats för att det 
här verkligen skall bli bra”. Då förändringar införs händer det ibland att de anställda 
måste sköta sina ordinarie uppgifter, samtidigt som de arbetar för en förändring. 
Volvo IT har emellertid avsatt tid för utbildning, och förändringen lades därmed inte 
på det ordinarie arbetet  
 
Lön är en faktor som några av de intervjuade tagit upp som väsentligt. En av de 
intervjuade säger att ”Lön kan nästan alltid kopplas till förändringsarbete”. Detta 
gäller särskilt då den anställde arbetar ihop med andra, vilka har liknande utbildning, 
och dessa erhåller högre lön för samma eller likvärdigt arbete. Under intervjuerna 
framkom även att högre lön sporrar till att arbeta mer och hårdare.  
 
En av de intervjuade säger att ”Det är skillnad på att acceptera och finna sig i en 
förändring och att tycka att den är bra”. Vidare säger den intervjuade att ”För att man 
verkligen skall jobba för en förändring måste man tycka att den är bra”. 
 
En annan faktor som kan påverka förändringsarbetet är hur många anställda som 
berörs av förändringen. Ju fler anställda som är inblandade, desto längre tid tar det att 
genomföra förändringen. Eftersom företag och organisationer måste förändras för att 
hänga med i utvecklingen är det bra att ha i åtanke att även om stämningen trissas upp 
vid förestående förändringar är det sällan förändringen upplevs så stor efteråt. En av 
de intervjuade säger här att ” Ofta brukar den stressade situationen lugna ner sig efter 
ett tag”.  En annan viktig faktor är att en bra företagskultur bäddar för ett gott 
förändringsarbete.  
 
De intervjuade anser också att personalen bör vara med och påverka, samt arbeta med 
förändringen, både i det stora och i det lilla. Alla kan inte vara med i det stora, men 
alla måste ändå få känna att de varit delaktiga och att de gjort något. I långa loppet 
lönar det sig att i mesta möjliga mån låta alla vara delaktiga i förändringsarbetet och 
detta kan anses vara likvärdigt med en bred delaktighet.  
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6.2.6 Kan de faktorer som tagits upp anses vara generella? 
En av de intervjuade anser att faktorerna är generella, men att det finns mycket mer 
som kan göras beroende på hur stor förändringen är. Vid större förändringar, 
exempelvis rationaliseringar, försvinner tryggheten hos de anställda och då måste 
ledningen visa på att det finns andra möjligheter och även kunna stötta den anställde. 
Det är också viktigt att peka på att det inte är så farligt att genomgå en förändring 
eftersom det fungerar efteråt också. De anställda som är förändringsbenägna 
försvinner sällan från företaget, utan de tilldelas istället andra arbetsuppgifter. Dessa 
personer kan då bli förebilder för den övriga personalen.  
 
En annan av de intervjuade anser att ”Det är självklara faktorer som gäller för allt 
förändringsarbete”. Särskilt då att ledningen skall uppmuntra och att den anställde 
skall känna sig delaktig och trygg i sin arbetssituation. Ytterligare en intervjuperson 
säger att ”Särskilt information och motivation stämmer vid alla typer av 
förändringar”. Dock påpekas att det även beror på hur stor förändringen är.  
Ytterligare en kommentar från intervjuerna är att ”faktorerna är representativa för allt 
förändringsarbete”.  
 
Ett annat intervjusvar visar på att vad som skall genomföras inte har någon större 
betydelse. De anställda måste dock känna att de kommer att få nytta av förändringen, 
vilket kan erhållas genom information och delaktighet. Ytterligare ett intervjusvar är 
att ”Mycket av enkäten gäller för vilket förändringsarbete som helst. Sen har det nog 
ingen betydelse vad som skall genomföras”. 
 
Även om de intervjuade tror att de faktorer som tagits upp är generella, behöver det 
nödvändigtvis inte vara så. De intervjuade är dock helt överens om att så är fallet och 
därmed kan det antas att flertalet av de faktorer som nämnts även kan tänkas gälla för 
andra typer av förändringar, samt för förändringar inom andra organisationer eller 
företag.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer de slutsatser som dragits från resultatet att beskrivas.  
 
Vid enkätundersökningen framkom att de faktorer som går att påverka, exempelvis 
information, delaktighet och trygghet är viktiga för att ett förändringsarbete skall få 
ett lyckat resultat. Att dessa faktorer kan ha en avgörande roll för hur förändringen 
förankras i organisationen framkom även under intervjuerna.  
 
Under intervjuerna framkom även att en individs personliga egenskaper spelar en viss 
roll för om förändringsarbetet lyckas eller inte. Frågan är då vilka personliga 
egenskaper som menas med detta. Är en individ från början förändringsbenägen eller 
inte, eller är det så att en person som vill förändra besitter några särskilda egenskaper. 
Om så är fallet, vilka skulle då dessa egenskaper vara?  
 
Ytterligare en fråga är i så fall om dessa egenskaper går att påverka. Eller om det ens 
är moraliskt och etiskt riktigt att försöka påverka dessa egenskaper.  
 
Tydligt är att en individs personliga egenskaper inte är att förglömma när det gäller 
faktorer som kan påverka ett förändringsarbete. Frågan är då bara vilka dessa faktorer 
skulle kunna vara. Är det egenskaper individen föds med, utvecklas dessa med åren 
och går de att peka på? 
 
Under en intervju framkom att hur förändringsbenägen en individ är kan vara 
beroende av ålder och kanske även av hur länge den anställde arbetat på samma 
arbetsplats. Det kan också vara så att de som arbetar inom IT-branschen är mer 
föändringsbenägna än andra eftersom branschen i sig ständigt förändras. 
 
Med tanke på problemställningen kan följande slutsatser dras: 
 
• De faktorer som påverkar resultatet av ett förändringsarbete är en kombination av 

både yttre och påverkbara faktorer, samt de anställdas personliga egenskaper. Vid 
införandet av en ny systemutvecklingsmetod är det till största delen yttre faktorer 
som är avgörande för förändringens resultat, men det går inte att bortse från en 
individs personliga egenskaper. 

 
• För att kunna dra en säker slutsats om vilken av dessa typer av faktorer som väger 

tyngst behövs ett betydligt större underlag. Det material som framkommit 
innehåller också vissa motsägelser och det är därmed svårt att dra någon slutsats. 
Dock finns vissa tendenser som pekar på att en anställds personliga egenskaper 
ges stort utrymme då det gäller förändringsarbete. I detta fall, då förändringen 
avser införandet av en ny systemutvecklingsmetod verkar det ändå som att de yttre 
faktorerna väger tyngst eftersom förändringen inte är radikal.  

 
• De faktorer som tagits upp i rapporten kan också anses generella och kan därmed 

gälla för andra typer av förändringsarbete än just införandet av en ny metod. Dock 
kan även andra faktorer så som exempelvis stöd och rådgivning vara väsentliga då 
det gäller större förändringar, exempelvis rationaliseringar.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer en diskussion föras om arbetsprocessen, det erhållna resultatet 
samt förslag till fortsatt arbete.  
 

8.1 Arbetsprocessen 
De metoder som använts för att besvara problemställningen kan fortfarande anses 
relevanta efter att undersökningen är avslutat. Eftersom både enkätundersökningen 
och intervjuerna bygger på subjektiva värderingar, hade det dock varit önskvärt med 
ett större antal försökspersoner för att kunna dra säkrare slutsatser. Frågeställningen 
handlar till viss del om känsliga ämnen, exempelvis då det gäller en individs 
personliga egenskaper och därmed har intervjuerna en nackdel eftersom den 
intervjuade måste stå för det som denne uttrycker. Därför frågades ingenting om den 
intervjuades personliga egenskaper under intervjuerna.  
 
Fördelen med en enkät jämfört med en intervju är att den inte är så tidskrävande för 
undersökningsdeltagarna. Den anställde måste inte lämna sitt arbete och enkäten går 
förhållandevis snabbt att besvara. Dock kan en enkät med fasta svarsalternativ 
innebära att den anställde inte kryssar för ytterligheterna. Enkätundersökningen 
innehöll alternativ som: ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”tar delvis avstånd”, 
”tar helt avstånd” och ”varken instämmer eller tar avstånd” och det finns då en viss 
risk för att en deltagare hellre ”instämmer delvis” än ”instämmer helt”, det vill säga 
att deltagaren inte kryssar för ytterligheterna. Detta problem har dock inte märkts av i 
denna undersökning då det finns många ”instämmer helt” bland enkätsvaren.  
 
De erfarenheter som erhållits under arbetets gång är bland annat att det troligtvis är 
enklare att utföra en undersökning då det finns ett stort antal möjliga deltagare att 
tillgå. I den fallstudie som utförts har antalet deltagare varit lågt och det har därmed 
inte varit möjligt att utföra de pilottest som varit önskat för att uppnå ett bra resultat. 
Då undersökningen innehåller ett stort antal deltagaren finns också ett större underlag 
för att kunna dra säkrare slutsatser. 
 
En annan fördel då det finns fler möjliga deltagare är att eftersom själva 
undersökningen utförs under en begränsad tid, är det möjligt att få fler deltagare till 
undersökningen, vilket kan underlätta då anställda ofta har ordinarie arbeten att sköta. 
Särskilt intervjuerna tar mer tid än beräknat. De som skall intervjuas kanske inte alltid 
har tid då det passar bäst för en själv och på så sätt fördröjs undersökningen. Om det 
är flera personer som skall intervjuas krävs noggrann planering och att denna påbörjas 
i god tid före undersökningens början.  
 
Tack vara att stor hjälp erhållits från handledaren på Volvo IT har arbetsprocessen 
fortlöpt som planerat. Deltagare i undersökningarna förbereddes tidigt under arbetet 
på en kommande enkätundersökning och efterföljande intervjuer.   
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8.2 Diskussion kring resultatet 
För att få en inblick i vilka faktorer som kan vara avgörande för hur en förändring 
förankras i en organisation, användes en tabell utformad av Angelöw (1991). Tabellen 
har delvis legat till grund för utformningen av enkäten. I denna tabell beskrivs 
exempelvis trygghet, delaktighet, förtroende och information som viktiga faktorer för 
att de anställda skall acceptera en kommande förändring. Detta kan också utläsas både 
från enkät- och intervjusvar.  
Angelöw (1991) har inte angivit några empiriska studier eller observationer på att det 
är dessa faktorer som anses viktiga vid förändringsarbete. Dock tyder den lilla 
undersökning som utförts att så faktiskt är fallet. Undersökningsdeltagarna i både 
enkäten och intervjun påpekar att dessa faktorer är avgörande för hur en förändring 
tas emot och accepteras av de anställda. 
 
Dahlqvist (1994) nämner att det sannolikt finns någon anställd som motsätter sig en 
kommande förändring. Detta skulle kunna liknas vid att individer är olika och att 
dessa även har olika personligheter. Som framkommit av intervjusvaren är vissa 
personer mer förändringsbenägna än andra. De som är mindre förändringsbenägna 
kan då höra till de personer som eventuellt motsätter sig en kommande förändring.  
 
Resultatet visar på att både yttre och påverkbara faktorer, samt en individs personliga 
egenskaper avgör om förändringsarbetet lyckas eller inte. De intervjuade anser att 
någon av de yttre faktorerna är viktigast, samtidigt som de i nästa stund säger att det 
är en individs personlighet som väger tyngst. Det har därför varit svårt att dra några 
generella slutsatser.  
 
Dock är det viktigt att ha de anställdas personligheter i åtanke då ett förändringsarbete 
skall genomföras. Med yttre och påverkbara faktorer kan ledningen komma långt då 
det gäller att förankra en förändring, dock måste hänsyn tas även till de anställdas 
personligheter. Detta kan också antas gälla för de flesta typer av förändringar i de 
flesta organisationer.  
 

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
För att kunna avgöra om de faktorer som tagits upp kan anses generella eller inte är 
det intressant att jämföra olika organisationer med liknande förändringsarbeten. 
Ytterligare ett alternativ är att dels jämföra olika typer av förändringsarbeten inom 
samma organisation, samt att jämföra olika typer av förändringsarbeten inom olika 
organisationer.  
 
Dessa olika jämförelser skulle kunna visa på om de faktorer som tagits upp är 
generella. Dessutom skulle en större undersökning kunna visa på om det är yttre 
faktorer eller inre egenskaper som väger tyngst vid förändringsarbeten, samt om det 
kan vara så att vilken typ av faktorer som väger tyngst avgörs beroende på vilken typ 
av förändring som avses.  
 
Om det skulle visa sig att en individs personliga egenskaper spelar en avgörande roll 
vid förändringsarbete vore det värdefullt att få reda på vilka dessa egenskaper är.  
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Resultat – enkätundersökning 
 
För att det inte skall vara möjligt att kunna peka ut en enskild anställds svar kommer 
svarsalternativen att redovisas ihop, oberoende av vilken fast i förändringsarbetet den 
anställde befinner sig.  
 
 
Påståenden om behov och välkomnande 
 
 
Det fanns behov av en ny systemutvecklingsmetod. 

De flesta som besvarat enkäten instämmer delvis med att Volvo IT behövde en ny 
systemutvecklingsmetod att arbeta efter. Fördelen med RUP, den nyss införda 
modellen, är att den ger klarare roller, vilket i sin tur minskar risken för att något 
förbises under systemutvecklingsarbetet.  
 
Enkätsvaren  tyder inte på att det skulle vara någon skillnad i hur långt den anställde 
kommit i förändringsarbetet, vilket kan tolkas som att det faktiskt fanns ett behov av 
en ny systemutvecklingsmetod och ett nytt arbetssätt.  
 
 
Den nya metoden är välkomnad. 

Kommentaren från enkäten visar på att det finns två olika sätt att se på frågan. Dels 
kan det finnas anställda som anser det vara bra med en ny metod för att känna att 
företaget utvecklas. Å andra sidan kan det finnas anställda som tycker att den metod 
som finns i dagsläget fungerar som den ska och att det därför är onödigt att byta. En 
kommentar är dock att det inte är säkert att RUP är det ultimata alternativet, det är 
även möjligt att andra metoder skulle kunna lika fungera bra. Mer eller mindre alla 
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förändringar innebär att också man stöter på motstånd mot densamma. Detta är dock 
oftast en fråga om utbildning, insikt och/eller mognad.  
 
Flertalet av de anställda som besvarat enkäten anser att den nya metoden var 
välkomnad. Det är heller inte möjligt att se någon skillnad i svaren beroende på i 
vilken fas av förändringsarbetet den anställde befinner sig. 
 
 
Påståenden om delaktighet 
 
 
Jag var delaktig i beslutet om att en ny metod skulle införas. 

Enkätdeltagarna har kommenterat att beslutet om en ny systemutvecklingsmetod 
fattades på ledningsnivå i Göteborg. Dock har de personer som varit projektledare för 
pilotprojekten haft möjlighet att förmedla de erfarenheter som erhållits i metoden. 
Dessa erfarenheter har sedan vägts in i beslutet om en ny metod.  
 
Dock anser de flesta att det inte varit delaktiga i beslutet om att införa en ny metod, 
detta oavsett var i förändringsfasen den anställde befinner sig.  
 
 
Jag fick redan från början vara delaktig i förändringsarbetet. 

Några av de anställda fick möjlighet till att delta i ett pilotprojekt, där RUP skulle 
testas. Detta pilotprojekt skulle utvärdera modellen och metoden. Erfarenheter och 
idéer från detta projekt utgör nu delvis grunden för hur RUP skall implementeras på 
Volvo IT.  
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Enkätsvaren visar en tydlig skillnad mellan de som tidigt fått vara delaktiga i ett 
pilotprojekt, och de som ännu inte kommit i kontakt med metoden eller precis 
påbörjat utbildningen av densamma. Detta är dock ett naturligt resultat eftersom om 
man som anställd tidigt görs delaktig i ett förändringsarbete, så kommer man som 
anställd också att uppleva denna delaktighet. 
 
 
Delaktighet i beslut är en faktor som påverkar förändringsarbetet positivt. 

Anställda som deltagit i enkätundersökningen påpekar att om det finns en positiv 
attityd till en förändring, kan ett beslut påverka förändringsarbetet positivt. Om man 
som anställd kan vara med och påverka själva beslutet kan detta leda till ett ökat 
engagemang för förändringen. Det är dock inte nödvändigt att alla är med och fattar 
själva beslutet om förändringen. Däremot är det viktigt att de anställda görs delaktiga i 
själva förändringsarbetet.  
 
En tolkning av enkätsvaren visar på att det inte finns någon skillnad i var i 
förändringsarbetet den anställde befinner sig. De flesta instämmer helt med att det är 
viktigt med delaktighet i beslut, medan resterande delvis instämmer i detta påstående.  
 
 
Delaktighet i förändringsarbete är en faktor som påverkar förändringen 
positivt. 

De flesta som besvarat enkäten anser att delaktighet är en faktor som höjer 
motivationen. Delaktighet i förändringsarbete är också en förutsättning för att 
förändringsarbetet skall lyckas. Att dessutom få vara med från början eller tidigt i 
förändringsarbetet höjer motivationen ytterligare. Om den anställde kan vara med och 
anpassa förändringen till verkligheten kan en förståelse för förändringens nytta skapas. 
Den anställde måste få känna att denne är med och skapar förändringen.  
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En tolkning av enkätsvaren visar även här att fördelningen mellan svaren inte skiljer 
sig nämnvärt åt beroende på i vilken fas av förändringsarbetet den anställde befinner 
sig. En slutsats av detta är att flertalet anställda anser att delaktighet i 
förändringsarbete är något att ta fasta på. 
 
 
Påståenden om information och kommunikation 
 
 
Tillräcklig information om förändringen gavs i god tid innan förändringen 
skulle äga rum. 

Några anställda på Volvo IT anser att informationen innan metodbytet kunde varit 
tydligare medan andra anser att tillräcklig information har gått ut både i intern-
tidningen, samt att det hållits ett antal informationsmöten och seminarier. Intern-
tidningen följer även implementationsprojektet och ger därmed de anställda möjlighet 
att själva ta del i vad som händer.  
 
Även här har svaren fördelat sig ganska lika oberoende var i förändringsfasen den 
anställde befinner sig. En tolkning av detta skulle kunna vara att det inte spelar så stor 
roll hur långt den anställde kommit i förändringsarbetet, utan att det snarare är så att 
information är en faktor som är beroende av vilken individ som avses.  
 
 
Tillräcklig information gavs om varför RUP-modellen skulle införas. 

Som nämnts tidigare fattades beslut om en ny metod på ledningsnivå. Deltagare i 
enkäten pekar på att övrig information har kommit ut via informationstillfällen och 
tidningar. Det har också varit ett relativt ambitiöst upplägg då det gäller information 
om den nya metoden.  
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Inte heller detta påstående verkar påverkas av var i förändringsfasen den anställde 
befinner sig, och flertalet anställda verkar överens om att de i ganska hög grad fått 
tillräcklig information om varför den nya metoden skulle införas.  
 
 
Tillräcklig information gavs om hur metoden skulle införas. 

Några anställda på Volvo IT menar att ingen information gavs om hur metoden skulle 
införas innan RUP infördes. Denna information kom istället i efterhand på ett 
seminarie. Det tog cirka ett halvår från det att den första pilotomgången startades, tills 
nuvarande implementationskoncept var tydligt kommunicerat. 
 
Flertalet anställda instämmer delvis i påståendet att de fick tillräcklig information om 
hur den nya metoden skulle införas. Det är dock svårt att urskilja några skillnader i 
svaren beroende på var i förändringsarbetet den anställde befinner sig. 
 
 
Möjlighet till diskussion gavs i samband med förändringen. 

En kommentar från enkäten visar på att det inte fanns någon möjlighet till diskussion 
innan förändringen ägde rum. Däremot lyssnade ledningen på de krav och 
förutsättningar, vilka pilottestarna ställde. Detta för att lyckas med en långsiktig 
implementation. För de fåtal anställda som ingick i kärntruppen fanns dock utrymme 
för diskussion och påverkan. 
 
En tolkning av enkätsvaren visar relativt tydliga skillnader i svaren beroende på hur 
långt den anställde kommit i förändringsarbetet. Medan de som tidigt fått vara med 
anser att det funnits möjlighet till diskussion, anser de som endast utbildats i metoden 
och inte kommit i kontakt med den i verkligheten att det inte funnits möjlighet till 
diskussion.  
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Information vid förändringsarbete är en faktor som påverkar 
förändringsarbetet positivt. 

Kommentarer från enkäten pekar på att om ingen information ges om vad  en 
förändring kommer att innebära, samt varför förändringen skall genomföras erhålls 
heller inget engagemang från de anställda. Informationen anses också mycket vara en 
väsentlig del av förändringsarbetet. Om ledningen missar vikten av information, finns 
viss risk för att förändringsarbetet misslyckas. 
 
Diagrammet talar för sig självt och visar på att oavsett hur långt man som anställd 
kommit i förändringsarbetet, anses information vid förändringsarbete vara en viktig 
faktor som flertalet anställda instämmer helt med. 
 
 
Påståenden om trygghet, arbetssituation, arbetsledning och 
förtroende. 
 
 
Min arbetssituation kommer inte att förändras för att en ny metod införs. 

De som besvarat enkäten menar att RUP innehåller fler klara roller och därmed 
kommer arbetssituationen att ändras för de som arbetar med systemutveckling. Denna 
förändring är dock inte bara negativ eftersom RUP tillåter en specialisering inom 
olika områden. På Volvo IT finns det anställda som arbetar med metoder och 
arbetssätt, och för dessa kommer arbetssituationen att ändras en hel del. RUP innebär 
även stora förändringar i SU-processen på sikt, exempelvis genom en ökad 
specialisering. 
 
Flertalet av de tillfrågade anställda tar helt eller delvis avstånd till ovanstående 
påstående. Det går dock inte att se någon klar skillnad i svaren beroende på i vilken 
fas av förändringen den anställde befinner sig. 
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Jag känner mig trygg i arbetssituationen att börja arbeta efter en ny metod.  

Anställda som deltagit i enkätundersökningen kommenterar ett en ny metod alltid 
innebär anpassningar till verkligheten. Att anpassa till verkligheten är också en av de 
arbetsuppgifter som utförs på Volvo IT. Den nya metoden ger dessutom klarare roller 
och fler fasta och specificerade aktiviteter. Det blir därmed enklare att veta vad som 
skall göras i de olika metodstegen. 
 
Flertalet anställda känner sig helt eller delvis trygga i situationen att börja arbeta efter 
en ny metod. Det finns heller ingen markant skillnad i svaren beroende på i vilken fas 
av förändringen den anställde befinner sig.  
 
 
Trygghet i arbetssituationen är en faktor som påverkar förändringsarbetet 
positivt.  

De som besvarat enkäten anser att det är viktigt med trygghet i arbetssituationen. Om 
förväntningar ställs för högt kan arbetssituationen bli övermäktig. Dock innebär alla 
förändringar ett visst mått av otrygghet och om man som anställd gillar detta eller ej, 
kan anses vara personlig relaterat. 
 
Även här kan diagrammet få tala för sig självt. I stort sett alla anställda som besvarat 
enkäten instämmer helt med att trygghet i arbetssituationen kan påverka 
förändringsarbetet positivt. Om tryggheten är personligt relaterad kan det kanske bli 
svårt att få alla anställda att känna sig trygga i en ny situation. 
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Arbetsledningen har en positiv syn på oss anställda. 

Kommentarer från enkäten pekar på att arbetsledningen i Skövde är öppen och 
mottaglig för förändringar om den förstår nyttan med förändringen. Det kan också 
sägas att det finns en öppen dialog mellan de anställda och arbetsledningen här i 
Skövde. 
 
En tolkning av enkätsvaren tyder på en viss skillnad beroende på vilken i vilken fas av 
förändringsarbetet den anställde befinner sig. De anställda som redan arbetat med den 
nya metoden instämmer mer med detta påstående än de som ännu inte kommit i 
kontakt med metoden. Om detta skiljer sig åt för att de anställda kommit olika långt i 
förändringsarbetet, om det beror på vilken position den anställde har på Volvo IT eller 
om det beror på något personligt relaterat är dock svårt att avgöra.  
 
 
Ledningen uppmuntrar oss anställda i vårt arbete. 

 
De anställdas kommentarer från enkäten visar att definitionen av ledningen har tolkats 
på två olika sätt.  Dels som ledningen i Göteborg och dels som arbetsledningen i 
Skövde. Då ledningen avser den i Göteborg, innebär avståndet att det inte finns någon 
nära kontakt mellan ledning och anställda. Å andra sidan sätter ledningen upp visioner 
och långsiktiga mål, vilka i sin tur kan brytas ned till uppmuntran. Dock uppmuntras 
de anställda inte med lön. Då anställda på Volvo IT i Skövde arbetar i samma projekt 
som personal från Göteborg och de utför i princip samma saker har de som är 
anställda i Göteborg högre lön, trots att de utför samma eller likvärdigt arbete.  
 
Enkätsvaren tyder på att de som redan arbetat med metoden endast delvis instämmer 
med att ledningen uppmuntrar dem i deras arbete. Snarare är det så att de som endast 
utbildats i metoden instämmer helt med ovanstående påstående. Det går också att 
urskilja en tendens att de som ännu inte varit i kontakt med metoden, känner att de 
helt saknar uppmuntran från ledningen.  
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Jag känner förtroende för de som beslutat om denna metod. 

Eftersom ledningen sitter i Göteborg, är det ingen av de anställda i Skövde känner 
personerna i ledningen. Därmed kan det också bli svårare att känna förtroende för de 
som beslutat om att införa en ny metod, anser en av enkätdeltagarna.  
 
Enkätsvaren har fördelat sig ganska jämt mellan de olika svarsalternativen. Det är 
dock möjligt att urskilja att de som redan arbetat med metoden i viss grad känner 
högre förtroende för ledningen, än vad de anställda gör som utbildats i metoden eller 
ännu inte kommit i kontakt med den. En tolkning av detta är att om den anställde 
tidigt fått vara delaktig i förändringsarbetet, så ökas även förtroendet för de som 
beslutat om den förestående förändringen.  
 
 
Förtroende för arbetsledning är en faktor som påverkar förändringsarbetet 
positivt. 

De anställda menar att arbetsledningen i  Skövde kan se resultaten av de beslut som 
fattas. Därmed blir det också viktigare att de anställda känner förtroende för 
ledningen.  
 
I stort sett alla tillfrågade anser att förtroende för arbetsledningen är en viktig faktor 
för att förändringsarbetet skall utvecklas positivt. Inte heller här verkar det ha någon 
betydelse var i förändringsarbetet den anställde befinner sig. 
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Påståenden om motivation och resultat 
 
 
Jag är motiverad att lära mig den nya metoden. 

En kommentar från enkätundersökningen är att det finns anställda, vilka håller på och 
specialiserar sig för att senare kunna lära ut metoden till andra.  
 
Svaren från enkäten pekar på att de tillfrågade känner sig motiverade till att lära sig 
den nya metoden. Detta borde vara ett tecken på att förändringen är någorlunda 
positivt förankrad bland de anställda. Ovanstående påstående är relativt lika nästa och 
det är antagligen därför som svaren fördelat sig exakt likadant.  
 
 
Jag känner mig motiverad att börja arbeta med den nya metoden. 

Kommentarer från enkäten visar på att den nyss införda metoden är komplex och 
heltäckande jämfört med den metod som använts tidigare och som fortfarande 
används parallellt med den nya metoden. Det som kan ses som en nackdel med den 
nya metoden är att inlärningströskeln är relativt hög att komma över, vilket delvis 
beror på att metoden är så pass komplex att ta till sig. Dock har de anställda som 
redan arbetat med metoden kommenterat att metoden är relativt lätt att arbeta med då 
de fått lite rutin i vad som skall göras och hur detta skall ske.  
 
De tillfrågade håller även med i påståendet att de är motiverade att börja arbeta med 
den nya metoden och det är ingen skillnad i svaren beroende på hur långt den 
anställde kommit i förändringsarbetet.  
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Jag tror att resultaten kommer att bli bättre om den nya metoden följs. 

De anställda som redan arbetat med den nya metoden har haft möjlighet att se 
resultatet, och några av dessa anställda anser att det den nya metoden ger bättre 
resultat än den metod som används i dagsläget. De anställda påpekar också att det är 
positivt att alla systemutvecklingsavdelningar inom Volvo IT får en gemensam metod 
att arbeta efter. 
 
Enkätsvaren tyder på att de flesta av de tillfrågade anser att resultaten kommer att bli 
bättre med den nya metoden. Detta kan dock vara svårt att avgöra om man som 
anställd ännu inte kommit i kontakt med metoden och därför heller inte vet hur 
resultaten kommer att se ut. Det går heller inte att urskilja någon skillnad i svaren 
beroende på i vilken fas av förändringen den anställde befinner sig.  
 
 
Ledningen kan hjälpa till att höja motivationen hos de anställda. 

En kommentar från enkäten är att ledningen kan hjälpa till att höja motivationen hos 
de anställda genom att skapa förutsättningar för en långsiktig implementation. Det 
anses också viktigt att ledningen stöttar och uppmuntrar de anställda för att uppnå en 
ökad motivation. 
 
Inte heller i ovanstående påstående kan det dras några slutsatser som tyder på att 
svaren skulle fördelas olika beroende på var i förändringsarbetet den anställde 
befinner sig. De tillfrågade instämmer helt eller delvis med att ledningen bär en del av 
ansvaret för en ökad motivation på arbetsplatsen.  
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Motivation är en faktor som påverkar förändringsarbetet positivt.  

Anställda som besvarat enkäten menar att motivation är en förutsättning för att något 
skall hända. Det kan även sägas att motivationen är själva drivkraften i 
förändringsarbetet. Det är viktigt att de anställda är motiverade för att de skall ta tag i 
förändringsarbetet och vilja arbeta efter samma mål som de som beslutat om 
förändringen.  
 
I stort sett alla tillfrågade instämmer helt med att motivation är en faktor som kan 
påverka ett förändringsarbete positivt. Därmed går det inte att urskilja några skillnader 
i svaren, vilket skulle kunna peka på skillnader beroende på var i förändringsfasen den 
anställde befinner sig. 
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