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Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att undersöka ledarskapets roll vid centrala förändringsarbeten som verkar 
på flera enheter. Mer än två av tre förändringar misslyckas idag på grund av bland annat bristande 
ledarskap. Tidigare har dock inte ledarskapet vid centralt styrda förändringar som verkar på flera 
enheter studerats. Syftet med studien har undersökts genom att studera en implementering av 
Standard Operating Procedure (SOP) på IKEA. Förändringen har styrts från ett nationellt 
huvudkontor och verkat på flera varuhus. Tidigare forskning visar att implementering av Standard 
Operating Procedure aldrig tidigare undersökts i globalt privatägda företag som IKEA, utan endast 
inom vården och medicinsk forskning. Datainsamling har genomförts genom intervjuer med ledare 
på tre olika IKEA- varuhus. Studien har baserats på teorier kring förändringsprocesser och ledarskap 
så som Lewins Change model, John Kotters Accelerate’s 8-Step model samt William Bridges 
Bridges Transition Model. Utifrån en analys av de intervjuer som gjorts och den teori som legat till 
grund för undersökningen har flera faktorer kopplat till ledarskap identifierats som centrala. Några 
av de mest väsentliga delarna som identifierats är vikten av att använda personliga mål kopplade till 
förändringen, tydligt förmedla vision och syfte, inkludera medarbetarna i förändringsarbetet samt att 
säkra ett starkt stöd från organisationens ledning. Genom att säkra dessa delar så bemöts motstånd 
och medarbetare motiveras att genomföra förändringen. Slutsatserna i denna studie visar på många 
likheter med studerad teori. Det är därför lämpligt att använda teorierna i liknande kontexter där 
centralstyrda förändringar genomförs på flera enheter. 



 
 
 

Abstract 
 

The aim of this study has been to look deeper into leadership within centralized managed changes 
that take place in multiple units. More than two thirds of changes within companies fail due to bad 
leadership. Leadership within centralized managed changes that take place in multiple units have 
never been studied before. The purpose with this study has been fulfilled by studying an 
implementation of a Standard Operating Procedure (SOP) at IKEA. The implementation has been 
managed from a national head office and the change has been executed within a number of IKEA-
stores. No previous research has been found that studies the implementation of Standard Operating 
Procedure within global private owned companies. Found studies of SOP has been within health 
care and medical research. To gather data, interviews have been made with leaders at three 
different IKEA- stores. Theories that have been used are mainly based around change process and 
leadership. The included theories are Lewins Change model, John Kotters Accelerate’s 8- Step 
model Iand William Bridges Bridges Transition. A number of significant factors related to 
leadership was identified through analysis of the gathered data and theories. 
Some of the most essential parts that was identified were the importance of using personal goals 

connected to the goals of the change, to clear communicate the vision and purpose of the change, 
include the co-worker in the change process and secure a strong support from the management. By 
assuring these factors the resistance against the change will be handle in a good way and the co-
workers will get motivated to carry through the change. The conclusions found in this study shows 
similarities with the studied theory. It is therefore appropriate to use these theories where centralized 
managed changes take place at multiple units within a similar context that is investigated in this 
study. 



 
 
 

Förord 
 

Denna uppsats är har gjorts som ett avslutande examinerande arbete inom programmet 
Informationslogistik 180hp vid Linneuniversitetet. Båda författare har under studierna vid 
utbildningen arbetat extra inom olika tjänster på IKEA. Anledningen till att studien valts att 
genomföras på IKEA är på grund av ett intresse av en fortsätt karriär inom företaget efter 
utbildningens avslut och på grund av författarnas tidigare erfarenhet av IKEAs verksamhet. Ett 
intresse fanns för att studera just förändringsarbeten inom företaget och när möjligheten kom att 
studera implementeringen av SOP som pågick på alla IKEA-varuhus i hela Sverige var det både i 
tiden och ett passande fall att studera. 

 
Vi vill med stor tacksamhet tacka Mattias Bendt som givit oss möjligheten att använda IKEA som 
fallföretag för att utföra arbetet och för värdefull support. Vi tackar även alla de tre Varuhusen för 
att ha medverkar i undersökningen och på så vis gjort examensarbetet möjligt. 

 
Slutligen så vill vi även tacka vår Handledare Andreas Koczkas för värdefull support och vägledning 
genom hela kursens gång. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Gunnarsson Anna Kröhnke 
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1 Introduktion 

Följande kapitel beskriver bakgrunden till den undersökning som utförts. Utifrån 
tidigare forskningens beskrivs undersökningens vetenskapliga problem samt 
undersökningens syfte och frågeställningar. 

 
Överallt sker ständiga förändringar i vår värld. Inom organisationer och företag krävs 
ofta förändring för att ligga i fas med utvecklingen och för att säkra 
konkurrensfördelar genom bättre sätt att arbeta. Spector (2012, 3) beskriver att 
organisationer inte bör drivas genom alltför statiska strategier utan måste anpassa sig 
till omvärlden: “Successful organizations cannot remain static if they hope to continue 
that success; they must change in order to keep up with a changing world.” 

 
Spector (2012) beskriver även att det inte räcker med att utveckla en plan eller en 
produkt för att skapa en förändring, utan förändringen måste även implementeras rätt 
för att garantera tänkt och korrekt användning och därigenom bli framgångsrik. En 
central del för att lyckas med framgångsrika implementeringar är bland annat 
ledarskap. Ledarskap är enligt teorin ofta generiskt trots att ett situationsanpassat 
ledarskap ofta krävs i verkligheten vilket många gånger gör det till något komplext 
och utmanande. 

 
Trots att förändringar ständigt sker så visar studier på att nästan hela 70 % av alla 
omorganisationer och förändringar misslyckas (Finansliv, 2015). Det leder till att 
organisationer inte hänger med i vårt snabbt föränderliga samhälle och kan därmed 
inte säkra konkurrensfördelar. Eftersom ledarskap är en grundläggande faktor för att 
lyckas med förändringar så är det aktuellt att titta närmare på vilka aspekter inom 
ledarskap som faktiskt bidrar till en lyckad förändring. 

 
Ämnet informationslogistik handlar enligt Ekegren (2006) om att säkra goda 
informationsflöden genom bland annat kommunikation och ledarskap. Vid 
förändringar är just god kommunikation, effektivisering av processer och hantering 
av mänskliga faktorer centrala aspekter, vilket i grund och botten handlar om ett bra 
ledarskap. Klein (1993) beskriver även att informationslogistik handlar om att anknyta 
affärslogistik med informationshantering. Detta görs bland annat vid implementering 
av standardiserade processer inom logistik där informationshanteringen och 
kommunikation bland annat i form av ledarskap är mycket centralt för att lyckas. Det 
skiljer från ekonomi på ett sådant sätt att informationslogistik främst riktar sig till 
hantering av informationen vid ett förändringsarbete och inte de ekonomiska 
aspekterna av det resultat som genereras. Därför är informationshantering och ledning 
av förändringar ett högst relevant område att studera inom ämnet informationslogistik. 
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1.1 Praktisk bakgrund 
Som tidigare beskrivit så ställs i dagens samhälle allt högre krav på snabbföränderliga 
organisationen för att hänga med i utvecklingen och anpassa sig till omvärlden. 
Möbelföretaget IKEA är en dynamisk verksamhet som likt många andra företag 
försöker anpassa sig till omvärlden och samhällets snabba utveckling för att säkra 
framgång. 

 
På företaget pågår just nu en förändring, där en Standard Operating Procedure (SOP) 
ska implementeras på alla Sveriges 18 varuhus. För att förändringen ska uppnå sin 
effekt och garantera tänkt användning är det viktigt att implementeringen av den utförs 
på ett bra sätt. 

 
Standard Operating Procedure (SOP) är en standard för regler kring olika rutiner och 
hur de ska genomföras. I detta fall innehåller SOP främst regulationer kring olika 
säkerhets- och arbetsprocedurer som ska följas på IKEA-varuhusen. De största 
säkerhetsaspekterna gäller främst truckkörning och förändringen berör därför 
huvudsakligen logistikfunktionen. SOP är ett juridiskt bindande dokument och det är 
således viktigt att organisationen följer dessa, samt ser till att de är aktuella då 
organisationer ständigt förändras (Gough & Harmell, 2008). 

 
Förändringsprocessen styrs centralt från det nationella huvudkontoret som ansvarar 
för implementeringen i Sverige. På varuhusen leds förändringen främst av tre olika 
ledarroller inom logistikfunktionen. Implementeringen sker i löpande omgångar där 
en grupp av varuhus får ett startdatum och ett år senare genomförs en slutgiltig 
kontroll. Tre varuhus var först ut och har nu genomgått ettårskontrollen av 
implementeringen, endast ett av varuhusen ansågs ha lyckats att driva ett 
framgångsrikt förändringsarbete. 

 
Då det är viktigt att alla Sveriges varuhus lyckas med förändringsprocessen är det 
relevant och i tiden att undersöka anledningen till att varför vissa varuhus lyckats och 
andra inte. Eftersom ett väl utfört ledarskap är en mycket central framgångsfaktor vid 
förändringsarbeten så är det något som är relevant att undersöka närmare för att 
identifiera vilken inverkan det haft vid implementeringen av SOP. Resultatet av 
arbetet kan användas som grund för att planera framtida implementeringar för de 
resterande varuhusen i Sverige. En sådan undersökning kan också leda till lärande och 
en större generell förståelse för hur en sådan förändring utförs framgångsrikt ur ett 
ledarskapsperspektiv. 
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1.2 Tidigare forskning 
Förändringsarbete inom organisationer är ett väl utforskat område utifrån en rad olika 
perspektiv och kontexter. Michael W. Durant (1999) beskriver i sin vetenskapliga 
artikel att två tredjedelar av alla organisatoriska förändringar misslyckas, vilket kostar 
företagen både pengar, tid och resurser. 

 
Durants (1999) studie undersöker Kurt Lewins modell “Three Steps for Change” samt 
Elisabeth Kübler-Ross modell “The Kubler - Ross Grief Model”. Durants forskning 
visar på ett antal nyckelfaktorer inom ledarskap som bidrar till misslyckade 
implementeringar. Dessa är bland annat bristande engagemang från ledande 
befattningshavare, överflöd av förändringar, brist på incitament kopplat till initiativet 
till förändring samt brist på utbildning. Att arbeta för att säkra dessa 
ledarskapsfaktorer påvisas vara det viktigaste för att lyckas med en implementering. 
Viktiga faktorer påvisas bland annat vara att kommunicera varför förändringen görs, 
endast kommunicera fakta, klargöra och förklara nya roller och ansvar samt att 
genomföra och kommunicera en uppföljning av förändringen. 

 
Tatjana Josic och Sara Ghavaed (2015) har studerat hur hållbara förändringar skapas 
och hur de upprätthålls. Syftet med deras studie var att ur ett organisationsperspektiv 
skapa kunskap kring hållbara organisatoriska förändringar. Studien är baserad på ett 
antal välkända teorier så som Kurt Lewins “Change model” och John Kotters “8-Step 
model”. Resultatet av studien visar på att olika ledarskapsfaktorer är bidragande till 
en lyckad hållbar förändring på ett företag. Faktorerna utgörs bland annat av ledarens 
inställning till förändring, ledarens förmedling av information och kapacitet att skapa 
engagemang och aktivt deltagande bland medarbetarna. 

 
Abdi och Rathmaya (2017) har skrivit en uppsats om intern kommunikation och 
ledarskapsfaktorer vid förändringsprocesser. Syftet med arbetet var att undersöka och 
beskriva hur ett större företag främjar intern kommunikation och leder medarbetare 
under en implementering av en förändring. Resultatet visar att det är en viktigt med 
hög intern kommunikation vid en förändringsprocess för att nå framgång men även på 
att ledarskapet under en implementering är viktigt och komplex. De faktorer som är 
störst bidragande till framgång är öppen kommunikation, tillit och stödjande 
ledarskap. 

 
Anderséns, J. & Anderséns, A. (2014) forskning syftar till att beskriva hur Social 
Representation Theory (SRT) kan förklara medarbetares motstånd vid förändring 
inom organisationer. Resultatet av studien påvisar att om kritiska faktorer som 
medarbetare bär på ser olika ut mellan individer och grupper, före en organisatorisk 
förändring och under genomförandet, så ökar risken för motstånd mot förändringen. 
En annan viktig faktor som studien belyst är den viktiga betydelsen av ledarskapet och 
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god kommunikation mellan olika organisatoriska nivåer för att undvika motstånd. Det 
är något som även många andra studier som genomförts påvisat. Några exempel är 
J.Baloguns (2006) studie om hur organisatoriska förändringar bör göras, Cyert & 
March (1963) undersökning av olika beteenden inom en organisation, Gioia and 
Chittipeddis (1991) samt Weicks (2005) undersökningar kring meningsskapande vid 
förändringar. 

 
Men hjälp av Kotters 8-stegsmodell förklarar även Posti och Otman (2014) en lyckad 
implementering av ett förändringsarbete på Sparbanken Rekarne. Syftet med deras 
studie var att beskriva hur förändring görs inom bankorganisationer genom att 
genomföra en fallstudie på en bank. De identifierade att nyckelfaktorer för framgång 
vid förändringsprocesser är ett starkt team, kommunikation, delat beslutsfattande samt 
att medarbetare involveras i förändringsprocessen. Studien visar på det viktiga i att 
ledare förmedlar syftet med det som undersökts då det skapar ett förtroende och det 
“får alla ombord”. Något annat som visar sig viktigt är delat beslutsfattande och 
idéskapande då det leder till mindre missförstånd och ökad förståelse. Resultatet pekar 
även på att motstånd bäst möts genom ledare som är ödmjuka, lyhörda, flexibla och 
som involverar medarbetarna i förändringsprocessen. 

 
Martin Andreasson och Camilla Löfving (2010) skriver i sin masteruppsats om hur de 
studerat Armenakis teori om readiness. De undersöker hur implementering av en ny 
arbetsrutin på IKEA Örebro har mottagits av medarbetarna och varför 
implementeringen efter ett år visade på resultat att den inte uppfyllde förväntningarna. 
Andreasson och Löfvings (2010) studie visar samband på flera likheter med denna 
studie. Skillnaden är att Andreasson och Löfvings arbete endast fokuserar på ett 
varuhus och deras förutsättningar och framgång. Arbetsrutiner som beskrivs av 
Andreasson och Löfving utgör också av många rutiner som ingår i det som beskrivs 
som SOP i denna studie. Resultatet av deras undersökning visar på att dåligt ledarskap 
i form av bristande kommunikation och ledarskap vid förändringen, lett till att 
implementeringen misslyckas. Fyra olika faktorer har identifierats som hade behövts 
för att implementeringen skulle lyckats: 

• Medarbetare måste få en förklaring till varför förändringen är viktig/behövs 
• Medarbetare måste övertygas om att den valda lösningen är den bästa 

lösningen för att lösa problemet. 
• Medarbetare måste bli informerade om hur de ska arbete för att förändringen 

ska bli lyckad. 
• Medarbetare måste känna stöd från ledare, både informellt och formellt. 

 
Vid närmare fördjupning kring forskning specifikt gällande Standard Operating 
Procedures (SOPs), existerar mestadels forskning kring vård och läkemedelsindustrin 
(se Brink, 2016. och Bischoff et al. 2015). Enligt Peter Ashbrook (2014) så används 
ofta begreppet SOP som standardiserade rutiner för att säkra säkerhet främst vid 
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forskningslaboratorier samt vid sjukhus och liknande vårdkontexter. Trots att SOP 
handlar om standardiserade arbetsrutiner och dokument för det, vilket skulle kunna 
vara applicerbart i betydligt fler kontexter än de som tidigare nämnts, så har inte det 
tidigare studerats. 

 
Ett tydligt mönster går även att urskilja kring viktiga faktorer vid förändringsarbeten, 
där ledarskap påvisats vara en av de mest betydande framgångsfaktorerna i samtliga 
studier som gjorts. Ofta så leder ett bristande ledarskap till motstånd och brist på 
motivation som således resulterar i en misslyckad förändring. För att genomföra en 
lyckad förändring ur ett ledarskapsperspektiv så visar även studier på att tydlig 
kommunikation, förklaring av syftet med förändringen, involvering av medarbetare 
samt ett ödmjukt ledarskap är viktigt. Flera tidigare studier har gjorts kring 
ledarskapets roll vid förändringsarbeten så som exempelvis de studier som tidigare 
presenterats i detta avsnitt. Något som alla studier har gemensamt är att dessa endast 
undersökt en förändring som både drivs och verkar i en enhet eller på en avdelning 
inom en organisation. 

 
1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning visar på att det existerar rikligt med forskning kring bidragande 
ledarskapsfaktorer för att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete inom en 
organisation eller ett företag. Det saknas däremot forskning kring ledarskapets 
bidragande roll vid förändringsarbeten som styrs centralt men verkar på flera enheter. 

 
Det är därför relevant att undersöka en förändringsprocess som styrs centralt men sker 
på flera enheter. Detta matchar det praktiska problem som återfinns på fallföretaget. 
En central implementering styrs på företaget genom en projektgrupp, men verkar i 
enheter i form av varuhus. Tidigare forskning visar på misslyckade förändringar ofta 
beror på ett bristande ledarskap. Ledarskapet vid en sådan förändring är därför 
relevant att undersöka närmare. En sådan undersökning kan beskriva ledarskapets 
bidragande roll till variationen mellan olika enheters resultat av förändringar, som 
styrts från en central huvudenhet. 

 
Forskning har främst gjorts för implementering av SOP inom vården och ej på 
privatägda globala företag där SOP verkar på en nationell nivå. Det ät därför även 
relevant att undersöka implementering av SOP i andra kontexter, så som det globala 
privatägda företag som det identifierade praktiska problemet verkar i. 

 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Med det som presenterats som bakgrund i tidigare avsnitt, avser därför denna studie 
att beskriva ledarskapets roll vid ett förändringsarbete som styrs centralt och verkar 
på flera enheter med fokus på hur motstånd bemöts och motivation skapas. Det anses 
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väsentligt eftersom studerad tidigare forskning visat på att ledarskapet vid sådana 
förändringar utgör ett existerande gap inom forskningen. Syftet med studien 
genomförs därför genom att utifrån ett ledarskapsperspektiv, undersöka hur ett 
centralstyrt förändringsarbete utförts på tre olika enheter, för att utifrån det besvara 
följande forskningsfrågor: 

 
• Vilka aspekter är centrala vid ledning och genomförande av en 

förändringsprocess där SOP implementeras på flera IKEA-varuhus i Sverige? 
• Hur leds en sådan förändring lämpligast för att bemöta motstånd och motivera 

medarbetare? 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 
För att specificera forskningens fokus har avgränsningar gjorts som beskriver vad 
studien inte har fokuserat på. De avgränsningar som gjorts är följande: 

 
• Många intressenter är involverade och påverkas av ledarskapet vid ett 

förändringsarbete, studien avser dock endast att undersöka ledarens syn på 
ledarskapet. 

• Undersökningen skall ej specificera och särskilja ledarskapsfaktorer för 
ledare på olika hierarkiska nivåer inom organisationen 

• Studien har inte lagt fokus på förändringen, utformning och dess inverkan vid 
förändringsarbetet. 

• SOP är ett globalt projekt som sträcker sig över flera nationer men studien har 
endast undersökt förändringsarbetet av SOP i Sverige och de varuhus som 
genomfört en slutlig utvärdering i form av en kontroll ett år efter 
implementeringens start. 

 
1.6 Målgrupp 
Eftersom studien undersökt ledarskapets roll vid centralstyrda förändringsarbeten som 
verkar på flera enheter, riktar sig därför denna uppsats främst till intressenter och 
företag som själva ska genomföra eller redan genomfört en sådan typ av förändring i 
en liknande kontext. Då studien även är baserat på ett praktiskt problem som existerar 
på IKEA så riktar sig även uppsatsen till företaget med syftet att kunna förklara det 
undersökta praktiska problemet. 

 
1.7 Disposition 
Introduktion 
Kapitlet beskriver bakgrunden till den undersökning som utförts. Utifrån tidigare 
forskning beskrivs undersökningens vetenskapliga problem samt undersökningens 
syfte och mål. 
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Teoretisk Referensram 
Kapitlet beskriver teorier som valts för att utföra studien. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av förändringsprocesser och förändringsteorier och följs sedan av en 
beskrivning av området ledarskap samt en ledarskapsteori. 

 
Metod 
Kapitlet presenterar studiens genomförandeprocess och följs av en mer detaljerad 
beskrivning och redogörelse för valt vetenskapligt förhållningssätt, angreppssätt, 
forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
den valda metodens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 
Empiri 
Kapitlet presenterar en sammanställning av den empiri som samlats genom kvalitativa 
intervjuer. Empirin är uppdelat i tre huvudavsnitt utifrån de tre varuhus som 
genomgått ett förändringsarbete. Dessa avsnitt beskriver hur varje varuhus genomfört 
förändringen ur ett ledarskapsperspektiv. Kapitlet avslutas med en analys där empirin 
från varje varuhus jämförs. 

 
Diskussion 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion. Där presenteras en jämförelse mellan den 
teori som ligger till grund för undersökningen, och den empiri som samlats. 
Jämförelsen diskuteras med syfte att besvara det undersökningen avser att svara på. 
Resultatdiskussionen följs utav en metoddiskussion som diskuterar metodens 
påverkan på studiens resultat. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion där relevansen 
av de valda teorierna diskuteras och motiveras. 

 
Avslutning 
Avsnittet belyser och presenterar kortfattat de slutsatser som studien resulterat i vid 
en jämförelse av insamlad empiri och vald teori. Dessa slutsatser avser att besvara de 
frågeställningar som arbetet avser att svara på. Slutsatserna följs utav en kort 
redogörelse för studiens vetenskapliga forskningsbidrag utifrån 
problemformuleringen. Kapitlet avslutas med förslag på relevant forskning som skulle 
kunna göras baserat på denna studie, eller för att komplettera den. 
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2 Teoretisk Referensram 
Följande kapitel beskriver teorier som valts för att utföra studien. Kapitlet inleds med 
en beskrivning av förändringsprocesser och förändringsteorier och följs sedan av en 
beskrivning av området ledarskap samt en ledarskapsteori. 

 
Det finns en uppsjö av olika modeller och ramverk för implementering av 
förändringar. Eftersom syftet med studien är att undersöka ledarskapets roll vid ett 
förändringsarbete som genomförts på tre olika enheter, så behövs teori kring 
förändringsprocesser samt ledarskap för att kunna beskriva hur organisationer 
genomför en lyckad organisationsförändring. Den tidigare forskning som presenteras 
i avsnitt 1.2 - Tidigare forskning visar på några väl etablerade implementeringsteorier 
och ledarskapsteorier inom området. Dessa är Kurt Lewins “Change model” (1947), 
John Kotters ”Accelerate’s 8-Step model” (2014) samt William Bridges “Bridges 
Transition Model” (1991). 

 
2.1 Förändringsarbete 
Tidigare forskning visar att förändringsprocesser är ett välstuderat men även ett 
komplext område (Heckmann, Steger, & Dowling 2016). Något som påvisas tydligt 
är att förändringsprocessers utformning har stor inverkan på hur väl organisatoriska 
förändringar lyckas, ur många olika perspektiv. Spector (2012) beskriver att dagens 
snabbföränderliga samhälle ställer allt större krav på att organisationerna ständigt 
måste förändra och anpassa sig i takt med världen. Det ställer i sin tur mer och mer 
krav på att implementera de förändringar som görs på rätt sätt för att faktiskt uppnå 
framgång (Spector 2012). Det görs genom olika förändringsprocesser som ses som en 
kedja aktiviteter för att ta en organisation från ett tillstånd till ett annat och sedan 
upprätthålla det tillståndet (Spector 2012). 

 
2.1.1 Kurt Lewins “Change Model” 

En känd teori rörande förändringsprocesser är Kurt lewins “Change model” (1947). 
Modellen visar hur en förändring bör implementeras genom tre stycken faser under en 
implementering: Unfreeze, Change och Refreeze. Varje fas innehåller olika steg som 
bör genomföras för att implementeringen ska bli framgångsrik. En övergripande bild 
av modellen förklaras i Figur 1. 
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Figur 1. Förändringsmodell med inspiration från Kurt Lewins (1947) Change Model 

 
Unfreeze 
Det första steget i Lewins (1947) Change Model kallas Unfreeze. Sammanfattningsvis 
så handlar första delen i Lewins modell om att identifiera vad som behöver förändras, 
skapa ett behov av förändring, säkra support främst från ledningen men även från 
medarbetare samt att hantera och visa förståelse för oro och andra tvivelaktiga 
motstånd. 

 
Det första steget ses ofta som det viktigaste steget vid förändringshantering inom de 
organisationer som finns i dag (Robbins 2003). Unfreeze handlar enligt Lewin (1947) 
om att förbereda organisationen, ledningen och medarbetarna för förändring genom 
att skapa förståelse av att förändring behövs och sedan att göra alla redo för att faktiskt 
våga och vilja ta steget mot något annorlunda. Anledningen till att det ses som en 
sådan viktig del av en organisationsförändring är för att desto starkare känsla och tro 
på att en förändring behövs finns, desto mer angeläget och aktuellt blir det att faktiskt 
förändras. Med det följer även att desto starkare angelägenheten är, desto större blir 
motivationen och behovet av att förändras medans misslyckas detta steget och 
organisationen inte känner motivation eller ett stort behov av att förändras nu, så 
kommer inget att hända (Lewin 1947). 

 
Lewin (1947) beskriver även att förutom att skapa ett behov av förändring och hantera 
det som följer, så handlar Unfreeze även om att identifiera vad som faktiskt behöver 
förändras och inte samt vilka motiv som finns för och emot. Det handlar om att skapa 
medvetenhet om vilka faktorer som talar mot 
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förändringen för att avgöra om det som talar för förändringen väger upp det och utifrån 
det avgöra om förändringen faktiskt bör göras, för att i lättare kunna möta motstånd 
under förändringen. Om tillräckligt med motiv för att genomföra förändringen inte 
kan identifieras så finns det risk för att det kommer vara svårt att motivera 
organisationen och därmed genomföra förändringen. (Lewin 1947) 

 
Change 
Tätt följt av Unfreeze kommer det andra steget Change. Kommunikation, belöning 
vid rätt beteende, upprätthållande av en korrekt bild av förändringen samt att involvera 
medarbetare i processen, är det mest centrala som enligt Lewin (1947) kännetecknar 
detta steg. 
Det andra steget handlar om själva genomförandet av förändringen. Det ses oftast som 
det svåraste steget då människor ofta uttrycker motstånd, osäkerhet och rädsla 
(Robbins 2003). Det är viktigt att här ge tillräckligt med tid för att låta medarbetare 
lära, förstå, börja arbeta och tänka på ett nytt sätt. Alla människor anpassar sig olika 
snabbt och behöver olika resurser och stöttning genom förändringen vilket Lewin 
(1947) menar är viktigt att förstå och ta hänsyn till. Att erbjuda support genom att 
acceptera och hantera fel och misstag i början genom ett coachande ledarskap samt 
erbjuda bra verktyg och utbildning är därför väldigt betydelsefullt. 

 
För att leda medarbetarna genom förändringen och minska motstånd kan det vara 
viktigt att belysa personer som utgör bra förebilder och genom det skapa motivation 
för genomförande. För att vidare skapa och vidrätthålla motivation genom processen 
så är kommunikation kring vad förändringen innebär och varför den är viktig, något 
som hela tiden måste förmedlas. (Lewin 1947) 

 
Refreeze 
Det sista steget i Lewins (1947) modell kallas för Refreeze. Det avslutande steget 
syftar främst till att förankra förändringen i organisationens kultur och skapa sätt för 
att upprätthålla förändringen. Det görs främst genom att tillhandahålla utbildning och 
support men även genom att fira framgångar och goda resultat. 

 
Det sista steget skiljer sig enligt Robbins (2003) markant mot de föregående då det är 
mer komplex på det sätt att det aldrig har något avslut. Det sista steget handlar om att 
upprätthålla och arbeta med förändringen genom tiden, vilket 
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är svårt att både göra och mäta, speciellt i organisationer som är snabbföränderliga. 
Det eftersom nya förändringar ständigt ersätter de gamla vilket gör att tiden för att 
förankra och upprätthålla förändringen ofta är knapp. Refreeze handlar mycket om att 
hitta en flexibilitet som möjliggör en etablering men samtidigt en öppenhet inför nästa 
förändring. (Robbins, 2003) 

 
För att göra det så menar Lewin (1947) att det gamla sättet att arbeta på och de gamla 
systemen som använts, måste stängas ner och ses som oacceptabla att använda. Det 
tvingar alla att till slut följa förändringen och det nya sättet att arbeta. För att motivera 
personalen när det görs så är det viktigt att införa belöningssystem som belönar rätt 
beteende samt genom att fira framgång. För att se till att förändringen upprätthålls är 
det även viktigt att se till att ha ledare på alla nivåer som stödjer förändringen och har 
rätt värderingar och ledarstil. (Lewin 1947) 

 
2.1.2 John Kotters “Accelerate 8-Step Process” 

John Kotters “Leading Change’s 8-Step model” (1996) är en traditionell modell som 
visar hur en implementering drivs genom 8 steg. Det finns kritik mot Kotters “Leading 
Changes 8-Step model”. Modellen anses inte ta hänsyn till det faktum att 
organisationer idag är mer föränderliga och karaktäriserade av ständiga och snabba 
förändringar (Kotter, 2014. Gilley et al, 2009). 2014 utgav John Kotter en uppdatering 
av modellen, “Accelerate 8-Step Process” som enligt Kotter (2014) lämpar sig för 
moderna snabbföränderliga organisationer. Modellen presenteras i Figur 2. De tre 
huvudskillnaderna mellan John Kotters modeller Leading Change och Accelerate är 
enligt Kotter (2012) följande: 

 
1. De åtta stegen i Leading Change används oftast på fasta, ändliga och 

sekventiella sätt medans stegen i Accelerate är samverkande och ständigt 
föränderlig 

2. Inom Leading Change drivs förändringen i små kraftfulla kärngrupper medan 
Accelerate vill inkludera alla i organisationen 

3. Leading Change är utformat att fungera inom den traditionella hierarkin, 
Accelerate kräver flexibilitet och agilt nätverk. 
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Figur 2. Förändringsmodell med inspiration från John P. Kotters Accelerate’s (2014) 
8-Step Process 

 
Ett förändringsarbete är en pågående process av stegen “söka, göra, lära och ändra”. 
Med hjälp av Kotters Acceletare process som innehåller de åtta steg; skapa, bygga, 
utveckla, värva, möjliggöra, generera, upprätthålla och inleda, så kan fördelaktiga 
möjligheter skapas om processen används på rätt sätt. (Kotter, 2012) 

 
Skapa 
Skapa är det första och inledande steget i den uppdaterade förändringsmodellen. Här 
skapas en angelägenhet av en förändring. Ledarens roll är att förbereda de anställda 
behovet av en förändring för att i ett tidigt stadie motivera och involvera dem. En 
förändring kan vara planerad sedan en tid tillbaka, den kan även inträffa när vid ett 
unikt tillfälle där organisationen ser potentialen att konkurrens fördela även kallat för 
“window of opportunity”. 
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Vid detta tillfälle måste organisationen agera fort att genomföra förändringen och för 
att säkra konkurrensfördelar. 

 
Bygga 
Andra stegets fokus är att bygg ett samverkande nätverk av representanter från olika 
hierarkiska nivåer för att fånga en större kunskapsbas. Inom den samverkande 
nätverket är alla lika oberoende hierarkisk nivå. Genom att inkludera individer från de 
olika hierarkiska nivåer kan en holistisk bild av förändringen bildas och delas som lätt 
förbises uppmärksammas. Detta steg är ett av stegen där en tydligt utveckling av 
Kotters Leading Change till Kotters Accelerate model kan identifiers. Då det gäller att 
inkludera hela organisationen och inte driva förändringen inom små kärngrupper. 
(Kotter, 2012) 

 
Utveckla 
Under det tredje steget utvecklas förändringsarbetets vision och används som ett 
strategiskt styrmedel i förändringsprocessen. Det är väsentligt att visionen är 
genomförbar och lätt kommunicerad samt att den är tillgänglig för hela 
organisationen. Den välformulerade visionen hjälper deltagarna att fatta make-or-
break beslut vid ett “window of opportunity” möjligheterna. Genom de klara 
riktlinjerna som visionen speglar har de involverade ett förtroende av ledaren att fatta 
beslut utan att söka tillstånd varje gång. 

 
Värva 
Det fjärde steget är det sista steget i förberedelsefasen inom förändringsarbetet. Med 
hjälp av en minnesvärd och autentisk vision utmanas alla i organisationen att ansluta 
sig till förändringen genom diskussion. Här värvas volontärer som inte har en direkt 
koppling till förändringen 

 
Efter att behovet av förändring och nyckelpersonerna har identifierats och visionen 
har skapats handlar det fjärde steget om att värva de resterande personerna i 
organisationen att ansluta sig till förändringen. Genom den välformulerade visionen 
som både är minnesvärd och autentisk kommer den att utmana volontärerna att 
diskutera och dela den. 

 
Det fjärde steget fokuserar på att värva volontärer för att anamma förändringen utöver 
förändrings ansvariga. (Kotter, 2012) 
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Möjliggör 
Femte steget möjliggör förändringen genom att ta bort hinder och ineffektiva 
processer. När hinder och ineffektiva processer identifieras sätts en grupp volontärer 
ihop för att hitta en lösning genom att agera snabbt och effektivt. Volontärerna är 
förändringsledare som med energi, entusiasm och engagemang leder förändringen 
framåt. (Kotter, 2012) 

 
Generera 
I det sjätte steget firas framgångarna stora som små. Genom att uppmärksamma 
framgångarna visar det på resultat av förändringen och bibehåller motivationen hos 
deltagarna att fortsätta i förändringsarbetet. (Kotter, 2012) Framgångar måste samlas, 
kategoriseras och kommuniceras ofta och i ett tidigt stadie (Kotter 2014) 

 
Upprätthålla 
Det sjunde steget nämner att organisationen måste fortsätta bibehålla förändringen och 
anpassade den till omgivningen. (Kotter, 2012) 

 
Inleda 
Sista och åttonde steget säger att inget strategiskt initiativ är färdigställt tills det har 
blivit inbäddat i de dagliga aktiviteterna. (Kotter, 2012) 

 
Vissa likheter han hittas mellan Kotters 8-stegs modell och Lewins 3-stegs modell. 
De fyra första stegen i Kotters modell liknar Lewins första steg Unfreeze. De är 
utformade för att identifiera ett behov av en förändring, ett syfte är etablerat och 
representanter från olika enheter är valda för att leda förändringen. I steg fem till sju 
introduceras förändringen så som i Lewins andra steg change. Kotters sista steg 
förankras förändringen genom att inkludera förändringen i de dagliga aktiviteterna likt 
Lewins Refreeze. (Hughes, 2016) 

 
2.2 Ledarskap vid förändringsarbete 
Vilket tidigare beskrivit i avsnitt 1.2 - Tidigare forskning så visar den studerade 
forskningen återkommande på att ledarskap är en bidragande faktor vid 
förändringsarbeten. Samtliga författare, Ahrenfeldt (2001), Kaufman & Kaufman 
(2005) Jacobsen & Thorsvik (2002), beskriver ledarskapet som handlingar utförda 
med syftet att driva förändringsprocesser av olika slag. En förändringsprocess kan 
vara nya sätt att fysiskt arbeta, ett kulturell och 
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moraliskt förändrat förhållningssätt men även mer personliga psykologiska 
förändringar hos människor. Som tidigare nämnt så kräver dagens samhälle att 
organisationer ska förändra sig i takt med utvecklingen för att uppnå framgång. Olika 
typer av ledarskap krävs då för att lyckas med dessa förändringsprocesser, beroende 
på kontext och situation. 

 
2.2.1 William Bridges “Transition Model” 

Inom ledarskap så finns bland annat den väl etablerade modellen William Bridges 
(1991) “Bridges Transition Model”, som beskriver ledarskap vid organisatoriska 
förändringar. Modellen innehåller tre olika steg som Bridget anser att personer går 
igenom vid en förändring och beskriver hur ledare guidar personer genom respektive 
steg. De tre stegen kallas “Ending Losing Letting Go”, “The Neutral Zone” och “The 
New Beginning”. Modellen visas i Figur 
3. Det finns många teorier kring ledarskap men eftersom Bridges modell syftar till just 
ledarskapet vid förändringar, som kan särskiljas från ledarskap i andra kontexter, så är 
“Bridges Transition Model” lämplig att använda i denna studie av just en förändring. 

 
 

Figur 3. Ledarskapsmodell vid förändringar med inspiration från William Bridges 
(1991) Transition Model 

 
Ending Losing Letting Go 
Den första fasen i Bridges (1991) Transition Model äger rum då personer först blir 
medvetna om en förändring eller introduceras till den. Vid medvetandet om 
förändringen så uppstår ofta motstånd och osäkerhet eftersom personer tvingas att ta 
ett steg ut ur deras bekvämlighetszon. Bridges (1991) menar att vanliga känslor som 
uppstår i denna fas är rädsla, förnekelse, ilska, sorg, 
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förvirring, frustration, osäkerhet och en känsla av förlust. Anledningen till att sådana 
känslor uppstår är eftersom människorna måste acceptera att det som varit kommer att 
försvinna innan de lyckosamt kan börja acceptera det som komma skall. 

 
Det är viktigt att som ledare förstå och acceptera att dessa känslor kan uppstå hos 
medarbetarna då det annars är stor risk att ett starkt motstånd kommer att uppstå. Att 
ge människor tid för att bearbeta dessa känslor och att tillåta öppenhet och 
kommunikation kring situationen genom att som ledare lyssna, visa empati och hela 
tiden informera medarbetarna om vad som händer, anser Bridges (1991) vara väldigt 
betydelsefullt. Även att det är viktigt att i kommunikationen betona hur medarbetarna 
framgångsrikt kommer att ha en viktig roll efter förändringen och att support och 
utbildning kommer att finnas för att de ska kunna anpassa sig och kunna utföra ett bra 
arbete. 

 
För att få medarbetare att acceptera förändringen är det viktigt att informera och 
förklara hur förändringen kommer att leda till det bättre och hur det kommer att se ut 
och gå till. Den kommunikationen är främst viktig för att dämpa rädslan som 
människor ofta känner vid osäkerhet och brist på förståelse. (Bridges 1991) 

 
The Neutral Zone 
Nästa fas kan ses som övergången mellan det nya och det gamla. I följande fas så menar 
Bridges (1991) i stället att känslor som förvirring, osäkerhet och brist på tålamod ofta 
upplevs. Det är även vanligt att personer känner en högre arbetsbelastning än vanligt 
eftersom de ska lära sig samt vänja sig vid nya sätt att arbeta men även att använda 
nya verktyg och system. Desto bättre ledarskapet är vid förändringen, desto mer 
minskar ofta känslan av hög arbetsbelastning hos medarbetarna. Vanliga faktum som 
uppstår är bitterhet och tveksamhet mot förändringen, lägre moral och produktivitet 
än vanligt, samt oro inför nya roller. Denna fas utgör en bra möjlighet för att involvera 
medarbetarna i förändringen genom att uppmuntra kreativitet innovation och 
förnyelse genom att hitta nya lösningar och bättre sätt att arbeta. (Bridges 1991) 

 
Ledarskapet i denna mellanfas är viktigt för att motverka jobbiga känslor som kan 
uppstå. Det görs bäst enligt Bridges (1991) genom att vara tydlig och visa på en stark 
riktning att arbeta mot i form av mål och även fortsätta att 
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uppmuntra en öppen och kommunikativ kultur. Att som ledare ofta prata med 
medarbetarna om känslor och deras prestation underlättar förändringen. Det är också 
viktigt att sätt upp delmål för att motivera personalen och minska risken att de känner 
att förändringen sker för långsamt och att de inte får ut något positivt av att försöka 
förändras. För att motivera så bör ledaren fortsätta påminna medarbetarna om hur 
viktigt det är att de bidrar till förändringen och de positiva effekterna av den. Bridges 
(1991) beskriver att det också är viktigt att vara uppmärksam över arbetsbelastningen 
och att som ledare, prioritera ner vissa arbetsuppgifter eller tillsätta mer resurser. 

 
The New Beginning 
I den sista fasen så har människor börjat acceptera och anpassa sig till förändringen 
vilket följs av att medarbetarna börjat lära sig att jobba med de nya sätten att arbeta 
och förstå vinsten av förändringen. Känslor som ofta uppstår i detta steg är positiv 
energi, vilja att lära samt bekvämlighet i grupper och i de nya rollerna. För att ta sig 
igenom detta steg och upprätthålla förändringen så bör ledare se till att försöka länka 
medarbetares personliga mål med organisationens mer långsiktiga mål. Bridges (1991) 
beskriver även det viktiga med att regelbundet belysa och belöna hårt arbete och 
framgång relaterat till förändringen för att upprätthålla den. 

 
 
 

För att sammanfatta de teorier som valts så skulle följande informationslogistiska 
teman kunna användas: Introduktion till förändring, Mål och prioriteringar, 
Motivation och Motstånd, Delaktighet och Inkludering, Kommunikation och Support, 
Ledarskapsroller samt Upprätthållande av förändring. För mer utförlig förklaring till 
val av teori samt diskussion kring teoriernas lämplighet, se avsnitt 5.3 – 
Teoridiskussion. 



23  

 
 
 

3 Metod 
Följande kapitel presenterar studiens genomförandeprocess och följs av en mer 
detaljerad beskrivning och redogörelse för valt vetenskapligt förhållningssätt, 
angreppssätt, forskningsmetod och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av den valda metodens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 
Ett gap identifierades i tidigare forskning kring ledarskapets roll vid förändring. Syftet 
med denna undersökning har därför varit att undersöka detta närmare genom en 
fallstudie på IKEA. För att utföra det har litteratur kring förändringsprocesser och 
ledarskap studerats och utifrån det har lämpliga teorier valts för att senare kunna 
förklara det som undersökts. Efter det påbörjades datainsamling där intervjufrågor 
skapades utifrån teorin, ett urval av respondenter gjordes samt intervjuer med 
respektive respondent. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Det 
transkriberade materialet analyserades genom klassifikation och uppdelning av datan 
vilket sedan bildade olika teman. Det som identifierats inom varje tema 
sammanfattades och presenteras som resultat. Genom en diskussion med 
utgångspunkt i teorin bildades en slutsats som besvarar undersökningens 
problemformulering. Genomförandeprocessen visas övergripande i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Genomförandeprocess 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Det finns huvudsakligen två olika strategier för vetenskapliga ansatser, deduktiv och 
induktiv strategi. Deduktiv strategi innebär att man går “från teori till empiri”. En 
deduktiv strategi innebär att forskaren bildar sig en uppfattning om verkligheten för 
att sedan studera den. Sedan görs en analys av hur väl verkligheten och forskarens 
förväntningar stämmer överens. Strategin väljs genom utgångspunkt i 
undersökningens syfte. (Jacobsen 2002) 

 
En deduktiv strategi har använts för att utföra detta arbete. Det eftersom arbetet syftar 
till att undersöka hur ett förändringsarbete utförts i verkligheten, för att utifrån teori 
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beskriva ledarskapets roll vid en förändringsprocess som styrs centralt men verkar på 
flera enheter. Det syftet stämmer överens med Jacobsens (2002) beskrivning av att en 
deduktiv strategi innebär att verkligheten jämförs med teori för att beskriva ett 
fenomen. 

 
3.2 Datainsamling 
Metoder för datainsamling delas vanligen in i två olika huvudkategorier, kvalitativ 
metod och kvantitativ metod. Kvalitativ metod karaktäriseras av en djupare 
undersökning som genomsyras av en stor öppenhet. En hög grad av detaljer, unika 
svar och dimensioner ges eftersom undersökningen inte i förväg bestämt exakt vilken 
typ av information som ska samlas. Det leder i sin tur ofta till en hög intern giltighet. 
Fallstudier är lämpligt att använda när syftet med en studie är att skapa en 
teoriutveckling. Vid en fallstudie undersöks ett fenomen i en särskild kontext på 
endast en undersökningsenhet. För att få en rik och detaljerad bild av ett fenomen som 
sträcker sig över flera platser så kan små N-studier användas. (Jacobsen 2002) 

 
För att skapa flexibilitet i en intervju men samtidigt skapa möjlighet för en jämförelse 
mellan olika respondenternas syn på samma sak så är semistrukturerade intervjuer 
lämpliga. De utförs genom att ha några förberedda frågor som ställs till alla 
intressenter men lämnar även möjligheten öppen för att ställa följdfrågor. (Galletta & 
E.Cross, 2013) 

 
Studie har genomförts genom en kvalitativ metod eftersom studien syftar till att 
undersöka hur de enskilda varuhusen valt att implementera SOP, utan att i förväg 
definiera i detalj vad för data som ska samlas in. Eftersom fenomenet, som i detta fall 
är implementering av SOP på IKEA, endast existerar på en undersökningsenhet, eller 
på ett företag, så har en fallstudie utförts. I detta fall sträcker sig fenomenet över flera 
underenheter i form av studier på flera varuhus. En sådan studie som genomförts på 
flera underenheter kallas Små-N-Studier. Empiri har samlats med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Det har gjorts på grund av fördelen att samla material 
som utgör en bra grund för jämförelse mellan intervjuerna men som även kan fånga 
andra individuella aspekter som kan vara relevant för undersökningen. De 
intervjufrågor som använts vid intervjun har skapats genom att först tematisera den 
valda teorin och sedan skapa frågor som kunde svara upp mot teorin inom varje 
kategori, vilket visas i Figur 5. Den kompletta intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 
Intervjufrågor. 
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Figur 5. Utformning av intervjufrågor 
 

3.2.1 Urval 
Vilken typ av urval av respondenter som genomförs är en väsentlig del i en 
undersökning då det påverkar undersökningens reliabilitet. Beroende på vad för typ 
av empiri som samlas in, kan olika typer av urval vara mer lämpliga än andra att 
använda. Valet av respondenter beror på vad som undersöks. Beroende på 
populationens storlek så kan antingen hela populationen undersökas eller så 
genomförs ett stickprov där en del av populationen undersöks som kan representera 
hela populationen. Vid ett stickprov kan respondenter väljas genom olika typer av 
metoder, en metod kallas informationsurval. Detta urval görs genom att respondenter 
väljs ut utifrån deras kunskap kring det som skall undersökas. Att identifiera 
respondenter som kan ge bra information kan enligt Jacobsen (2002) vara svårt men 
ett sådan typ av urval kan ge väldigt goda resultat om rätt respondenter lyckas 
identifieras. 

 
Urvalet för studien är baserat på ett informationsurval. Detta innebär att respondenter 
valts eftersom de besitter stor kunskap inom förändringsarbetet av SOP på de utvalda 
varuhusen. Kriteriet för de utvalda varuhusen var att de måste ha genomfört 
implementeringen samt kontrollen efter ett år. På varje varuhus har tre personer 
intervjuats på olika hierarkiska ledarskapsnivåer: en logistikchef, en godsflödeschef 
samt en driftledare. Genom att inkludera respondenter från olika hierarkiska nivåer 
ges en heltäckande syn av hur ledarskapet vid förändringsarbetet har påverkat 
resultatet. Totalt har därför 9 intervjuer genomförts. 

 
Urvalet är baserat på förslag från uppgiftsgivare med argumentet att denna typ av urval 
innehåller personer som har bäst information om det som ska undersökas. Även på 
grund av att de representerar olika grupper som förändringsarbetet ser olika ut för. En 
översikt av urvalet presenteras i Figur 6. 
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Figur 6. Urval av respondenter 
 

3.2.2 Genomförande 
Det finns flera olika hänsynstaganden att göra vid val av proceduren. Vid intervjuer 
som genomförs fysiskt på plats så skapar det ofta en bättre och djupare dialog, samt 
att respondenten ofta talar mer sanning och vågar uttrycka sig mer. Det är en fördel 
vid användande av en kvalitativ metod med öppna intervjufrågor. Vid en intervju så 
finns rekommendationer att tiden för genomförandet bör ta mellan 60 - 90 minuter. 
Vid längre intervjuer än 90 minuter så finns det risk för att både intervjuare samt 
respondent tappar koncentrationen. Vid intervjuer under 30 minuter så finns en stor 
risk för att inte tillräckligt med informations kan samlas in. Fördelen med att spela in 
intervjuer är att fokus kan läggas på samtalet och intervjun istället för att skriva. Det 
leder ofta till en bättre intervju där fokus kan läggas på att förstå respondenten och 
utifrån det ställa relevanta följdfrågor. Nackdelen att spela in intervjuer istället för att 
anteckna är att de som utför intervjuerna lättare slappnar av och inte är lika 
uppmärksam under samtalet. (Jacobsen 2002) 

 
Trots att intervjuer på plats i detta fall inneburit längre resor som kan vara tidskrävande 
så har det genomförts. Det på grund av fördelarna med att en fysisk intervju kan 
resultera i information som är mer djupgående och trovärdig, men även på grund av 
att viss observation genomförts. Intervjuer genomfördes därför på plats på de tre 
varuhusen samt på det nationella huvudkontoret. Tiden för varje intervju var 75-90 
minuter för att undvika koncentrationssvårigheter och för att säkra att tillräckligt med 
information kunde samlas. För att kunna fokusera på att förstå 
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respondenten så spelades intervjuerna in. Även på grund av fördelen att ha ett komplett 
citerat material att utgå från genom transkribering, vilket kan ge ökad tyngd och 
trovärdighet i studien samt analysen. För att minimera risken att de som utför 
intervjuerna slappnar av så fokuserade den ena personen på samtalet medans den andra 
förde anteckningar av det viktigaste som tagits upp under intervjun. Intervjuerna hölls 
anonyma utifrån krav från uppdragsgivare. Endast vilken roll respondenten har samt 
på vilken undersökningsenhet den verkar i beskrivs. 

 
3.3 Analys 
För att analysera djupgående kvalitativa intervjuer så kan tematisk analys användas. 
Tematisk analys är enligt Byrman (2011) det vanligaste angreppssättet för att 
analysera kvalitativa data. Den typen av analysmetod utgår från att data klassificeras 
utifrån olika kategorier eller teman. Bryman beskriver att tematisk analys handlar om 
att upptäcka återkommande och avvikande mönster, sätta benämningar på dem samt 
om att hitta det unika och gemensamma som framträder i den insamlade data. Fördelar 
med denna metod är att oförutsedda likheter och skillnader kan identifieras och att det 
tydligt kan presentera de viktigaste aspekterna från en stor mängd data. Andra fördelar 
med metoden är att den är lätt att använda samt att det möjliggör en tydlig spårning i 
analysen. (Braun & Clarke, 2006) 

 
För att analysera den data som samlats in i form av transkriberade intervjuer så har 
tematisk analys använts. Det är på grund av den tydliga spårbarheten samt att analysen 
resulterar i en presentation av de viktigaste aspekterna ur en stor datamängd från en 
kvalitativ studie som i detta fall genomförts. Eftersom semistrukturerade intervjuer 
använts där oförutsedd information kan tas upp så är tematisk analys lämplig att 
använda eftersom analysen kan identifiera mönster i sådan oförutsedd data som 
samlats in. 

 
Analysen har genomförts genom att det transkriberade materialet har tematiserats 
utefter de teoribaserade kategorier som identifierades vid tematiseringen av den valda 
teorin, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 3.2 - Datainsamling. Utifrån allt tematiserat 
material gjordes först en sammanfattning av varje intervju utifrån kategorierna. Sedan 
gjordes en sammanställning av de tre intervjuer med respondenter från samma 
varuhus. Datan från respektive varuhus jämfördes sedan utifrån varje kategori för att 
identifiera likheter och skillnader. 
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Figur 7. Analysering av data 

 
3.4 Tillförlitlighet 
Oberoende av vald insamlingsmetod så är det viktigt att empirin kritiskt analyseras 
för att kunna bedöma dess validitet och reliabilitet (Bell, 2016). Validitet kan även 
benämnas giltighet, vilket uppnås genom att det som undersökningen avser att mäta, 
verkligen är det som mäts (Jacobsen, 2002). Fokus på det som verkligen avses att 
mätas förloras lätt under studiens gång vilket kan leda till att fel saker mäts och därmed 
en bristande validitet (Rosengren och Arvidson, 2002). Validiteten i denna studie 
säkras genom väl motiverade teorier knutna till studiens syfte. Dessa teorier utgör 
grunden för de frågor som undersöks genom respondenter där resultatet i sin tur 
därmed besvarar studiens syfte och mål. En högre giltighet ges även genom den 
tematiska analysmetoden. Empiri har struktureras genom bestämda kategorier kopplat 
till studiens syfte vilket tydliggör empirins koppling till det som avsetts att undersökas. 

 
Reliabilitet innebär att empirin som studien grundar sig på är tillförlitlig och trovärdig. 
För att uppnå en hög reliabilitet så bör undersökningen vara konsistent och utförd på 
ett sådant sätt, att ett upprepande av studien visar på ett homogent resultat (Bell, 2016). 
Eftersom en kvalitativ studie genomförts genom intervjuer så finns alltid en risk att 
reliabiliteten minskar. Det kan uppstå när respondenter anpassar sitt beteende och 
givna svar för att försöka framställa verkligheten på ett annorlunda sätt än den är på 
grund av medvetenheten om att en undersökning görs (Jacobsen, 2002). 

 
Reliabiliteten vid undersökningen har säkrats genom att en intervjuguide som är 
baserad på den teori som valts, använts vid samtliga intervjuer. Efter 
sammanställningen av resultatet genomfördes en deltagarkontroll där respondenterna 
fick titta igenom det samlade resultatet för att bekräfta dess giltighet. Belysning ur 
flera perspektiv har även utförts genom att flera indirekta frågor ställts för att få en 
uppfattning av ett fenomen ur olika perspektiv i stället för att ställa frågor som direkt 
besvarar det som avses att undersökas. Detta ger även en högre reliabilitet eftersom 
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det gör det svårare för respondenten att medvetet försöka framställa verkligheten på 
ett oärligt sätt. 

 
För att säkerställa ett vetenskapligt resultat som är applicerbart i andra sammanhang 
bör en hög generaliserbarhet eftersträvas (Jacobsen 2002). För att säkra ett högt 
generaliserat resultat, bör ett stickprov ur den totala populationen utgöra ett resultat 
som kan förklara hela populationen. Eftersom undersökningen gjorts genom urval på 
olika hierarkiska ledarskapsnivåer så uppnår studien en högre generaliserbarhet då 
dessa nivåer existerar outtalat eller uttalat i många organisationer. Eftersom 
undersökningen inte tar någon hänsyn till utformningen av det som förändringen avser 
att implementera (i detta fall SOP) så visar resultatet på en hög generaliserbarhet. Det 
eftersom resultatet beskriver förändringsarbeten ur ett ledarskapsperspektiv 
oberoende av förändringens utformning, vilket går att applicera vid alla typer av 
förändringsarbeten inom organisationer som styrs centralt men verkar på flera enheter. 

 
3.5 Etiska överväganden 
Den svenska myndigheten Vetenskapsrådet arbetar med frågor kring etiska krav vid 
forskning. Vetenskapsrådet har formulerat fyra krav som måste uppfyllas för att 
forskning ska anses som etiskt giltig. Det första kravet kallas informationskravet och 
innebär kort att de intressenter som forskningen involverar bör vara informerade om 
forskningens syfte. Samtyckeskravet är även ett av de fyra kraven och innebär att 
undersökningens deltagare själva äger rätten att bestämma sitt deltagande och hur det 
utförs. Något annat som det tredje kravet belyser är konfidentialitet och därav namnet 
konfidentialitetskravet. Det innebär att respondenter inte skall kunna identifieras samt 
att personliga uppgifter och informationen som respondenterna lämnar ej får vara 
tillgängliga för oberättigade. Nyttjandekravet är det sista kravet och specificerar att 
information som samlas endast får användas till det ändamål som forskningen avser 
att användas till. (Vetenskapsrådet 2002). 

 
För att säkra dessa fyra krav och därmed säkra en etisk giltig undersökning så har olika 
hänsynstaganden gjorts i denna studie. Informationskravet säkrades genom att 
forskningens syfte förmedlades vid tillfrågan om intressenternas medverkan i 
undersökningen, genom ett informationsutskick innan besöken samt vid intervjuernas 
introduktion. Respondenterna fick tillfrågan om de ville delta i undersökningen samt 
att de själva fick bestämma tid för intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjades 
säkrades även respondenternas samtycke kring inspelning av intervjuerna vilket 
säkrade samtyckeskravet. För att uppfylla hög konfidentialitet så benämns inte vilka 
varuhus som undersökts och inte heller namn på respondenter. Det enda som används 
i studien är ett annat namn för de varuhus som undersökts samt olika befattningar. 
Insamlad data har inte använts till något annat än att undersöka ledarskapets roll vid 
förändringsarbeten som styrs centralt men verkar på flera enheter, vilket är 
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undersökningen syfte. För att säkra att information som samlats inte används av 
obehöriga för annat än undersökningens syfte så har både inspelningar och 
transkribering av intervjuerna raderas efter att de kompletta slutsatserna 
åstadkommits. 
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4 Empiri 
Följande kapitel presenterar en sammanställning av den empiri som samlats genom 
kvalitativa intervjuer. Empirin är uppdelat i tre huvudavsnitt utifrån de tre varuhus 
som genomgått ett förändringsarbete. Dessa avsnitt beskriver hur varje varuhus 
genomfört förändringen ur ett ledarskapsperspektiv. Kapitlet avslutas med en analys 
där empirin från varje varuhus jämförs. 

 
Som tidigare beskrivit i kapitel 3 så har kvalitativa intervjuer genomförts baserat på 
den teori som presenteras i kapitel 2. Den data som samlats in har sedan transkriberats 
och tematiseras. Utifrån den tematiska analys som genomförts så har olika teman då 
identifierats och kan således kopplas till ledarskapets roll vid en förändring. Hur varje 
varuhus genomfört en förändring beskrivs därför utifrån de identifierade kategorierna: 
Introduktion till förändringen, Mål och prioriteringar, Kommunikation och support, 
Ledarskapsrollen, Motivation och motstånd, Delaktighet och inkludering, samt Plan 
för upprätthållande. 

 
Övergripande beskriver detta kapitel därför hur en förändring genomförts ur ett 
ledarskapsperspektiv på tre olika enheter vilket är det som undersökningen syftar till 
att undersöka. En översikt av den empirin som presenteras går att se i Figur 8. 

 

Figur 8. Översikt av Empiri 
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4.1 Förändringsarbetet på Varuhus A 
Varuhus A hade ett resultat enligt Figur 9 på de kontroller som gjordes. Varuhuset 
ansågs inte ha klarat att driva förändringsarbetet då de inte uppfyllde alla punkter som 
kontrollen mätte och hamnade strax under målgränsen. 

 

Figur 9. Resultatet av kontrollen av förändringsarbetet på Varuhus A 
 
 

4.1.1 Introduktion till förändringen 
Logistikchefen på Varuhus A hade tidigare hört om SOP fast ej benämnt vid det 
namnet. Han blev sedan introducerad till SOP och innebörden av det vid ett 
matrismöte med personer från Huvudkontoret. Efter det kom personer från 
Huvudkontoret till varuhuset några dagar där de gick mer på djupet kring vad SOP 
var, varför det skulle införas, hur de låg till i olika processer och gjorde även övningar 
för att förstå hur olika personer fungerar vid förändringar. Vid detta besök 
introducerades resten av logistikledningen till SOP, det vill säga även 
godsflödeschefen. Vad SOP innebär och hur det skulle påverka respektive funktion 
presenterades sedan vid ett ledningsmöte för resterande funktionschefer. 
Medarbetarna introducerades vid ett uppstartsmöte där logistikchefen berättade att de 
skulle implementera SOP och förklarade vad som skulle göras. 

 
“Vid introduktionen så kom SOt och gav över SOP som ett paket och sa ‘detta ska ni 

göra’ och jag upplever inte att de fick vara med och påverka just hur paketet var 
utformat… När de åkte hem förstod vi allt och var lite svettiga. De klargjorde 

visionen med förändringen på ett bra sätt. Innebörden, varför och hur var denna 
gången glasklart”. – Logistikchef 

 
Godsflödeschefen beskriver att SOP materialet var gediget men lättförståeligt och att 
efter besöket av personal från huvudkontoret så kände de sig motiverade och förstod 
verkligen visionen med förändringen. 

 
“Efter besöket av huvudkontoret så kändes det bara självklart att vi skulle ta oss an 

det.”. – Godsflödeschef 
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4.1.2 Mål och prioriteringar 
Varuhus A planerade och genomförde implementeringen av SOP genom olika mål 
och delmål som sattes upp. Målen utgjordes främst av de regler som finns inom SOP 
och planerades huvudsakligen inom tre olika tidsaspekter, de mål som skulle göras 
direkt, de som skulle göras senare och de sakerna de skulle göra efter ettårskontrollen 
eller helt låta bli att göra. För att kommunicera målen så använde de sig av en TV på 
en gemensam yta där de visualiserade var olika mål befann sig. Statusarna var grönt 
(uppnått), rött (ej påbörjat) samt gult (påbörjat). De prioriterade målen som hade med 
beteenden att göra först och väntade med sådant de inte skulle hinna med att göra. 

 
“Vi började med att göra det som var mest tidskrävande och energikrävande, som 
beteenden så vi skulle hinna förändras, parallellt med sådant vi inte själva kunde 

påverka. Tex arbete som skulle utföras av externa firmor osv. Vissa saker väntade vi 
med att göra som inte handlade om beteenden och som vi inte trodde vi skulle mäkta 

med. Tog alla ’Low hanging fruits’.” – Logistikchef 
 
 

4.1.3 Kommunikation och Support 
Kommunikationen ut till medarbetarna kommunicerades via veckoinfo som skickades 
ut via mail, genom informella möten i vardagen såsom vid uppstartsmöten eller vid 
avslutat arbetspass. Men den främsta kommunikationen var genom rullande 
information på en TV som fanns på den gemensamma arbetsytan. 

 
“Vi har en TV på den gemensamma arbetsytan där vi har SOP uppföljning … Vart 

eftersom vi uppnådde förflyttningar som började i rött, så hamnade den i gul och sen 
till grön. Så det var tydligt att saker som förflyttade sig … så det skulle bli tydligt för 

alla.” – Godsflödeschef 
 

“SOP har varit ett uppkommande tema på avdelningsmöten om hur vi har legat till. 
Alla medarbetare får veckobrev med information” - Driftledare 

 
Enligt logistikchefen kan man inte vara säker att informationen når ut till alla 
medarbetare genom veckobrev. Det krävs att ledarna se varje medarbetares 
individuella behov av information därav användningen av de olika 
kommunikationskanalerna. Ofta är endast en del av gruppen med på mötena där SOP 
tagits upp vilket leder till att resterande medarbetare missar mycket information. 
“Vi har möten men oftast är det ordinarie personal som är med, vi har mest koll på 
hur alltid fungerar. Behovsanställda och låg kontrakt är sällan med, då det sällan 
finns tid för dem att vara med. Där tror jag att felet ligger, att det är svårt för alla 
att veta vad som har hänt. För att minska missförståndet så tror jag att möte med 

alla på avdelningen skulle vara bra.” – Driftledare 
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Godsflödeschefen anser att kommunikationen mot medarbetarna har varit ärlig och 
öppen genom förändringsprocessen. Men enligt Driftledaren som är den informella 
ledare och har en närmare kontakt med medarbetarna påstår att kommunikationen inte 
varit helt öppen och om någon medarbetare har haft ett missnöje har de pratat med 
Driftledaren som fört det vidare till Logistikchefen och Godsflödeschefen. 

 
Logistikchefen beskriver att det varit tydligt att varuhusen själva var ansvariga och 
det har varit tydligt vilka andra varuhus de skulle kontakta om de behövde support. 
Kontakt med andra varuhus hölls dock inte förutom att logistikchefen hade lite kontakt 
kring praktikaliteter men ej kring förändringsarbetet och ledarskapet. 
Godsflödeschefen och driftledaren har inte haft någon annan kontakt utanför 
varuhuset men tycker ändå att logistikchefen varit driven och supporterade. 

 
Jag tycker det har varit tillräckligt, Det var ju tydligt att det var vårt ansvar. Då kan 

man ju välja att tycka det är jobbigt eller att faktiskt lyfta luren till någon. Om jag 
behöver hjälp eller kör fast så visste jag vilja jag skulle höra av mig till. Jag har haft 
kommunikation med de andra varuhusen. Där och då upplevde jag att jag hade den 
kommunikationen med dem som jag behövde men när jag tittar tillbaka så inser jag 

att jag kunde tagit hjälp av dem mer. Det har främst rört frågor kring hur man 
kanske beställer en speciell sak eller göra en offert men kanske inte så mycket 

rörande förändringsarbetet i sig. – Logistikchefen 
 
 

4.1.4 Ledarskapsrollen 
Alla respondenter nämner tydligt att även de genomgår en förändring och att de inte 
kan ställa högre krav på sina medarbetare än vad de själva kan föregå med. Genom att 
vara öppna om sina brister och vara ärlig att även de som ledarna kan göra fel. 

 
“Vi var väldigt närvarande i förändringen och öppna om att det var en förändring 
för oss med, att det inte bara var medarbetarna som behövde ändra beteende. Det 
var en stor förändring för oss med. Våga säga att man har gjort fel och var väldigt 

öppen med det annars tappar man trovärdigheten, vi har jobbat många år 
tillsammans innan.“. – Driftledare 

 
Medarbetarna ser på ledarna som en förebild vid förändringen genom att iaktta deras 
handlingar. 

 
“Logistikchef och Driftledare har varit jättebra pedagogiska och föregått med ett 

bra exempel. Gör de rätt så tar man efter, skulle de göra fel så skulle det inte ge ett 
förtroende” - Driftledare 
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4.1.5 Motstånd och motivation 
De genomförde och presenterade en awareness tillsammans med medarbetaren som 
en mjukstart för att skapa motivation i början. 

 
“Man kan inte bara komma och säga hur man ska göra, man måste mjukstarta och 
få i gång alla, öka medvetenheten och förståelsen för varför vi behöver göra de här 

förändringarna” - Godsflödeschef 
 

De främsta motstånd som uppstått är den knappa tiden att utföra förändringen samt att 
medarbetarna varit negativa till förändringen på grund av att de ej förstått det positiva 
med implementeringen. 

 
“Tiden har varit det största hindret. Det är många punkter som ska betas av. 

Medarbetarna som har varit negativa till förnyelse innan förståelsen för 
förändringen har blivit presenterad.” – Driftledare 

 
Motståndet minskades genom att tydligare förklaringar gavs, dagliga påminnelser och 
andra perspektiv att se förändringen ur. 

 
“Påminna och prata om det dagligen, ‘kom ihåg nu gör vi så här’. Man vill tjäna 
pengar men skulle en olycka ske är inte pengar värt någonting, då får man backa 

bandet och tänka ‘varför gör vi det här?’ ” – Driftledare 
 

Genom att motivera medarbetarna i förändringsprocessen så kan motstånd minskas 
detta har gjort genom att visualisera förändringen och låta medarbetarna prova sig 
fram under förändringsprocessen. När mer motivering har behövts så har ledarna haft 
individuella samtal med medarbetarna. Genom stöd från ledningsgruppen 

 
Men även få en bekräftelse från ledningsgruppen att det kommer att ta tid att anpassa 
sig till de nya arbetsrutinerna. 

 
“Genom TVn som visat alla mål och statusen så har det varit ett sätt för att motivera 

medarbetarna att fortsätta då de sett att det faktiskt går framåt och arbetet ger 
resultat och därigenom känna sig ‘duktiga’. Det har även påmint medarbetarna om 
målen och hur det går... Ledningen förmedlade att det var ok att det tog längre tid 

och det var inte något problem.” – Logistikchef 
 

“Ett fåtal personer har haft individuella samtal för att motivera varför förändringen 
sker och att den är här för att stanna “ – Godsflödeschef 
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Ingen ledare firade framgång eller uppmärksammade positiva händelser mer än 
genom “en klapp på axeln” och att presentera de saker som godkändes vid kontrollen. 

 
Firade inte med tårta, men genom en klapp på axeln till oss själva och sa till alla det 

här har vi gjort bra. – Godsflödeschef 
 

4.1.6 Delaktighet och inkludering 
Driftledare och de som kallades SOP ambassadörer var de som fick ansvar tilldelat sig 
och drev olika uppgifter inom SOP. Trots att det främst var driftledare som drev 
förändringen och var involverad i den så gjordes några försöka till att involvera 
medarbetarna. På avdelningsmöten så fick medarbetarna komma med förslag på hur 
olika SOP-relaterade problem kunde lösas och hur de skulle bygga om tag själv lagret. 
Dock så har endast vissa medarbetare som arbetar ofta varit delaktiga i dessa möten. 

 
“Vi involverade medarbetarna när vi byggde om lagret i samband med SOP och bad 

dem komma med förslag på hur det kunde göras på bästa sätt, med sån typ av 
involvering kunde genomförts mer från början.” – Logistikchef 

 
“Vi har möten men oftast är det ordinarie personal som är med, vi har mest koll på 
hur alltid fungerar. Behovsanställda och personer med låga kontrakt är sällan med, 

då det sällan finns tid för dem att vara med.” – Driftledare 
 

Ledningen har själva reflekterat över att det som de gjorde fel var att inte involvera 
medarbetarna tidigare i processen, att ge dem olika ansvar inom SOP och genom deras 
specifika ansvarsområde kunna feedback, coacha och motivera dem. Engagemanget 
stannade på ledningsnivå och nådde aldrig fullt ut till medarbetarna. Trots att SOP 
berör alla funktioner på varuhuset så var det nästan bara logistikfunktionen som var 
involverad och hade ansvar. 

 
“Engagemanget var inte så stort och det berodde nog på att vi på inte involverade 
medarbetarna och gav dem ansvar. Det var därför mestadels driftledare som kände 
samma driv engagemang och vilja till förändring eftersom de hade ansvar. Det var 

mest log funktionen som var involverad i implementeringen och hade ansvar.” 
– Logistikchef 

 
4.1.7 Plan för Upprätthållande 
Ingen av de intervjuade ledarna anser att det finns någon plan för hur förändringen ska 
upprätthållas. Samtliga beskriver att SOP först måste implementeras fullt ut innan de 
börjar tänka på hur de ska upprätthålla det genom tiden. 
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Vi har inte satt oss ner och utarbetat en specifik plan för hur vi ska behålla det. Det 
känns inte som att vi har landat och jag tycker att vi är klara än utan vi har 

fortfarande bitar som vi jobbar med gällande implementeringen.”– Godsflödeschef 
 

De har dock olika tankar på vad de möjligen kommer att fokusera på i framtiden för 
att säkra att förändringen upprätthålls. Det handlar om att börja se det som det 
vardagliga arbetssättet istället för att se det som något speciellt, även att integrera SOP 
relaterade mål i den individuella utvecklingsplanen och i prestationsutvärderingar. 

 
“Sätta upp mål såsom ‘SOP levande i vardagen’ i de individuella målen som finns 
med i utvecklingssamtalen och prestations utvärderingar som varje medarbetare 
genomgår. Men det finns redan med i utvecklingssamtalen så vi kommer inte att 

släppa det. Det är såhär vi jobbar nu.“ – Godsflödeschef 
 

Andra tankar är även att uppdatera utbildningar för att kommunicera SOP och fortsätta 
att ständigt påminna och upprepa det i vardagen. Även att använda sig av olika 
kontroller och visa att det inte är okej att låta bli att följa SOP längre, på ett tydligt 
sätt. 

 
“Vi ska i framtiden titta närmare på och uppdatera utbildningar samt även titta på 

hur vi ska kommunicera punkter där syftet behöver upprepas oftare. Det måste 
säkras på det strategiska planet också och ha ett större fokus på varför.” – 

Logistikchefen 
 

“Dagligt möte vid uppstart som påminner om några saker skulle vara bra, som 
“tänk på de här fem grejerna idag. Kan ha det rullande på Tv:n för till slut sitter det 

i bakhuvudet och då behöver man inte påminna. Även förklara att det är SOP som 
gäller nu. Det är upp till var och en att göra som det är bestämt.” – Driftledare 

 
4.2 Förändringsarbetet på Varuhus B 
Varuhus B var det enda varuhus av de undersökta varuhusen som nådde upp till målet 
vid ettårskontrollen. Resultatet av de kontroller som gjorts går att se i Figur 10. 

 

Figur 10. Resultatet av kontrollen av förändringsarbetet på Varuhus B 
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4.2.1 Introduktion till förändringen 
På Varuhus B introducerades först Logistikchefen till SOP genom ett telefonsamtal 
med Huvudkontoret och fick då förfrågan om att vara ett av de tre första varuhusen att 
utföra implementeringen. Efter det hölls ett matrismöte där SOP introducerades i stora 
drag för ledningsgruppen och Logistikchefen fick ett dokument där allt kring SOP 
stod dokumenterat. Både Driftledaren och Godsflödeschefen blev introducerade 
genom Logistikchefen relativt tidigt för att få tid och chansen att vara positiva och 
enligt Driftledaren “för att kunna sprida nyhetens behag”. Den nya Godsflödeschefen 
som intervjuats började sin tjänst mitt i den första kontrollen och blev introducerad på 
det sättet i kombination med en förklaring från Logistikchefen. Logistikledningen 
förberedde frågor ett tag efter de tackat ja till att vara testvaruhus och sedan fick de en 
tre dagars utbildning av huvudkontoret och då genomfördes även en nulägesanalys 
och diskussion kring syftet och funderingar. Logistikchefen anser att de fått väldigt 
god support vid uppstarten 

 
“Jag känner mig väldigt glad och tacksam över den goda supporten och 

utbildningen vi fått från Huvudkontoret och även bra tips för uppstarten av 
förändringsprocessen från pilot varuhuset.” 

– Logistikchefen 

 
SOP presenterades sedan efter ett tag i stora drag för medarbetarna på ett 
funktionärsmöte med hela logistikavdelningen. Kort därefter så hölls workshops med 
2-6 medarbetare med utbildning för att de skulle få chans att ställa frågor de annars 
inte vågat ställa. 

 
4.2.2 Mål och prioriteringar 
Alla tre ledare på Varuhus B upplevde att visionen med förändringen kommunicerats 
på ett bra och tydligt sätt från huvudkontoret och att det även var något som 
kommunicerades tydligt till medarbetarna. 

 
“Det fanns ett tydligt varför men också för kundkvalitet. Detta kom fram tydligt i 

awareness presentationen som genomfördes.” - Logistikchefen 
 

Varuhuset använde sig av både mål för hela implementeringen samt delmål mellan de 
kontroller som genomfördes. Vissa av målen har följts upp under implementeringens 
gång samt att ledarna när det gäller vissa mål, ibland behövt sätta ned foten och säga 
att det inte var okej att göra på ett visst sätt längre. De la upp det på så vis att de inte 
skulle börja med vissa punkter förens andra var färdiga. 
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“Vi hade saker som de skulle jobba med mellan delcheckarna som visat sig vara 
dåligt.” “Vi har haft vissa datum då vi satt ned foten och sagt att nu är det inte ok 

att göra såhär längre, som med bältet till exempel.” – Godsflödeschef 
 

Mål inom SOP som knyter an till personlig utvecklingen har funnits i såväl ledarnas 
som medarbetarnas utvecklingsplaner. Det har både funnit övergripande mål som alla 
hade men även individuella mål som varje person själv fick sätta upp. 

 
“Alla har haft individuella mål kopplade till SOP i sina utvecklingsplaner. Exakt 

hur målen sett ut har varit individuellt och beroende på tjänst och så vidare. 
Ledarna har också haft mål, bland annat att vara positiva och utgöra ett bra 

exempel.”– Driftledaren 
 

Varuhus B valde att först fokusera på var de viktigaste sakerna som berörde säkerhet 
och det som påverkade människorna mest. 

 
“Det vi valde att fokusera på först var det viktigaste ur ett säkerhetsperspektiv och 

sedan gjordes resten, de var även medvetna om att vi inte skulle klara av vissa saker 
direkt.” – Driftledare 

 
4.2.3 Kommunikation och Support 
Kommunikationen kring SOP utfördes främst genom ett veckobrev, 
personaltidningen, på möten samt genom en TV på en offentlig yta. Ledningen har 
försökt att alltid sprida informationen i god tid för att säkra så alla hade tid att ta till 
sig det. I början så informerade ledningen medarbetarna genom att ha möten med 
endast några personer i taget för att få ut informationen snabbt och säkra så att alla fått 
informationen. Efter det genomfördes även en utbildning där medarbetarna fick 
materialet. Godsflödeschefen beskriver även att det varit lätt att kommunicera och 
säkra att alla medarbetare tagit del av information eftersom de är så få medarbetare. 
Alla medarbetare har också hjälps åt att hela tiden påminna varandra vilket tagits emot 
på ett bra sätt. 

 
“Kommunicerat genom veckobrev, personaltidning och på möten i god tid så alla 
skulle ha fått informationen. Vi har kommunicerat styrkor och svagheter genom en 

TV skärm på kajen.” – Driftledare 
 

“Vi satt med mellan 2-6 medarbetare och gick igenom SOP så att det skulle vara 
snabbare att få ut informationen, så att alla hade samma info annars blir det ganska 
svårt att jobba mot det. Efter första reviewn var målet att få så många medarbetare 

som möjligt att ta del av materialet. Genom att utbilda dem i kapitel 1 och 3 som 
berör dem mest.” – Logistikchef 
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Kommunikation kring känslor har främst skett informellt i vardagliga samtal och på 
avdelningsmöten. För att motivera medarbetarna till att våga kommunicera om känslor 
vid möten så har de delats in i mindre grupper och ledarna har även pratat med varje 
medarbetare individuellt om ett behov av det identifierats. 

 
Väldigt slutet gäng som inte delar med sig av deras frustrationer. För att få dem att 
prata så har vi delat in dem i mindre grupper och även pratat med dem individuellt 
vid job chats. Har vi märkt personer som är i större behov av att kommunicera med 

så har vi försökt ta dem åt sidan och prata med dem på golvet. Viktigt dock att 
medarbetarna får tillräckligt med tid på sig för annars blir det bara kortsiktiga 

lösningar.” – Godsflödeschef 
 

För att kommunicera SOP till nya medarbetare så får de information om det som en 
del av deras introduktion. Ledningsgruppen fick i början en presentation kring SOP 
samt att de diskuterade varför det skulle införas och hur det skulle påverka respektive 
funktion. Andra funktioner hölls sedan uppdaterade genom informationsmöten med 
ledningsgruppen samt via personaltidningen. I början så förstod inte medarbetarna att 
SOP skulle bli långvarigt. Logistikledningen var då tvungna att sätta ned foten och 
verkligen kommunicera tydligt att det skulle vara långvarigt för att medarbetarna 
skulle förstå det. 

 
“Hela varuhusets hålls uppdaterade genom personaltidningen och infomöten… 

Efter 5-7 veckor in processen fick vi ha möte och riktigt sätta ner foten med att det 
här är ingenting som kommer nu och är borta om en månad. Vanligt att det är något 
vi pratar om och om 2 månader så är det borsta. Så många har tänkt att det är ingen 

ide att jag ändrar mig.” – Logistikchef 
 

Supporten från ledningen har upplevts som väldigt bra av samtliga respondenter från 
Varuhus B. Varuhuschefen har stöttat logistikavdelningen under implementeringen 
och lett förändringen som att det är något hela varuhuset gör tillsammans och inte 
endast logistikavdelningen. Det tydliga stödet från varuhusledningen och 
huvudkontoret har även resulterat i att medarbetarna tagit förändringen mer på allvar 
och känt ett starkare stöd och förståelse från ledningen. 

 
“Jag tror att den har påverkat väldigt mycket, jag ser den som A och O för att 
varuhuschefen har varit störtande i allt och han har verkligen velat det här och 

därav sätter han prägel på resten av gruppen. Tacksam för klimatet vi har haft och 
att varuhuschefen har sett SOP som en varuhus angelägenhet, att det är någonting 

som vi ska göra så bra som möjligt, att det inte bara är logistik utan en 
varuhusfråga.” – Logistikchefen 
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“Kommunikationen från huvudkontoret har varit bra och de var på varuhuset ofta 
vilket behövdes. “När medarbetarna får se projektgruppen så blir det också mer 

tyngd i det någonstans. Att det inte bara är “vi” utan det är faktiskt huvudkontoret 
som är här och Sverige gör det här ihop. Besöken var också nyttiga då de kunden 
kommunicera och få insyn i varandras känslor frustrationer osv båda vägarna.” 

– Godsflödeschef 

 
Både godsflödeschefen och Driftledaren anser att de fått ett gott stöd från 
logistikchefen. Han stöttade samtidigt andra hus under förändringen och kunde därför 
bidra med mycket bra tips och information och ansåg precis som varuhuschefen att 
SOP var något som varuhuset gjorde tillsammans. Logistikchefen har även haft 
kontakt med andra hus och med huvudkontoret för att få support. 

 
“Fått väldigt bra stöd från logistikchefen som arbetat mycket för att SOP gäller för 

hela huset och inte endast logistik.” – Godsflödeschefen 
 

“Under förändringsprocessen hade jag kontakt med ett annat varuhus. Har också 
haft kontakt med huvudkontoret och haft dem som stöd för att recapa och tips på hur 
man kan förmedla bilden för till medarbetaren. Eftersom jag har varit med på SOP 
reviewen på andra hus så har jag fått med mig mycket via dem. Kunnat diskutera 

där och sen har det varit mer vid behov.” 
– Logistikchefen 

 
För att kommunicera SOP till externa medarbetare så har de använt en pärm med 
information kring SOP samt att de som är ansvariga för de externa medarbetarna har 
även varit ytterst ansvarig för att kommunicera till dem. 

 
“De som är ansvariga för de externa har ansvarat för att kommunicera till dem.” 

– Logistikchef 
 

4.2.4 Ledarskapsrollen 
Både Godsflödeschefen och Logistikchefen beskriver att det även varit en utmaning 
för dem i början att förändra sig och helt plötsligt arbeta på ett annat sätt men att det 
är något de varit öppna med. Däremot beskriver Driftledaren att han som person är 
väldigt förändringsbenägen och har därför kunnat utgöra ett bra exempel. 

 
“Man måste ha respekt bara för att man står som ledare så har man själv en 

förändringsprocess i sig. Vi är 3 ledare som kört truck i 10 år så man behöver med 
att vänja av sig. Jag har inte behövt tänka så mycket som de första månaden, för jag 

är ju också van att göra fel.” – Logistikchef 
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“När jag som ledare väl får information och tid att läsa det så är jag väldigt 
förändringsbenägen och kan därför också utgöra ett bra exempel och sprida det på 

ett bra sätt till resten av medarbetarna.“ 
– Driftledaren 

 
Hela logistikledningen bestämde sig i början för att verkligen utgöra bra exempel och 
hjälpa varandra med det genom hela implementeringen. De ansåg att der var en viktig 
del i att få med sig resten av gruppen eftersom medarbetarna tittar på hur ledarna gör. 
De kom även överens om att inte använda hårda ord om de såg medarbetare som inte 
följde reglerna utan att de då istället skulle ta medarbetaren åt sidan och försöka 
förklara varför de ska följa reglerna. 

 
“Vi ledare bestämde oss för att vi var tvungna att utgöra bra exempel. En 

bidragande faktor till att det gick så bra för vårt varuhus är för att vi ledare tidigt 
satte ned foten hos oss själva och bestämde att nu gör vi verkligen det här.” 

– Godsflödeschefen 
 

Ledarna på Varuhus B valde att sätta ned foten och inte längre acceptera vissa 
arbetssätt och beteenden. När SOP inte följdes så förklarade ledarna varför 
förändringen var viktig på ett ödmjukt sätt. 

 
“Bältet var en sådan sak då de satte ned foten vid en punkt och sa att det inte var 
okej längre. Om någon ändå inte använde det så använde vi inga hårda ord utan 

förklarade återigen varför.” 
– Driftledare 

 
4.2.5 Motstånd och motivation 
De största motstånden som Varuhuset stötte på var att medarbetarna arbetat länge och 
var därför negativa till förändring vilket även gjorde att nya medarbetare inte följde 
SOP när de såg att de äldre medarbetarna inte gjorde det. Ett annat motstånd var även 
att medarbetarna i början endast trodde att SOP var något tillfälligt och att det uppstod 
mothugg mellan de olika funktionerna. För att bemöta dessa motstånd så lades fokus 
på att förklara varför förändringen var viktig och att ta individuella samtal och förklara 
det för dem som hade svårt att förändra sig. Ledarna motiverade förändringen genom 
att trycka på en säker arbetsmiljö och säkerhet för kunderna vilket medarbetarna 
accepterat. 

 
“Logistikgruppen är ett gäng gamla medarbetare och det är därför svårt att 

förändra sig. Den största utmaningen var att få dem lika engagerade som vi var För 
att bemöta motståndet så vidtog vi olika metoder och åtgärder. Med vissa 
medarbetare hade cheferna individuella samtal och pratade med dem ”. 
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– Godsflödeschef 

 
“Olika åsikter om förändringen från medarbetarna, hur man gillade det och hur 

man tyckte att det var bättre förr. De som inte ville framåt hade det inte blivit tydligt 
förklarat eller att man inte hade accepterat eller tagit till sig varför det var så 

viktigt. Som ny, du har lär dig någonting i truckutbildningen och så går du ut och 
ser hur andra gör och så halkar du över och gör likadant.” 

– Logistikchef 

 
Ledarna på Varuhus B har motiverat medarbetarna genom säkerhetsaspekten av 
visionen med förändringen, genom att förklara varför förändringen behövs, genom 
målen i deras individuella utvecklingsplaner och även genom att pusha mot att de 
skulle bli det första varuhuset som klarade kontrollen. 

 
“Vi har motiverat det med att vi ska känna oss trygga på jobbet. Vi ska ha en trygg 
och säker arbetsplats både för oss själva med även för kunderna. Det har väl varit 

huvudmålet. Alla har köpt det egentligen, till slut.” – Driftledare 
 

“Motiverat medarbetarna genom MUP samt genom målet att klara det och bli bäst i 
Sverige. Ge dem moroten att: ‘Det är ingen i Sverige som har klarat det och knappt 
någon i Världen, ska vi inte vara de första?’. Man fick även jobba med att försöka få 

dem att förstå varför.” – Godsflödeschef 
 

Varuhuset har även valt att motivera medarbetarna genom involvering i form av 
workshops och ansvarsområden. Det har lett till ett ansvar och intresse inom det 
område olika medarbetare skulle vara fördjupade i. De medarbetarna har därmed 
kunnat vara drivande inom den frågan och kunnat motivera resterande medarbetare i 
den dagliga driften. Vid workshops så har även medarbetarna fått ta fram olika 
lösningar att testa och då har alla tryckt på att det är okej om det inte lyckas. 

“Att ha en grupp som driver mer som också kan vara de som motiverar i det 
dagliga. Genom workshopen att vi kan få med alla att brinna för någonting. Även 
om man bara jobbar i 7 timmar (helgs arbetare) så är det viktigt att du gör rätt på 

din helg och då är det viktigt att du tar med dina kollegor att bibehålla det.” 
– Logistikchef 

 
Varuhuset anser själva att det varit en fördel att alltid ha SOP målen i medarbetarnas 
utvecklingsplan att gå tillbaka till om de inte skötte sig. En annan viktig aspekt har 
också varit att varuhusledningen varit väldigt stöttande och närvarande. Feedback och 
intresse från varuhusledningen är något som hjälp till att motivera medarbetarna. 

“Det var lättare att motivera medarbetarna och få ett ägandeskap eftersom det 
faktiskt stod i deras utvecklingsplan som de skrivit själva att de skulle följa SOP. Det 
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har varit väldigt viktigt att ha varuhusledningen med sig, Speciellt när det gällde 
sådana saker som sträckte sig över flera funktioner, t.ex. trafikplanen. “Det är en 
morot när varuhuschefen kommer och säger bra jobbat och att han vet vad de gör 

och då lägger man in en extra växel och sträcker på sig.” – Godsflödeschef 
 

Alla tre ledare beskriver att firande av framgång har gjorts både på gruppnivå och 
individuell nivå under implementeringen men även efter den slutgiltiga kontrollen. De 
beskriver att det har varit väldigt uppskattat och att det även uppmärksammades på 
varuhusnivå när framsteg gjordes. 

 
“Firat med fika efter varje kontroll men även firat rejält med bowling mat och fest 

när vi hade genomfört 1 årskontrollen. Det blev även mycket uppmärksammat i 
varuhuset när bra saker gjorde framsteg och alla har fått mycket beröm och push på 

vägen.” – Driftledare 
 

4.2.6 Delaktighet och inkludering 
Varuhus B har aktivt använt sig av olika metoder för att skapa delaktighet och för att 
inkludera medarbetarna i förändringen. De anordnade workshops där medarbetarna 
grupperades och fick till sig olika ansvarsområden de skulle driva inom SOP som 
också var kopplade till deras personliga utvecklingsmål de satt upp. Där ingick ansvar 
för både sådant de tyckte var roligt men även mindre roligt. Utöver det hade även olika 
snavar utefter de roller de hade. Den ansvarsfördelningen var ett sätt att fördela den 
ökade arbetsbelastningen som uppkom när implementeringen skulle göras. En annan 
metod för att involvera medarbetarna har varit att SOP varit en stående 
diskussionspunkt på varje avdelningsmöte. När medarbetare inte följt SOP så har 
främst driftledarna hanterat det genom att ge dem en uppgift eller ett ansvarsområde 
att driva inom SOP. 

 
 

“För att involvera medarbetarna så tas SOP upp som en diskussion på varje 
avdelningsmöte som äger rum en gång varannan månad. Det är alltid 5 saker inom 

SOP som är aktuella som vi kallar för “The Big Five”. Vi har även involverat 
medarbetarna i med SOP målen i utvecklingsplanen vilket vi följt upp och pratat om 

vi varje Job Chat. Vi har delgivit alla olika ansvarsområden som de skulle vara 
extra ansvariga för och på så sätt fördelat den ökade arbetsbelastningen. Det fanns 
inte mer tid/resurser att tillföra så de behövdes göras i kombination av den vanliga 

driften.” – Godsflödeschef 
 

“När driftledare sett personer som inte sköter sig så har de flaggat för sina chefer 
så har de gett dem en uppgift att utföra inom SOP eller ett ansvarsområde för att 

vända det till ngt positivt.” – Logistikchefen 
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De involverade resterande funktioner relativt sent i processen vilket gjorde det svårare 
att få dem lika engagerade som logistikfunktionen var. Det hade de kunnat göra på ett 
bättre sätt genom att låta varje funktion själva få driva de områden som berörde dem. 

 
“Det var svårare att involvera sälj och vi involverade dem för sent i processen. 

Därför var vi på logistik senare i förändringsprocessen när de var i början. 
Trafikplanen är ett exempel där vi kunnat involvera resten av huset mer. Exempelvis 
så kunde snickarna som har sitt snickeri på kajen och därför berörs av SOP, kunnat 
själva få driva den del som berör dem och på så sätt involvera dem mer. Likadant 

med andra funktioner.” – Godsflödeschef 
 

4.2.7 Plan för Upprätthållande 
Varuhus B har några planer för att lyckas upprätthålla förändringen genom tid. En 
plan de har är att så tidigt som möjligt övergripande utbilda nya medarbetare gällande 
saker som berör SOP. Även att sluta benämna det som SOP och istället se det som det 
vardagliga sättet att arbeta och att ledarna alltid ska vara tydliga mot de nya 
medarbetarna med vilka regler som de ska följa trots att de ser andra som inte följer 
det. För att upprätthålla förändringen och fortsätta att hålla SOP aktuellt så kommer 
de även se till att fortsätta diskutera och ta upp ämnet på avdelningsmöten och 
påminna medarbetarna. 

 
“Bli skarpare på att ta det så tidigt som möjligt och inte efter 4 veckor, efter vet vart 

toaletten och truck rummet är. Sen är det otroligt viktigt på intron för nya 
medarbetare att inte nämna SOP som det är utan att det är så här vi jobbar på 

IKEA.” – Logistikchefen 
 

“För att upprätthålla förändringen så diskuterar vi SOP på varje avdelningsmöte. 
Vi måste ständigt påminna varandra för att lyckas ro förändringen i hamn.” 

– Driftledaren 
 
 

4.3 Förändringsarbetet på Varuhus C 
Varuhus C ansågs inte ha klarat att driva förändringsarbetet och hamnade långt under 
målgränsen vid den slutgiltiga ettårskontrollen som gjordes trots att de tidigare 
kontroller som gjorts gick relativt bra vilket illustreras i Figur 11. 
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Figur 11. Resultatet av kontrollen av förändringsarbetet på Varuhus C 

 
 

4.3.1 Introduktion till förändringen 
Logistikchefen hade tidigare hört talas om vad SOP men inte vid det namn. Sedan 
kontaktade huvudkontoret logistikchefen och ställde frågan om de ville vara ett av de 
första varuhusen med att implementera SOP i Sverige. Vid det tillfället beskrevs inte 
vad SOP innebar. Vid ett senare tillfälle när SOP skulle implementeras kom 
huvudkontoret och tillsammans med ledningen hade två heldagar där de gick igenom 
allt som SOP. Därefter introducerades SOP för medarbetarna under ett 
avdelningsmöte med hjälp av utvalda medarbetare som agerade som SOP 
ambassadörer. 

 
“Två heldagar med huvudkontoret som gick igenom hela SOP paketet. Så det var 

verkligen 2 heldagar med information så man blev lite kokt i hjärnan. … Vi startade 
en SOP grupp för att involvera medarbetarna och förklara vad SOP var.” 

– Godsflödeschef 
 

“Fyra SOP ambassadörer fick allt material kring SOP tidigare än resterande 
gruppen. De fick förbereda sig.Sedan höll vi ett ett avdelningsmöte där vi 

presenterade SOP närmare och vår vision och allt för medarbetarna.” 
– Logistikchef 

 
 

4.3.2 Mål och prioriteringar 
För att identifiera förändringens mål, vision och syfte tog Varuhus C hjälp av en intern 
change management agent. Tillsammans utförde de workshops som resulterade i ett 
dokument med mål, vision och syfte med förändringen. Genom workshopen kunde 
Varuhus C sätta egna ord på vad förändringen innebar för dem. 

“Vision var att vi skulle strikta våra säkerhetsregler och få ett säkert IKEA. Det får 
ju aldrig hända någonting mot kunderna eller oss.” – Driftledare 
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4.3.3 Kommunikation och Support 
Kommunikationen kring förändringsarbetet SOP har varit huvudsakligen genom 
veckomail och avdelningsmöten. Veckomailen använde främst för att nå ut till alla 
medarbetare då det är svårt att samla alla medarbetare samtidigt. 

 
“Har kommunicerat genom veckomail och haft avdelningsmöten samt försökt prata 

om det i det vardagliga pratet på golvet.” – Logistikchef 
 

“Ja mail, veckomail har vi hela tiden som vi ha spridit informationen genom. Och 
det är ju ändå hyfsat bra” - Driftledare 

 
Det uppfattades att det fanns brist i kommunikationen från ledarna. Detta då att efter 
ett år så fanns det fortfarande medarbetare som inte kände till förändringsarbetet och 
SOP. Även då de har blivit informerade genom de olika kommunikationskanalerna 
och utvecklingssamtal. 

 
“Kommunikationen mot medarbetarna kunde absolut varit bättre, det är flera 

stycken nu som säger att de inte vet vad SOP är. Vi vet att alla har tagit del av SOP 
för de har varit med på avdelningsmöte och mål och utvecklingssamtalen och de har 

fått det via mail.” – Godsflödeschef 
 

Mycket av kommunikationen ut mot medarbetarna var genom SOP ambassadörerna 
där valde de att sprida informationen olika mycket vilket resulterade att en del av 
medarbetarna fick information och andra inte. 

 
“Mycket av informationen gick genom ambassadörerna sen kan det vara lite olika 
kan jag tycka bland ambassadörerna hur mycket man valde att sprida information 

… Det blev lite tyvärr fick en del av gruppen en del av informationen och den andra 
delen av gruppen fick den andra delen av informationen.” – Driftledare 

 
Logistikchefen har haft mycket kontakt med andra varuhus då han hjälpt dem med 
implementeringen parallellt som han drivit det på sitt eget varuhus vilket han inte 
riktigt hann med. Godsflödeschefen och Driftledaren har inte fått någon support eller 
haft någon kontakt med huvudkontoret förutom vid introduktionen utan logistikchefen 
har varit den som supportat dem genom att en gång i veckan berätta vad nästa steg i 
processen var då logistikchefen satt på all information. Driftledaren beskriver även att 
ledningen varit stöttande och hela tiden tryckt på att förklara varför förändringen 
skulle göras. 

 
“Vi hade två heldagar med huvudkontoret sen har logistikchefen supporterat. Vi har 
haft olika arbetsområden, jag har till exempel haft extern hiss. Så har vi möten varje 
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onsdag och går igenom hur det går så har de supporterat att ”det här är nästa 
förändring”. Så att man har blivit delaktig. De har suttit på huvud informationen 

hela tiden.” – Godsflödeschefen 
 

4.3.4 Ledarskapsrollen 
Godsflödeschefen beskriver sin roll som ledare är att sprida SOP budskapet till 
medarbetarna. SOP budskapet har delats genom personliga dialoger och att vara 
tillgänglig för sina medarbetare samt att själva föregå som ett gott exempel. 

“Min roll i SOP är att sprida budskapet till medarbetarna, varför vi gör det och hur 
vi ska göra det.” – Godsflödeschef 

 
“Jag försöka föregå som ett gott exempel och få ut alla regler så gott jag kunde 

själv. … Förklara varför vi gör det här för andra.” – Driftledare 
 

Även om ledarna har varit där för medarbetarna och visat vägen fanns det brister i 
ledarskapet där kommunikationen mellan medarbetarna och ledarna uppkommit. 

 
“Vi tog inte alltid den tiden vi behövde för att förklara varför vi skulle göra vissa 
saker utan vi sa så här ska du göra, end of discussion. Jag fungerar så att när en 

förändring kommer så är det okej att “ifrågasätta den” så länge man tar steg framåt 
inom den. Där har medarbetarna haft en annan åsikt ibland och det lyckades vi inte 

riktigt med.” – Logistikchef 
 

Logistikchefen förklarade att detta berodde på att ledarna och medarbetarna befann 
sig i olika faser i förändringsprocessen. Ledarna hade blivit introducerade mycket 
tidigare och har haft tid att smälta och förstå SOP materialet än medarbetarna. 

 
“Det är det som är enkelt att glömma, vi glömde bort att vi fick mycket mer tid på 

oss att anpassa oss jämfört med medarbetarna och väntade oss ändå samma resultat 
och commitment från dem.” - Logistikchef 

 
4.3.5 Motstånd och motivation 
Medarbetare som jag jobbat flera år med samma arbetssätt har haft svårare att anpassa 
sig till de nya arbetssätten som SOP innebär. Det största motståndet från medarbetarna 
var uppfattningen att det nya arbetssättet skulle vara mer tidskrävande. Men det största 
hindret som Varuhus C utsattes för var att i samband med implementeringen av SOP 
var det flera medarbetare som av olika anledningar slutade vilket resulterade i ett 
bemanningsgap. 
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“Det har varit en svår omsträngning för många, för många har ju ändå jobbat med 
det här i kanske 10 år med ett arbetssätt och så kommer någon och säger att du ska 
jobba så här istället. I början var det en stor frustration alla tyckte negativt och att 

det skulle gå så sakta och att vi inte skulle kunna lösa någonting”. – Driftledare 
 

För att minska motståndet används visionen av förändringen som ett styrmedel. 
Tidtagning utfördes på arbetsuppgifterna för att försäkra medarbetarna att det inte var 
någon stor tidsskillnad mellan det gamla arbetssättet och SOP sättet. Samtidigt 
informeras medarbetarna om vilka risker som kunde minimeras och vad resultatet 
kunde bli. 

 
“Jag och min före detta kollega, jag tog tiden det tog att utföra en arbetsuppgift med 

SOP och på ”original sätt” och det skilde 3 sec. Så då försökte vi sprida det 
budskapet, att det inte tar mycket så mycket längre tid, det känns som om det tar 

tid.” – Godsflödeschef 
 

“Det var väldigt mycket snacket om risk, hur mycket vi tar sönder, hur mycket 
pengar vi sparar med det här. Vi kanske till och med kan bemanna upp med fler 

människor om vi sparar in kostnaderna om vi inte tar sönder pallar och så vidare.” 
– Driftledare 

 
Vid den andra kontrollen visade resultaten att Varuhus C hade gjort ett stort framsteg 
och det firades genom att fira med tårta och hålla ett möte där man tog upp allt bra 
man hade gjort hittills. Det dagliga firandet är att slutföra de dagliga uppgifterna och 
att uppmärksamma medarbetarna vilket bra jobb de har gjort genom att visa dem. 

 
“När vi hade mellan kollen så firade för vi hade haft en jätte förbättring, då firade 

vi med tårta och hade ett möte och pratade om vad vi hade gjort bra. Vi lyfte 
egentligen bara de bra grejerna sen var det vissa grejer vi hade nått upp till men vi 

lyfte bara de bra som vi verkligen var duktiga.” – Driftledare 
 
 

4.3.6 Delaktighet och inkludering 
För att inkludera medarbetarna i förändringsprocessen valde Varuhus C att utse ett 
antal SOP ambassadörer som ska vägleda och föregå ett gott exempel för de andra i 
gruppen. SOP dokumenten var ett offentligt dokument som alla medarbetare hade 
tillgång till om de vill. Driftledarna utgjorde cirka 20% av funktionens bemanning. 
Driftledarna fick olika ansvarsområden inom SOP då de är de som är mest aktiva i det 
dagliga arbetet. 
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“Vi delade in dem i smågrupper med en SOP ambassadör i varje grupp. Det var ett 
mellansteg för att få med medarbetarna genom ambassadörerna.” – Logistikchef 

 
Då Varuhus C hade bemanningsbrist under implementering av förändringsarbetet och 
när många av deras nyckelpersoner slutade tappade de involveringen. Det är någonting 
som de hade jobbat hårdare för om de hamnat i samma situation igen. 

 
“Vi hade kämpat mer med involveringen. Vi hade en bra start med SOP men tyvärr 
så slutade en del av dem och då tappade vi det lite. De blev inte nyckelpersoner i det 

hela, där hade vi försökt att fullfölja det tror jag.” – Godsflödeschef 
 

4.3.7 Plan för Upprätthållande 
Inga av respondenterna hade ett konkret svar på hur SOP skulle upprätthållas i 
framtiden. Det fanns idéer kring att inkludera SOP i existerande kontrollen som utförs 
på hela varuhuset samt att fortsätta att tycka på det och inte släppa på det nu när man 
har kommit igång med det. Fortsätta att diskutera SOP dagligen för att påminna 
medarbetarna. Men även att inkludera det i den personliga utvecklingen utan att 
benämna det som SOP utan mer se det som sättet att arbeta. Nya medarbetare blir 
introducerade för de nya arbetssätten genom introduktion och gå bredvid äldre 
medarbetare. 

“Jag känner att man hela tiden på individnivå måste vara på och ha en dialog med 
de som kanske har en bit krav att följa SOP. Det kan vara att någon har missat 
någonting eller glömt bort. Det är jättelätt då det är ganska stort dokument.” 

– Driftledare 
 

“Jag har mina medarbetare, det har man med i mål och utvecklingsplanen. sen 
kanske man inte skriver SOP i den utan ett visst beteende måste ändras, tänk mer på 

det här, förmedlar detta budskapet till de övriga.” – Godsflödeschef 
 
 

4.4 Analys 
Samtliga Varuhus hade liknande resultat vid de två första kontrollerna som utfördes. 
Trots det så skilde sig ökningen av resultatet mycket mellan kontroll 2 och den slutliga 
ettårskontrollen. Varuhus C gjorde där knappt någon förbättring medan både Varuhus 
A och Varuhus B visade på ett fortsatt ökat och gott resultat även om Varuhus A inte 
riktigt nådde hela vägen för att anses ha klarat att driva förändringsarbetet på ett 
framgångsfullt sätt. 
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Figur 12. Resultatet av kontrollen av förändringsarbetet på samtliga varuhus 

 
 

4.5.1 Introduktion till förändringen 
Alla tre Logistikchefer blev introducerade till förändringen på ett liknande sätt. De 
fick förfrågan om att vara ett av de första varuhusen att implementera SOP genom ett 
telefonsamtal med huvudkontoret. Vid det laget så visste ingen av Logistikcheferna 
vad SOP innebar och varför det skulle göras. Logistikchefen på Varuhus A samt på 
Varuhus B hade tidigare hört talas om SOP fast inte benämnt vid det namnet. 
Logistikchefen på Varuhus A och Varuhus B blev sedan djupare introducerad till SOP 
via ett matrismöte medan Logistikchefen på Varuhus C inte fick någon djupare 
beskrivning av exakt vad SOP var. 

 
Huvudkontoret kom på besök och genomförde en utbildning under flera dagar på 
samtliga varuhus. Där fick de information, gjorde självskattningar samt gjorde 
övningar för att lära hur människor fungerar vid förändringar. På Varuhus B 
förberedde ledningsgruppen frågor innan utbildningen genomfördes. På Varuhus B så 
introducerades även Godsflödeschefen och Driftledaren väldigt tidigt för att få tid att 
bearbeta och vara positiva till förändringen. På samtliga varuhus introducerades 
resterande funktioner via ett matrismöte med ledningsgruppen. 

 
Både Varuhus A och Varuhus B ansåg att huvudkontoret tillhandahöll god support 
och förklarade visionen med förändringen på ett tydligt sätt vid introduktionen. 

 
Alla tre Varuhus introducerade förändringen för medarbetarna vid ett avdelningsmöte. 
Varuhus B höll även workshop där medarbetarna delades in i grupper för att få en 
chans att ställa frågor de inte ville ställa i helgrupp. Varuhus C använde sig även av 
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utvalda SOP ambassadörer för att introducera medarbetarna till förändringen vid 
avdelningsmötet. 

 
4.5.2 Mål och prioriteringar 
Alla tre varuhus har använt sig av uppsatta mål och delmål. Varuhus A satte upp målen 
främst utifrån SOP-reglerna och planerade den utefter vilka de skulle göra direkt, lite 
senare och inte skulle göra alls. Varuhus B planerade sina mål genom att sätta upp i 
vilken ordning det skulle genomföra alla mål. Varuhus C tog hjälp av en change agent 
för att ta fram mål, syfte och vision specifikt för deras varuhus. 

 
Varuhus A följde upp och kommunicerade alla sina uppsatta mål med hjälp av en TV- 
skärm på en gemensam yta där målen hade olika statusar, grönt (uppnått), rött (ej 
påbörjat) samt gult (påbörjat). På Varuhus B så följdes endast vissa mål upp och det 
gjordes främst genom att ledarna satte ned foten när de såg att mål inte följdes. 
Varuhus C följde inte upp målen på något särskilt sätt. 

 
De mål som hade med beteenden att göra prioriterades först på Varuhus A och det 
som prioriterades lägst var sådant de ansåg att de ändå inte skulle hinna med att göra 
i samband med de högre prioriteringarna. Varuhus B fokuserade även mest på det som 
hade med beteenden och människor att göra och även det som var kopplat till visionen, 
det vill säga säkerhet. 

 
Varuhus B har haft SOP relaterade mål anknutna till personlig utvecklingen genom 
både ledarnas och medarbetarnas utvecklingsplaner. Det har både funnit övergripande 
mål som alla hade och även individuella mål som medarbetarna satt upp. Även 
Varuhus C har integrerat SOP i de fem huvudmål som alla medarbetarna har i sin 
utvecklingsplan medan Varuhus A inte gjort det alls. 

 
4.5.3 Kommunikation och Support 
Kommunikation mot medarbetare kring förändringsprocessen genomfördes på 
samtliga varuhus genom avdelningsmöten. Alla medarbetare kunde inte medverka på 
dessa avdelningsmöten och därför användes även utskick av veckomail. Varuhus A 
och Varuhus B använde sig även av en TV som fanns på en gemensam yta. TV:en 
hade rullande information om förändringsarbetet samt annan viktigt information som 
berör medarbetarna. 

 
Kommunikationen mellan medarbetare och ledare har på Varuhus A endast delvis 
varit öppen. Driftledaren på Varuhus A som arbetar närmast medarbetarna beskriver 
att öppen dialog i form av alla tankar och funderingar inte nått ända upp till chefsnivå 
utan stannat på medarbetarnivå och driftledarnivå. Varuhus B har arbetet i små 
grupper för att lyfta fram känslor kring förändringsarbetet för att motivera 
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medarbetaren att prata öppet om det. De har även haft individuella samtal tillsammans 
med dem när ett behov har identifierats där en medarbetare behövt prata enskilt för att 
våga öppna sig. Förändringsarbetet på Varuhus B kommunicerades först ut till 
medarbetarna i mindre grupper där deltagarna fick tillgång till SOP dokumentet. Då 
introduktionen genomfördes i mindre grupper hade de större möjlighet för diskussion 
och frågeställning. Varuhus C valde att utse SOP ambassadörer för att sprida 
förändringens budskap och supportera medarbetarna i det dagliga arbetet. Den idén 
ansågs vara bra men på grund av att många av ambassadörerna slutade uppstod 
känslan av att kommunikationen var bristande. Efter den slutliga ett års kontrollen 
fanns det fortfarande medarbetare som inte kände till förändringsarbetet och SOP även 
om de har haft tillgång till alla kommunikationskanaler. 

 
Supporten från ledningen har varit bra på Varuhus B. Varuhuschefen har stöttat 
logistikavdelningen under implementeringen och har tillsammans med logistikchefen 
lett förändringen som att det är något hela varuhuset gör tillsammans och inte endast 
logistikavdelningen. På Varuhus C har det istället varit så att logistikchefen och 
varuhuschefen har supportat medarbetarna genom att hela tiden berätta vad nästa steg 
är i förändringen när något avklarats och de har därmed suttit på all information. 
Varuhus A anser att det har varit tydligt att der var varuhusen själva som drev 
förändringen och de visste vilka andra varuhus de skulle kontakta om de behövde 
support. Dock så hade inte varuhus A speciellt mycket kontakt med andra varuhus 
förutom kring praktikaliteter. Logistikcheferna på Varuhus C och Varuhus B har varit 
med och stöttat andra varuhus och har därför kunnat bidra med väldigt bra support och 
mycket information. Logistikchefen från Varuhus B var det varuhus som hade mest 
kontakt och sökte support från andra varuhus och från Huvudkontoret. 

 
Det tydliga stödet från varuhusledningen och huvudkontoret på Varuhus B har även 
resulterat i att medarbetarna tagit förändringen mer på allvar och känt ett starkare stöd 
och förståelse från ledningen. Både godsflödeschefen och Driftledaren anser att de fått 
ett gott stöd från logistikchefen.Alla tre ledare på Varuhus B upplevde att visionen 
med förändringen kommunicerats på ett bra och tydligt sätt från huvudkontoret och 
att det även var något som kommunicerades tydligt till medarbetarna. 

 
4.5.4 Ledarskapsrollen 
Ledare på både Varuhus A och Varuhus B har försökt utgöra ett bra exempel så gott 
de kunnat men samtidigt varit öppna med att även de är människor och att det är en 
förändring för dem också. Varuhus C har inte haft samma öppenhet kring det. 
Driftledaren på varuhus B beskriver även att han utgjort ett bra exempel då han som 
person är väldigt förändringsbenägen. 
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Ledningen på Varuhus B gjorde en gemensam överenskommelse att de verkligen 
skulle arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att kunna utgöra ett bra exempel och 
få med sig medarbetarna. Överenskommelsen innehöll även riktlinjer kring att de ej 
skulle använda hårda ord när SOP inte följs utan att de då skulle förklara visionen och 
varför förändringen är viktig. Ledningen satte även ned foten och klargjorde att de 
gamla arbetssätten inte längre accepteras. 

 
På Varuhus C uppkom brister i kommunikationen mellan medarbetare och ledare på 
grund av bristande förståelse för att de mentalt befann sig i olika delar av 
förändringsprocessen. Det på grund av att ledarna hade mycket längre tid att ta till sig 
förändringen. Bristerna som uppstått på Varuhus B har främst bestått av sämre 
ledarskap från främst driftledare som inte har någon erfarenhet av personalansvar. 

 
4.5.5 Motstånd och motivation 
Ett gemensamt motstånd som existerat på både Varuhus A och Varuhus C är att 
medarbetarna ställt sig negativa till förändringen på grund av att de ansett att det skulle 
bli mer tidskrävande. För att visa för medarbetarna och motivera dem att det nya 
arbetssättet inte tar mycket längre tid att utföra har Varuhus C utfört tidmätningar. På 
varuhus A genomförde logistikledningen tillsammans med medarbetarna en 
awareness kring SOP för att mjukstarta förändringsarbetet och skapa motivation. 

 
Medarbetare som arbetat länge med de gamla arbetssätten har varit de som har haft 
det svårare att förändra sitt beteende påstår både Varuhus B och Varuhus C. På 
varuhus B bidrog detta även till att nya medarbetare inte följde SOP då de såg de äldre 
medarbetarna arbeta på det gamla sättet. För att motivera medarbetarna att vilja ändra 
sitt invanda beteende höll Varuhus B workshops där medarbetarna tilldelades olika 
ansvarsområden. Genom workshopen har även medarbetarna varit delaktiga att ta 
fram olika lösningar på uppstådda problem. 

 
Ytterligare motstånd som identifierats på samtliga Varuhus var att medarbetarna inte 
förstod det positiva som förändringen kunde bidra med.. Varuhus A har bemött detta 
motstånd genom att tydligare förklaringar gavs, dagliga påminnelser och andra 
perspektiv att se förändringen ur. Varuhus B bemötte detta motstånd genom att 
förmedla visionen, förklara det positiva med den, pusha att de skulle bli det första 
varuhuset som klarade att genomföra förändringen samt genom att hänvisa tillbaka 
mot de mål medarbetarna satt i sin utvecklingsplan. Varuhus C presenterade för 
medarbetarna vilka potentiella risker som finns som skulle minimeras vid 
implementeringen av SOP. 

 
På Varuhus B tog inte medarbetarna i början förändringen på allvar då de trodde att 
SOP var tillfälligt samt att fientlighet uppstod mellan funktioner. Varuhuset har haft 
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individuella samtal med medarbetarna för att förklara varför förändringen behövs för 
att skapa en förståelse för att det inte är tillfälligt. De bemötte även motståndet genom 
att kommunicera visionen och de saker som i den berör en säker miljö för 
medarbetarna och kunderna. Genom att inkludera förändringsarbetet i den personliga 
utvecklingsplanen motivera medarbetarna att förändringen är permanent. 

 
Under implementeringen genomgick Varuhus C en stor personalomsättning där 
många av deras SOP ambassadörer valt att gå vidare på andra uppdrag vilket lett till 
ett gap i bemanningen och brist på personer som ansvarade för att motivera 
medarbetarna. 

 
På varuhus A och C så firades framgång främst genom att medarbetarna fick muntlig 
bekräftelse när det gjort något positivt. På varuhus C firades framgång en gång på 
gruppnivå vilket var när de uppnått bra resultat den första kontrollen som 
genomfördes. 

 
Firande av framgång gjordes både rejält och ofta på Varuhus B. Uppmärksammade 
och firande av framsteg gjordes på både individuell nivå i form av muntlig beröm men 
även på gruppnivå i form av godis de dagar gott resultat uppnåtts samt med 
gruppaktiviteter efter kontrollerna. Det blev mycket uppskattat av medarbetarna. Goda 
resultat uppmärksammades även på varuhus nivå. 

 
 

4.5.6 Delaktighet och inkludering 
Samtliga Varuhus inkluderade medarbetarna i förändringsprocessen genom att utse 
medarbetare som fick ansvara för olika SOP relaterade problem. Främst var det 
driftledare som fick olika ansvarsområden inom SOP tilldelade till sig. Varuhus A och 
Varuhus C valde även att utse ambassadörer för att för att vägleda och föregå ett gott 
exemplet. 

 
Vid olika förändringsförslag involverades medarbetarna på Varuhus A och Varuhus 
B genom att delta i olika workshops, under workshopen identifierades lösningsförslag 
som sedan testades och det arbetssätt som ansågs vara mest effektivt implementerades. 

 
Samtliga Varuhus reflekterar att de kunde involvera medarbetarna tidigare och mer 
under förändringsprocessen. Varuhus och Varuhus B ansåg att involveringen av alla 
enheter på varuhuset kom för sent i förändringsprocessen då SOP inte endast berör 
logistikenheten utan alla varuhuset enheter behöver även de ta del och ta vid 
förändringen. 



56  

 
 
 

4.5.7 Plan för Upprätthållande 
Samtliga respondenter hade inget konkret svar på hur SOP är planerat att upprätthållas 
efter ettårskontrollen. Samtliga ansåg att det skulle inkluderas i redan existerande 
kontroller som utförs årligen. Samtliga varuhus berättar att SOP relaterade mål är 
inkluderad det i den personliga utvecklingen och prestation utvärderingen. För att 
upprätthålla förändringen uppmanar samtliga Varuhus att fortsätta diskutera SOP och 
påminna varandra i det dagliga arbetet. 

 
Varuhus A och Varuhus B säger bestämt att man måste sluta prata SOP och börja 
prata vardag. Det är så här vi jobbar och det är här för att stanna. 
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5 Diskussion 
Följande kapitel inleds med en resultatdiskussion. Där presenteras en jämförelse 
mellan den teori som ligger till grund för undersökningen, och den empiri som 
samlats. Jämförelsen diskuteras med syfte att besvara det undersökningen avser att 
svar på vilket återfinns i Kapitel 1.4 - Syfte och Mål. Resultatdiskussionen följs utav 
en metoddiskussion som diskuterar metodens påverkan på studiens resultat. Kapitlet 
avslutas med en teoridiskussion där relevansen av de valda teorierna diskuteras och 
motiveras. 

 
5.1 Resultatdiskussion 

 
5.1.1 Introduktion till förändringen 
Beslutet att införa SOP kom från huvudkontoret där ett behov av att uppdatera och 
sammanställa säkerhetsrutinerna identifierades. Enligt Lewins första fas Unfreeze ska 
ett behov av förändringen identifieras och förbereda medarbetarna att en förändring 
kommer att ske. Det gjorde Huvudkontoret genom att kontakta Logistikcheferna på 
respektive varuhus och erbjuda dem att vara först ut med att genomföra 
implementeringen av SOP på sina varuhus. Därefter åkte Huvudkontoret till 
respektive varuhus och höll en tvådagars utbildning med logistikledningen för att 
informera vad SOP innebär och vilka förändringar som måste ske utifrån ett färdigt 
SOP dokument. Under introduktionsutbildningen genomförde huvudkontoret 
tillsammans med logistikledningen en nulägesanalys för att bedöma 
uppfyllnadsgraden av SOP idag för att identifiera vilka områden varuhusen måste 
uppfylla tills implementeringsfasens slut som är på ett år. Utifrån Kotters första steg 
Skapa är förändringsarbetet av SOP någonting som har planerats från en tid tillbaka 
för att överensstämma med de höga säkerhetskraven som ställs. 

 
Som tidigare nämn i avsnitt 1 -Inledning så är SOP inget nytt begrepp då det oftast 
används inom medicinska sammanhang. Därav är det inte ovanligt att många inte 
känner till begreppet och vet innebörden av den. Logistikcheferna på varuhus A och 
Varuhus B hade bara hört talas om SOP före introduktionen men inte haft en förståelse 
om vad det innebar. Varuhus C hade inte hört talas om SOP före introduktion. Vilket 
till en början skapade stor osäkerhet och motstånd mot den vilket Bridges beskriver 
som en vanlig reaktion om förändringen inte motiveras och förklaras tillräckligt. I 
denna förändring som till största del innebär att förändra ett invant beteende, tvingas 
personerna ur sina bekvämlighetszoner vilket vanligen skapar känslor som förvirring, 
rädsla och frustration. Därför är det viktigt som tidigare nämn enligt Kotter och Lewin 
att tydligt förklara varför förändringen bör ske och hur det kommer att genomföras. 
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För att uppnå goda resultat ska visionen med förändringen vara tydlig och tillgänglig 
för alla enligt Kotter. Både Varuhus A och Varuhus B ansåg att visionen var tydligt 
kommunicerad från Huvudkontoret under introduktionen. 

 
 

I de tidigare styckena beskrivs det hur logistikledningen blev introducerad av SOP 
från Huvudkontoret. Efter Huvudkontorets besök och etableringen av 
nulägesanalysen påbörjade implementeringen av SOP. Logistikledning på respektive 
varuhus introducerade hädanefter SOP för medarbetarna genom ett avdelningsmöte. 
Varuhus B anordnade en workshop i mindre grupper där medarbetarna diskuterade 
och kunde ställa frågor angående SOP. Varuhus C valde ut SOP ambassadörer för att 
sprida förändringsarbetets vision. Som tidigare nämn så beskriver Lewin att det är 
viktigt att introducera medarbetarna på ett bra sätt och tydligt förklara visionen och 
hur förändringen ska genomföras vilket alla tre varuhus gjort på ett tydligt sätt. 

 
5.1.2 Mål och prioriteringar 
I Bridges Transition Models mellansteg “The Neutral Zone” så anser Bridges att det 
är viktigt att arbeta i en tydlig riktning för att motverka jobbigt känslor och motstånd 
som kan uppstå. Bridges beskriver att det dels bör göras genom uppsatta mål men även 
delmål för att undvika en känsla av att förändringen går långsamt och att medarbetarna 
inte känner någon mening att försöka förändras. Alla de tre undersökta varuhusen har 
använt sig både av övergripande mål inom förändringen, men även olika delmål längs 
vägen. Detta tyder på att alla varuhus i ett tidigt stadie motverkat jobbiga känslor och 
motstånd genom att sätta upp mål och delmål att arbeta mot för att visa på en tydlig 
arbetsritning med förändringen. 

 
Varuhus A valde att helt prioritera bort vissa delmål och därmed inte arbeta för att 
uppfylla dessa. Det kan enligt Bridges tyda på brister vid uppvisande av en tydlig 
arbetsritning och därmed även risker för att jobbiga känslor och motstånd uppstått hos 
medarbetarna vilket kan ha hindrat förändringsarbetet. Både Varuhus A och Varuhus 
B fokuserade extra mycket på sådant som hade med beteenden att göra eftersom det 
tar längst tid att förändra. Det går hand i hand med Bridges och Lewins teori kring att 
det är viktigt att tillsätta mycket tid för att medarbetarna ska få möjlighet till utrymme 
för att bearbeta känslor, lära nya saker, förstå meningen med förändringen och även 
för att faktiskt förändras. Vissa människor anpassar sig enligt Bridges långsammare 
och ges då inte tillräckligt med tid kan det leda till motstånd, brist på kunskap och 
brist på förståelse för förändringens mening hos medarbetare. Varuhus C använde sig 
inte av några särskilda prioriteringar vid planering och genomförandet av SOP. Det 
kan tyda på att varuhus C inte planerat och förstått vikten av att ge medarbetarna 
utrymme och tid för att förändras men även brister i en tydlig arbetsritning vilket enligt 
Bridges leder till motstånd och därmed misslyckande vid förändringsarbetet. 
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Bridges (1991) beskriver att det också är viktigt att vara uppmärksam över 
arbetsbelastningen och att som ledare, ansvara för att prioritera ner vissa 
arbetsuppgifter eller tillsätta mer resurser. Det har Varuhus B gjort genom att tilldela 
olika medarbetare olika ansvar inom SOP och därmed även fördelat den ökade 
arbetsbelastningen som uppstått inom varje ansvarsområde. Det leder enligt Bridges 
till att medarbetarna inte känner samma stress och motstånd på grund av 
arbetsbelastningen vilket förklara varför Varuhus B lyckades så bra med att 
genomföra förändringen jämfört med de andra varuhusen som inte utförde några 
särskilda handlingar med syftet att fördela den ökade arbetsbelastningen. 

 
En central del för att motivera medarbetarna och få dem att arbeta rätt och skapa en 
bra grund för upprätthållning av förändringen är att enligt Bridges använda sig av 
individuella mål som kan kopplas till förändringen och organisationens övergripande 
mål. Varuhus B har använt sig av både individuella mål som medarbetare och ledare 
själva valt, men även övergripande mål applicerat för alla medarbetare som varit 
kopplat till förändringen. Det visar på en stor sannolikhet att Varuhus B har haft lättare 
att upprätthålla förändringen samt att medarbetarna varit mer motiverade till att arbeta 
rätt med förändringsarbetet. Varuhus C integrerade även SOP relaterade mål i de redan 
existerande huvudmålen i utvecklingsplanen som var lika för alla medarbetare. 
Varuhus A gjorde inte något särskilt för att integrera målen med förändringen med 
medarbetarnas personliga mål vilket kan vara en stark bidragande faktor till att 
Varuhus A inte lyckats motivera sina medarbetare, inte säkrat en bra grund för 
upprätthållning av förändringen och därmed inte lyckats genomföra 
förändringsarbetet framgångsrikt. 

 
Varuhus A följde upp och kommunicerade alla sina uppsatta mål med hjälp av en TV- 
skärm på en gemensam yta där målen hade olika statusar, grönt (uppnått), rött (ej 
påbörjat) samt gult (påbörjat). Varuhus C följde inte upp målen på något särskilt sätt. 
På Varuhus B så följdes endast vissa mål upp genom en TV likt Varuhus A men också 
genom att ledarna satte ned foten när de såg att mål inte följdes. Varken Varuhus A 
eller Varuhus C har tydligt satt ned foten på ett liknande sätt gällande att det gamla 
sättet att arbete inte längre var acceptabelt vilket enligt Lewin är viktigt för att pusha 
och tvinga medarbetarna till att följa förändringen. Görs inte det så finns en stor risk 
att förändringen inte följs vilket kan förklara varför varken Varuhus A eller Varuhus 
C klarade ettårskontrollen. 

 
5.1.3 Kommunikation och Support 
Kommunikation mot medarbetare kring förändringsprocessen genomfördes på 
samtliga varuhus genom avdelningsmöten. Alla medarbetare kunde inte medverka på 
dessa avdelningsmöten och därför användes även utskick av veckomail. Varuhus A 
och Varuhus B använde sig även av en TV som fanns på en gemensam yta. TV:en 
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hade rullande information om förändringsarbetet samt annan viktigt information som 
berör medarbetarna. 

 
Kommunikationen mellan medarbetare och ledare har på Varuhus A endast delvis 
varit öppen. Driftledaren på Varuhus A som arbetar närmast medarbetarna beskriver 
att öppen dialog i form av alla tankar och funderingar inte nått ända upp till chefsnivå 
utan stannat på medarbetarnivå och driftledarnivå. Varuhus B har arbetet i små 
grupper för att lyfta fram känslor kring förändringsarbetet för att motivera 
medarbetaren att prata öppet om det. De har även haft individuella samtal tillsammans 
med dem när ett behov har identifierats där en medarbetare behövt prata enskilt för att 
våga öppna sig. Förändringsarbetet på Varuhus B kommunicerades först ut till 
medarbetarna i mindre grupper där deltagarna fick tillgång till SOP dokumentet. Då 
introduktionen genomfördes i mindre grupper hade de större möjlighet för diskussion 
och frågeställning. Varuhus C valde att utse SOP ambassadörer för att sprida 
förändringens budskap och supportera medarbetarna i det dagliga arbetet. ´Den idén 
ansågs vara bra men på grund av att många av ambassadörerna slutade uppstod 
känslan av att kommunikationen var bristande. Efter den slutliga ettårskontrollen 
fanns det fortfarande medarbetare som inte kände till förändringsarbetet och SOP även 
om de har haft tillgång till alla kommunikationskanaler. 

 
Supporten från ledningen och varuhuschefen har upplevts som väldigt bra av samtliga 
respondenter från Varuhus B. Varuhuschefen har stöttat logistikavdelningen under 
implementeringen och har tillsammans med logistikchefen lett förändringen som att 
det är något hela varuhuset gör tillsammans och inte endast logistikavdelningen. Det 
tydliga stödet från varuhusledningen och huvudkontoret har även resulterat i att 
medarbetarna tagit förändringen mer på allvar och känt ett starkare stöd och förståelse 
från ledningen. Både godsflödeschefen och Driftledaren anser att de fått ett gott stöd 
från logistikchefen. Han stöttade samtidigt andra hus under förändringen och kunde 
därför bidra med mycket bra tips och information Logistikchefen har även haft kontakt 
med andra hus och med huvudkontoret för att få support. 

 
Alla tre ledare på Varuhus B upplevde att visionen med förändringen kommunicerats 
på ett bra och tydligt sätt från huvudkontoret och att det även var något som 
kommunicerades tydligt till medarbetarna. 

 
5.1.4 Ledarskapsrollen 
Ledare på både Varuhus A och Varuhus B har försökt utgöra ett bra exempel så gott 
de kunnat men samtidigt varit öppna med att även de är människor och att det är en 
förändring för dem också. Varuhus C har inte haft samma öppenhet kring det. 
Eftersom Varuhus A och Varuhus B har lyckats bäst med förändringen så visar därför 
studien på att det är viktigt att som ledare utgöra ett bra exempel vid förändringen 
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eftersom medarbetarna ofta tar efter deras beteenden. Lewin menar även att det är 
viktigt att som ledare förstå och visa på att det är okej att alla människor förändras 
olika snabbt genom att även enligt Bridges visa empati och lyssna på medarbetarna. 
Varuhus B var tydliga och öppna med just det och visade medarbetarna att det är 
mänskligt att göra fel och att även de som ledare gör det vilket visar på att det är en 
av anledningarna till att Varuhus B lyckats bäst. 

 
 

Enligt både Lewin Bridges och Kotter så är det viktigt både för att få medarbetarna att 
acceptera förändringen men även upprätthålla den genom att hela tiden förklara 
visionen för medarbetarna och därmed få dem att förstå det positiva med den. För att 
lyckas med det så menar även Lewin att ledare på alla hierarkiska nivåer måste 
helhjärtat tro på förändringen och sedan leda och stödja den. Alla ledare på olika 
hierarkiska nivåer på Varuhus B gjorde en gemensam överenskommelse att de 
verkligen skulle arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att kunna utgöra ett bra 
exempel och få med sig medarbetarna vilket därmed linjerar med teorin kring att det 
leder till ett lyckat förändringsarbete vilket det även gjorde för Varuhus B. 

 
Överenskommelsen innehöll även riktlinjer kring att de ej skulle använda hårda ord 
när SOP inte följs utan att de då skulle förklara visionen och varför förändringen är 
viktig. Det leder enligt alla de tre teoretiska modellerna till att medarbetarna blir 
motiverade förstår förändringen och slipper känna osäkerhet och därmed till en mer 
lyckat förändringsarbete. 

 
Lewin beskriver att alla människor anpassar sig olika snabbt och behöver olika resurser 
och stöttning genom förändringen. Ledare på Varuhus C har inte har haft förståelse 
för det och därför drivit förändringen som om medarbetarna var längre fram i processen 
än vad de egentligen var. Det medförde att ledarna inte kunnat stötta, förstå och leda 
medarbetarna på det sätt som enligt bridges krävs vid genomförandet för att 
framgångsrikt förändra beteenden och tankesätt. 

 
5.1.5 Motstånd och motivation 
Som tidigare skrivet i Introduktionskapitlet finns det studier som visar på att nästan 
70% av alla förändringsarbeten misslycka (Finansliv, 2015). En bidragande faktor för 
den höga frekvensen av misslyckande kommer från deltagarnas motstånd mot 
förändring. Då de känner osäkerhet och rädsla för hur förändringen kommer att 
påverka dem. Dessa känslor måste hanteras genom att skapa förståelse om 
förändringen. 

 
Samtliga varuhus stötte på liknande motstånd från sina medarbetare. Det motstånd 
som har uppkommit från medarbetarna är ilska och frustration av att arbetsuppgifterna 
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utifrån SOP är mer tidskrävande. Många av medarbetarna har ett invant beteende på 
hur de ska utföra det dagliga arbetet i och med SOP har arbetsrutiner förändrats vilket 
skapar förvirring, frustration och osäkerhet. I Bridges “transition model” första steg 
Ending Losing, Letting Go uppmärksammas det att vid en förändring krävs det att 
personerna tvingas att ta ett steg ur sin bekvämlighetszon så som att ändra ett invant 
beteende för att samtycka med de nya arbetsrutinerna. Då medarbetarna ställ inför nya 
arbetsrutiner kommer det att uppfattas som om att det tar längre tid att utföra samma 
arbetsuppgift enligt de nya rutinerna. Enligt respondenterna ifrågasatta många 
medarbetare nyttan med de nya arbetssätten då de var mer tidskrävande om man ansåg 
att de gamla sätten funkar lika bra. För att lyfta fram motivation genomgick 
medarbetarna awareness och workshops för att fördjupa sin förståelse till varför de 
nya arbetsrutinerna skulle implementeras. Varuhus C presenterade för medarbetarna 
de vanliga riskerna som kan förekomma och hur de med hjälp av de nya 
arbetsrutinerna kommer att minska dem. 

 
I Lewins fas Unfreeze beskrivs det att det är viktigt att ledningen supporterar 
medarbetarna vid förändringen och visa förståelse för oro och andra tvivelaktiga 
motstånd. Samtliga respondenterna var tydliga att meddela att de själva gick igenom 
samma förändringsprocess som medarbetarna och hade därmed en förståelse om vad 
medarbetarna genomgick och kunde med olika verktyg hjälpa dem att överkomma sin 
oro. Varuhus B hade individuella samtal tillsammans med medarbetarna där de kunde 
uttrycka sina känslor om förändringen. 

 
Varuhus C använde sig av ambassadörer för att förmedla förändringen vision för att 
motivera medarbetarna. Vilket enligt Kotters fjärde steg Värva är avslutningen av 
förberedelsefasen tillsammans med ambassadörerna kommer förändringens budskap 
att spridas inom organisationen och ge en positiv inverkan. Då ambassadörerna är 
medarbetare och inte ledare ger det motivation till att vilja förändras, det stärker 
självsäkerheten och sänker oron. Varuhus C genomgick dock en stor 
personalomsättning då många av ambassadörerna slutade. Ambassadörerna ersattes 
inte i tid vilket är en av många faktorer för varför Varuhus C inte nådde upp till de 
utsatta målet. 

 
Både Kotter och Lewin lägger stor vikt på att det är viktigt att fira framgång både stora 
och små för att motivera medarbetarna. Samtliga varuhus firade genom att ge muntligt 
beröm till medarbetarna när delmål hade uppnått och för väl utfört arbete. Varuhus C 
firade efter andra kontrollen med tårta för en bra prestation på så kort tid. Varuhus B 
hade ett stort firande efter den slutgiltiga kontrollen för att fira att de hade nått upp 
och överträffat målet på 95%. 
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5.1.6 Delaktighet och inkludering 
I Lewins (1947) andra fas Change belyses det att det är viktigt att det ska finnas 
personer som vägleder de andra genom förändringen genom att utgöra ett gott 
exempel. Även Kotter (2014) har i sitt fjärde steg som punkt att värva volontärer som 
har till uppgift att förmedla förändringens vision till medarbetarna och motivera dem 
till genomföra förändringen. Alla varuhus har inkluderat medarbetarna genom att utse 
några av medarbetarna till att ansvara för olika områden inom förändringen för att 
vägleda och motivera. Varuhus A och Varuhus C har även haft SOP ambassadörer 
med syfte att framhäva visionen och föregå en förebild för medarbetarna. Vad 
Varuhus C misslyckades med var att förankra ambassadörs roll då många av deras 
nyckelpersoner slutade under förändringsarbetet och de hann inte täcka upp för 
förlorade resurser. 

 
Varuhus A och Varuhus B anser att de båda var för sent ute med att involvera 
varuhusets andra enheter som berörs av förändringen vilket enligt Kotter och Lewin 
är en viktig del för att lyckas med ett förändringsarbete. Båda teorierna belyser att 
medarbetarna ska involveras i ett tidigt stadie för att känna delaktighet och med det 
vara mer mottagliga mot förändringen. 

 
Medarbetarna inkluderades tidigt i förändringsprocessen då de var delaktiga i 
workshops som utfördes på Varuhus A och Varuhus B för att skapa förståelse till 
varför förändringen ska implementeras. Under workshopen kunde deltagarna 
diskutera sina funderingar och yttra idéer av förbättringsförslag på olika arbetssätt som 
testades. Därefter valdes det mest effektiva lösningen att implementeras. Detta 
stämmer överens med Kotters femte steg Möjliggöra där ineffektiva processer 
identifieras för att ersättas med effektiva lösningar vilket engagerar och motiverar 
medarbetarna och leder förändringen framåt. Bridges skriver att det är viktigt att 
dämpa rädslan som uppstår vid en förändring på grund av osäkerhet och brist på 
förståelse vilket både Varuhus A och Varuhus B lyckats med genom de workshops 
som hållt för att skapa förståelse. 

 
5.1.7 Plan för Upprätthållande 
Båda teorierna från Lewin och Kotter avslutas med att förankra förändringen i 
organisationens kultur och skapa förhållanden för upprätthållning av förändringen. 
Vid intervjutillfällen hade inga respondenter från respektive varuhus några konkreta 
svar på just hur SOP skulle förankras och upprätthållas efter den slutgiltiga kontrollen. 
Men flera av respondenterna ansåg att det kommer vävas in i deras existerande 
kontroller där SOP kommer att finnas representerat. Varuhus B har redan under 
förändringsarbetet inkluderat SOP i den individuella utvecklingsplanen för 
medarbetarna vilket Bridges anser vara en nyckel för att lyckas upprätthålla 
förändringen. 
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Det viktiga enligt Varuhus A och Varuhus C är att sluta prata SOP och prata vardag 
vilket går hand i hand med Kotters 8:e steg “Upprätthålla”. Steget går ut på att det är 
viktigt att förändringen blir inbäddad i de vardagliga aktiviteterna och arbetsrutinerna 
för att lyckas upprätthålla förändringen. Det visar på att om Varuhus A och C 
verkligen föankrar förändringen på det sätt de beskriver är viktigt så finns en större 
chans att de faktiskt kommer lyckas att upprätthålla förändringen. 

 
För att upprätthålla förändringen så planerar samtliga Varuhus att fortsätta diskutera 
SOP och påminna varandra i det dagliga arbetet. Att alla varuhus tänker fortsätta 
diskutera SOP och behandla det som något utöver det vanliga tyder på att de inte 
kommer lyckas upprätthålla förändringen. Det eftersom Kotter menar att förändringen 
måste bäddas in i de dagliga aktiviteterna och slutas behandlas som något utöver det 
vanliga. 

 
5.2 Metoddiskussion 
De metoder som valts är en tolkning av författarnas uppfattning av syftet med studien 
och hur undersökningen genomförs bäst utifrån det. Vid en deduktiv strategi som i 
detta fall används så används olika teorier för att identifiera och beskriva gapet som 
forskningsfrågan ska besvara. Syftet med studien var att beskriva ledarskapets roll vid 
ett förändringsarbete som styrs centralt och verkar på flera enheter. När något ska 
beskrivas så görs det enklast genom att utgå från teori och därför har den deduktiva 
metoden varit lämplig för att genomföra detta arbete. 

 
Den kvalitativa metoden har valts då det endast är ett fåtal ledare som genomgått 
förändringen samt för att både området ledarskap och förändringsarbeten är komplexa 
fenomen som inte går att samla tillräckligt med relevant information kring genom 
kvantitativa intervjuer. Det var därför relevant att välja en kvalitativ metod för att 
lyckas fånga all relevant information på en tillräckligt detaljerad nivå. Tre ledare 
intervjuades på varje varuhus. 

 
De varuhus som valts för undersökningen var de varuhus som vid den tiden hade 
genomfört den ettåriga implementeringen av Standard Operating Procedure (SOP). 
Studien undersöker endast ledarnas syn på ledarskapet vid förändringsarbetet vilket 
beskrivs i kapitel 1.5 - Avgränsningar samt i Kapitel 3.2.1 - Urval. Ledarnas syn på 
förändringen utgör dock endast ett av många perspektiv av det som undersöks vilket 
kan leda till en bristande reliabilitet i den empiri som samlats in. Något som dock ökar 
reliabiliteten trots detta är att flera ledare undersökts på samma varuhus som således 
upplevt samma förändring. Det leder till att tre olika perspektiv ges på en och samma 
förändring. Det har även medfört att relevanta mönster har kunnat identifieras och 
resulterat i slutsatser som genomsyras av en högre reliabilitet. 
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För att säkra hög validitet så har teorin först tematiseras och sedan har intervjufrågor 
skapats för att svara upp mot alla funna kategorier. Intervjufrågornas giltighet har 
sedan kontrollerats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Den empiri som sedan 
samlats in har också på ett liknande sätt tematiseras bland annat utifrån de kategorier 
som tidigare identifierats vid tematisering av teorin. Denna typ av metod visar på en 
röd tråd och empirin svarar upp mot det som avses att undersökas eftersom 
intervjufrågorna är baserad på det. Det är dock svårt att tydliggöra validiteten i en 
kvalitativ undersökning av ett sådant komplext område som ledarskap och 
förändringsarbeten. Det som skulle tydliggjort detta ännu mer i denna studie hade varit 
att göra ännu smalare avgränsningar och mer specifika forskningsfrågor som endast 
täcker ett område inom ledarskap. 

 
5.3 Teoridiskussion 
Tre stycken teorier har valts som grund för undersökningen. Två av dessa var Kurt 
Lewins “Change Model” och John Kotters “Accelerate 8-step process”, som beskriver 
hur förändringsprocesser kan genomföras. William Bridges “Transition Model” är den 
tredje teori som valts och beskriver ledarskap specifikt vid förändringar. 

 
Det som kännetecknar Lewins förändringsmodell är att den inte endast visar på hur en 
förändring ska skapas och införas utan också hur den ska upprätthållas genom tid 
(Sveningsson & Sörgärde, 2015). Det förklarar Sveningsson och Sörgärde (2015) som 
viktigt eftersom många organisationer återgår till det gamla sättet att arbeta efter att 
en förändring introducerats. Eftersom implementeringarna som undersöks i 
fallstudien även inkluderar att förändringen ska vara upprätthållen efter ett år när 
kontrollen görs, trots att införandet av förändringen skett tidigare så är Lewins modell 
lämplig att använda för att kunna förklara hela förändringsprocessen. 

 
Lewins modell syftar även till ett hänsynstagande av intressenter i arbetsgrupper, ofta 
på en mer operationell nivå eftersom det är dessa som som påverkas av förändringen 
och bidrar till upprätthållande av den (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Fallstudien 
undersöker ledarskapets roll vid förändringsarbetet på olika ledarskapsnivåer i en 
organisation. Det är därför viktigt att kunna förklara även det operationella 
perspektivet av implementeringen som undersökts och det är därmed lämpligt att 
använda Lewins modell som visar hänsynstagande till det. 

 
Det finns vissa likheter mellan Kotter och Lewins modeller. Det som dock skiljer 
modellerna åt är främst att de riktar sig till olika hierarkiska nivåer och att Kotters 
modell är mer lämpad för snabbföränderliga agila organisationer. För att komplettera 
Lewins fokus på den mer operationella nivån, med det strategiska perspektivet så är 
det lämpligt att använda Kotters modell, “Accelerate 8-Step Process” (2014). På så 
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vis kan hela förändringsprocessen förklaras, där det finns fokus på alla de hierarkiska 
nivåerna som i fallstudien undersöks. 

 
Det existerar dock mycket kritik mot Lewins modell då den anses föråldrad och inte 
är tillräckligt applicerbar i vissa av dagens organisationer eftersom den inte tar hänsyn 
till att de ständigt förändras snabbt. Modellen är dock väl etablerad och många av 
dagens modeller grundar sig på Lewins tankar om förändringsprocesser fast med ett 
fokus som tar hänsyn till den snabbföränderliga organisationen. Ett exempel på den 
typen av en mer modern modell är Kotters “Accelerate 8-Step Process” (2014). 
Genom att använda båda dessa teorier kan en mer traditionell och etablerad syn på 
förändringsprocesser i kombination med en mer modern och aktuell syn, förklara 
relevanta förändringsfaktorer i en snabbföränderlig organisation. 

 
För att ytterligare kunna skapa förståelse för bidragande orsaker till framgång eller 
misslyckande vid organisationsförändringar så kan ledarskapsteorier användas. Det 
eftersom den tidigare forskningen visar på att det är en stor bidragande faktor vid 
organisatorisk förändring (Abdi och Rathmaya, 2017. Ghavaed, 2015. Andreasson 
och Löfving, 2010.). Det är därför viktigt att kunna förklara dessa faktorer på en mer 
detaljerad nivå än vad som återges i förändringsmodellerna. 
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6 Avslutning 
Detta avsnitt belyser och presenterar kortfattat de slutsatser som studien resulterat i 
vid en jämförelse av insamlad empiri och vald teori. Dessa slutsatser avser att besvara 
de frågeställningar som arbetet avser att svara på. Slutsatserna följs utav en kort 
redogörelse för studiens vetenskapliga forskningsbidrag utifrån den 
problemformulering som presenteras i avsnitt 1.3. Kapitlet avslutas med förslag på 
relevant forskning som skulle kunna göras baserat på denna studie, eller för att 
komplettera den. 

 
6.1 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva ledarskapets roll vid ett 
förändringsarbete som styrs centralt och verkar på flera enheter genom att besvara 
undersökningens forskningsfrågor som återfinns i kapitel 1.4. Nedan beskrivs flera 
olika ledarskapsfaktorer som identifierats som viktiga vid ett förändringsarbete som 
styrs centralt men verkar på flera underenheter. 

 
Studien visar på att det är viktigt att identifiera ett behov och skapa en övergripande 
vision med förändringen för att sedan också förmedla den på rätt sätt till medarbetare 
både vid förändringsarbetets början men fortsätta att göra det genom hela 
förändringsprocessen. Det är viktigt att ledare på alla enheter får en bra introduktion 
till förändringen och att de får tid på sig för att bearbeta förändringen och vad den 
kommer att innebära. Det bör göras innan förändringsarbetet introduceras till 
medarbetare och ledare måste då ha förståelse för att medarbetare haft mindre tid på 
sig att bearbeta förändringen än vad de själva haft och då leda förändringsarbetet 
utefter det. Introduktionen för medarbetare bör även innehålla en tydlig förklaring av 
visionen och det identifierade behovet. Studien visar även på att det är viktigt att se 
till att introducera medarbetare i sådana sociala konstruktioner så att de känner sig 
trygga och vågar ifrågasätta och diskutera. 

 
 

Undersökningen påvisar att det är viktigt att använda sig av både övergripande mål 
och delmål att arbeta mot under förändring. Det är viktigt att börja att arbeta med de 
mål och delmål som är beteendeberoende då de oftast tar längst tid att förändra. Det 
finns annars en risk att dessa mål inte hinner uppfyllas. Målen behöver även knytas an 
till medarbetarnas personliga utvecklingsmål för att både motivera dem till att 
genomföra föreningen men även för att kunna upprätthålla den. Undersökningen visar 
även att det är viktigt att medarbetarna själva får vara delaktiga vid utformning av 
deras individuella mål då det skapar större motivation att faktiskt följa målen. Det har 
även påvisats viktigt att återkommande kommunicera och visualisera målen som är 
satta för alla intressenter som berörs av förändringen. 
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Resultatet konstaterar också att det är betydelsefullt att börja involvera både 
medarbetare och andra delar av organisationen i förändringen och vid beslutstagande 
tidigt i processen, för att sedan fortsätta att göra det kontinuerligt under hela 
förändringsarbetet. Det görs bäst genom att använda sig av ambassadörer men dessa 
bör väljas mycket omsorgsfullt. Det bör också finnas en plan B för om det skulle visa 
sig att ambassadörer inte är lämpliga eller om en ambassadör skulle avsluta sin tjänst. 
En viktig faktor både för att motivera medarbetarna till att genomföra förändringen 
men även för att motverka stress och oro på grund av hög arbetsbelastning, är att 
fördela det ökade ansvaret som förändringen tillför. Det bör fördelas på alla 
involverade intressenter då det bidrar till att arbetsbelastningen fördelas parallellt med 
ansvaret. Resultatet bekräftar även att en väsentlig ledarskapsfaktor är att som ledare 
våga sätta ned foten i förändringens senare skede och tydliggöra att det inte längre är 
okej att arbeta på det gamla sättet. 

 
Det är viktigt att kommunicera ut relevant information till alla medarbetare genom 
hela förändringsprocessen och säkerställa att alla medarbetare faktiskt tagit del av all 
information och använda sig av kommunikationskanaler som hjälper till att säkra 
detta. Det är också mycket betydande att som ledare förstå och visa på att det är okej 
att alla människor förändras olika snabbt genom att visa empati och lyssna på 
medarbetarna. Det är också viktigt att ledare vågar visa sig sårbara och vara ärliga 
med att det är en förändring även för dem. När medarbetare gör fel så bör inte ledare 
använda hårda ord och anklagelser utan istället fortsätta att förklara varför 
förändringen är viktig och visionen med den. En annan central framgångsfaktor är att 
fira både små och stora framgångar genom hela förändringsprocessen. 

 
Slutligen så visar studien även att det är mycket betydelsefullt att ha ett starkt stöd 
från Ledningen och ledare på alla nivåer, de måste helhjärtat tro på förändring och 
utgöra bra exempel. Vid en förändring som leds på endast en del i en organisation men 
även påverkar andra delar så är det viktigt att organisationens ledning leder 
förändringen som att det är något hela organisationen gör tillsammans. 

 
6.2 Vetenskapligt forskningsbidrag 
Tidigare forskning har visat på att det inte finns tillräckligt med forskning kring 
förändringsarbeten som styrs centralt men verkar på flera enheter. Den studerade 
tidigare forskningen visar även på att förändringsarbeten gällande SOP tidigare mest 
studerats i kontexter som exempelvis inom sjukvården och ej inom globala privatägda 
företag. Studiens syfte var därför att undersöka det närmare vilket beskrivs i kapitel 
1.4 - Syfte och Mål. Detta examensarbete presenterar både slutsatser kring hur väl 
studiens resultat stämmer överens med den teori som ligger till grund för 
undersökningen men även slutsatser som ligger utanför det teorin beskriver. De 
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slutsatser som gjorts beskriver därför identifierade likheter och skillnader gällande det 
som studien avser att undersöka och det som tidigare undersökts. Slutsatserna består 
även av nya identifierade ledarskapsfaktorer specifikt vid en centralstyrd 
förändringsprocess, vilket ej tidigare beskrivits i teorin. Resultatet av detta arbete 
bidrar därför med ny vetenskaplig forskning. 

 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Kapitel 1.5 - Avgränsningar, beskriver det som valts att inte studerats i  denna studie. 
De avgränsningar skulle vara relevanta att undersöka vidare för att komplettera den 
studie som gjorts och på så vis bredda och specialisera forskningen. 

 
Studien lägger ingen större vikt på hur förändringen är utformad och hur det spelar in 
vid implementeringen. Eftersom förändringens utformning skulle kunna ha stor 
påverkan vid förändringsarbetet skulle det vara relevant att undersökas närmare. Det 
anses relevant att kunna dra slutsatser kring hur det spelar in vid den fallstudie som 
gjorts, men även kring implementering av SOP generellt. 

 
Den fallstudie som gjorts har inte tagit någon hänsyn till vilka ledarskapsfaktorer som 
är viktiga på olika typer av hierarkiska ledarskapsnivåer i en organisation. Ledarskapet 
på en strategisk nivå och en operationell nivå kan skilja sig mycket åt, som exempelvis 
i fallstudien där den operationella driftledaren inte har något personalansvar medans 
det har den strategiska ledaren. Eftersom det därför kan finnas skillnader i vilka 
ledarskapsfaktorer som är viktiga för olika ledare så hade det varit relevant att 
undersöka och specificera det på en djupare nivå. 

 
Arbetet har även avgränsats till att endast undersöka ledares syn på det som 
forskningsfrågan avser att undersöka trots att medarbetare också är involverade i 
förändringsarbetet och påverkas av det ledarskap som undersöks. Det är därför 
relevant att studera även medarbetarnas syn och eventuellt andra intressenter som är 
involverade och påverkas av förändringsarbetet, för att utifrån fler perspektiv kunna 
skapa en bättre helhetsbild. 

 
Implementeringen av SOP på IKEA sker på global nivå men denna studie är avgränsad 
till att endast undersöka implementeringen i Sverige. Vidare hade andra nationer 
kunnat studeras för att undersöka även de kulturella aspekter som existerar vid 
förändringsarbeten. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Beskrivning av oss och arbetet samt hur vi definierar ett förändringsarbete. 

Introduktion 
1. Berätta lite om dig själv och din roll i organisationen. 
2. Kan du berätta lite om hur du blev introducerad till förändringsarbetet 

(SOP). 
 

Mål, vision och styrmedel 
1. Vad är/var visionen med förändringen? Vad va det man i stort ville 

sträva mot/uppnå? 
2. Har ni satt upp några särskilda mål att arbeta mot och delmål inom 

dem? 
a) Hur har ni följt upp och kommunicerat dessa mål? 

3. Hur har ni arbetat med den personliga utvecklingen så att 
medarbetarnas personliga mål går i linje med de mål ni satt upp för 
förändringen? 

 

Resultat av förändringsprocessen 
1. När genomfördes 1 års kontrollen? 
2. Klarade ni den ettårskontrollen som genomfördes? 
3. Hur har SOP bidragit till att organisationen och sättet att arbeta på har 

förbättrats? 
 

Utformning av förändringsprocess 
1. Vad innebär SOP för något? Hur påverkar det organisationen, 

kulturen och existerande arbetssätt? 
2. Hur har arbetsrutinerna förändrats efter det att SOP har 

implementerats? 
3. Vad var behovet av att implementera en ny SOP? (Vad för problem 

skulle det lösa?) 
4. Var du/personalen delaktig i att identifiera och väga fördelar och 

nackdelar av SOP inför beslutat att införa det? 
5. Hur utsåg ni personer/funktioner som skulle ta ett större ansvar för att 

implementera förändringen? 
a) Hur såg urvalet av ansvarstagande personer ut? 
b) Hur motiverades urvalet av personer involverade i SOP projektet? 

6. Vilka delar/funktioner i organisationen berörs av SOP? 
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7. Om implementeringen gällt för fler funktioner än de som varit med 
och ansvarat för implementeringen, hur har ni då jobbat med att 
kommunicera ut förändringen i resten av organisationen/involvera 
resten av organisationen? 

8. Vid förändringar så är det vanligt att medarbetare upplever högre 
arbetsbelastning än vanligt eftersom det är många nya saker de ska 
lära sig och så vidare. 
Hur har ni arbetat för att allokerat arbetsbelastningen? (Eventuellt 
tillsatt resurser eller prioriterat ned andra saker) 

 
Ledarrollen(Frågor som rör ledaren) 

1. Har du/ni som ledare utgjort ett bra exempel i förändringsprocessen? 
(tex att från början utgjort ett bra exempel och utan undantag helt följt 
de nya reglerna och sätten att arbeta?) 

Motivation och motstånd 
1. Vilka hinder har ni stött på under förändringen? 

a) Hur har ni hanterat hinder som uppstått? 
b) Hur har ni arbetet för att bemöta och minska motstånd/osäkerhet? 

2. Hur har ni arbetat för att motivera medarbetaren/deltagarna till att 
bidra till en lyckad förändring/jobba på rätt sätt? 

3. Hur har ni firat/uppmärksammat uppnådda milstolpar/delmål för 
implementeringen? 

4. Det sägs vara viktigt att involvera medarbetarna i förändringen för 
att motverka motstånd. Det kan man till exempel göra genom att 
uppmuntra medarbetarna till att hitta nya och bättre lösningar för att 
lösa de problem som medföljer förändring. 
Har ni på något sätt arbetat för att involvera medarbetarna på ett 
sådant sätt eller uppmuntrat dem till att vara en del i processen? 
a) Om ja - Kan du beskriva hur ni gjort det? (Ge exempel) 
b)Om inte - Vad är anledningen till att ni inte gjort det? 

 
Kommunikation och support 

1. Hur har kommunikationen skett under förändringsarbetet? 
a) På vilket sätt har du upplevt att den kommunikationen har fungerat 
bra eller dåligt? 

2. Hur har ni arbetat för att förmedla behovet av att implementera SOP? 
3. Hur har ni arbetat för att hålla medarbetarna underrättade kring vad 

som händer gällande förändringen? 
4. Har ni kommunicerat och förklarat hur medarbetarnas roll kommer att 

se ut efter förändringen och betonat på vilket sätt den rollen kommer 
vara viktig för organisationen? 

5. Hur har du som ledare arbetat med att skapa öppenhet och 
kommunikation kring känslor som uppstår vid förändringen? 



 

 
 
 

6. Hur har du som ledare blivit supporterad när förändringen 
introducerades för att kunna utföra förändringsarbetet? (typ 
utbildningar, information om förändringen, coachande ledare osv.) 
a) Hur har du blivit supporterad under förändringsarbetets gång? 

7. Hur supporterar ni både existerande men även nya medarbetare för att 
följa arbetssätten nu och i framtiden? 

8. Har ni haft någon kontakt med de andra varuhusen som har genomfört 
SOP för att bolla ideer? 

9. Ses det som acceptabelt att göra fel och misslyckas när det nya 
arbetssättet implementeras? 
a) Hur hanterar ni sådana fel och misstag? 

 
 

Upprätthållning av förändringen 
1. Hur har ni förankrat den nya förändringen i existerande 

arbetsrutiner/kulturen? 
2. Hur arbetar ni för att säkra så att SOP fortsätter att följas genom tid 

och att medarbetare inte falla in i gamla rutiner? 
3. Har ni uppnått en punkt där en bestämmelse gjort att de gamla 

arbetssätten inte längre ses som acceptabla att göra? 
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