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Sammanfattning 
 

Dagens dynamiska samhälle ställer krav på verksamheter att de måste anpassa sig 

till omvärlden och i vissa fall genomföra en viss förändring. Det är inte alltid en 

förändring, som byte av ett nytt affärssystem, gynnar alla i verksamheten. Denna 

studie kommer rikta in sig på anställdas perspektiv med syftet att utifrån åtta 

teoretisk härledda kategorier för användaracceptans, undersöka hur dessa har 

hanterats i ett praktiskt fall vid en ERP implementation. De åtta aspekter som 

kommer studeras är, kultur, normer och värderingar, förberedelse, användarens 

acceptans, motivation och delaktighet, utbildning, information, ledarens inverkan 

och uppföljning. Idén uppkom av författarens egna erfarenheter i den studerande 

organisationen, där vissa anställda är negativa till det nya systemet som har införts.  

 

Teoriinsamlingen ha varit genom tidigare forskning i artiklar, litteratur och 

uppsatser. Studien består av en mixad metodanvändning med uppdrag att besvara 

syftet, där en enkätundersökning, observationer och två gruppintervjuer har 

genomförts, vilket involverade en avdelning på Fallföretag AB.  

 

Det finns flera viktiga aspekter som Fallföretag AB borde ha tänkt mer på när ett 

nytt affärssystem infördes, vilka även kan vara till nytta för andra företag som skall 

införa ett nytt system. De anställda på Fallföretag AB ansåg inte att företaget valt 

rätt system, eftersom det inte är anpassat till arbetssättet. Enligt de anställda borde 

företaget även se till att systemet överensstämmer med ens kultur, normer, 

värderingar och mål. På Fallföretag AB är det inte samma trygghet och värme i 

företaget som det var uppbyggt av till en början. Det är viktigt att systemet är 

användarvänligt och anpassat till verksamheten. Enligt de anställda var information 

bristfällig och de hade velat ha information om vad som skall göras, vad det innebär 

och varför. En annan viktig faktor är att utbilda utvecklingsgrupper i början och 

även göra de anställda delaktiga. Det är viktigt att ledaren visar närvaro och 

förståelse, samt ta reda på den anställdes enskilda behov till motivation. En 

rekommendation är att inte ha för bråttom vid själva implementeringsfasen, eftersom 

alla behöver en upplärningstid för att sätta sig in i det nya systemet. De anställda på 

Fallföretag AB upplevde att de hade tillräcklig utbildning, men att det kunde ske på 

ett mer professionellt sätt. Att genomföra en uppföljning är även väsentligt för att få 

med sig sina anställda om vad det nya systemet har åstadkommit.     
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Summary 
Today`s society places demands on business that allows them to adapt from the 

environment and operate some changes. It is not always successful to make a change 

that gives benefits to everyone in the business. This study will focus on the 

employees’ perspective, with the purpose to explore how eight theory categories of 

user acceptance have been handled in a practical case of an ERP implementation. 

The eight aspects are culture, norms and values, preparation, user acceptance, 

motivation and participation, education, information, manager impact and a follow – 

up process. The idea arises from the author that works in a company that has 

negative employees because of the new ERP-system.   

 

Appropriated theory has been selected to be able to answer the purpose of the study. 

The theory has been collected through previous research articles, literature and 

essays. The study consists of a mixed method, where first a survey was executed and 

then two group interviews.  

 

There are several important aspects that the company should have thought more 

about when a new ERP-system was implemented, but it can also be useful for other 

companies that are in the same situation. It is necessary for a business to ensure that 

the right system is chosen, which the employees did not think. A company should 

also ensure that the system is consistent with the culture, norms, values and the 

goals. According to the employees it is not the same warmth feeling in the company 

compared with the beginning, when the company became acquired. It is important 

for a company that the system is user-friendly and tailored. The company had a 

serious lack of information and the employees wanted the company to inform about 

what to do, what it will mean and why. Another important factor is to have a project 

development group that will work with improving the system and make the 

employees involved. It is appropriate that the leader shows understanding and find 

out the needs of individuals’ motivation. A recommendation from the staff is to not 

rush during the implementation phase because everyone needs to be familiarized 

with the new ERP-system. The employees thought the training was sufficient, but 

the lessons could have been executed better. Finally, the follow-up process was 

missing from the staff and because of that they did not fully understand the benefits 

with the new system. 
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Den sjätte terminen skall en C-uppsats skivas på 15 högskolepoäng som tillhör 

kandidatprogrammet Informationslogistik vid Linnéuniversitetet. Att få möjlighet att 

skriva en kandidatuppsats har varit givande, men även lärorikt. Detta för att när 

teorier knyts samman med hur det fungerar i verkligheten visar på både brister och 

förbättringar som kan göras inom verksamheten.  

 

Ett stort tack riktas till Fallföretag AB som jag fick göra min studieundersökning på. 

Tack till de informanter och respondenter som har gjort denna forskningsstudie 

möjlig. Vidare vill jag även framföra tack till Jo Skåmedal och Jeanette Svanholm, 

för allt stöd och välbehövda råd de har bidragit med under examensarbetet. Tack för 

det stödet som har utförts av nära och kära, där hjälp med korrekturläsning och 

inspiration har getts.      

 

Ljungby 2012 
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1 Introduktion  
I detta introducerade kapitel beskrivs en inledning till studiens område. En 

presentation av studiens bakgrund, tidigare forskning, avgränsning och målgrupp 

anges. Därefter ges en beskrivning av uppsatsens syfte med framtagen frågeställning 

och information om studiens problemområde.   

1.1 Inledning 

 

I och med en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt för verksamheter att anpassa 

sig till de nya krav som uppstår. Detta för att skapa nöjdare kunder och bättre 

lönsamhet, samt kvalitet. I flera fall betyder det att företag måste göra en viss 

förändring för att både vara konkurrenskraftiga på marknaden och för att 

effektivisera sitt företag (Alvesson & Sveningson, 2008).  

 

Karin Axelsson och Göran Goldkuhl (1998) menar att datorer och 

informationssystem är väsentliga delar i många verksamheter. Dagens verksamheter 

får fler system och användbarheten av systemen blir mer komplexa. Det är inte alltid 

att en förändring, som ett nytt system, gynnar alla i verksamheten med en positiv 

anda. Inte minst för Fallföretag AB som har implementerat ett nytt affärssystem, 

vilket har lett till negativa reaktioner bland medarbetarna. Vissa av de anställda 

känner sig inte motiverade till deras arbete och agerar på ett motstridigt sätt. Utifrån 

denna information uppkom min studie.  

 

Henning Bang (1999) menar att när en förändring äger rum är det viktigt att en 

verksamhet har en stark kultur med samma värderingar, eftersom det anger en 

bestämd riktning för de anställdas beteende i verksamheten. Detta för att det annars 

kan leda till känsloladdade uttalanden eller negativa känslor bland de anställda.  

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det oroar 

deras stabila och säkra tillstånd i arbetet, vilket gör att flera människor har en liten 

vidsyn till förändring (12Manage, 2012). Axelsson och Goldkuhl (1998) anser 

däremot att användarens acceptans av ett system har en omfattad betydelse av hur 

väl systemet fungerar i verksamheten.  

 

Axelsson och Goldkuhl (1998) förklarar att motivation uppkommer om de anställda 

har möjlighet att medverka vid systemutvecklingen. Har de deltagit aktivt i 

utvecklingsarbetet höjs deras acceptans, medan en negativ inställning uppkommer 

om de inte varit involverade, där de anser att systemet styr dem.  
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Kotler och Schlesinger (1979) berättar att ett hanteringssätt till att bemöta motstånd 

från anställda är att utbilda medarbetarna om förändringsinsatserna, vilket leder till 

att anställda kan se logiken med varför förändring behövs innan det äger rum. 

 

För en ledare är det viktigt att ge uppmuntran och feedback på utfört arbete 

kontinuerligt som är skapat av förändringen, samt att visa förståelse till anställdas 

reaktion när en förändring äger rum (Burnes, 2009). 

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det uppstår 

kommunikationsproblem och missförstånd, eftersom otillräcklig information ges 

(12Manage, 2012). 

 

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Där kritiska framgångsfaktorer som lednings avsikt att 

styra, stödja och följa upp om vad förändringen har åstadkommit är viktigt.  

 

Utifrån denna kunskap och detta vetenskapliga problemområde kommer min studie 

grunda sig på.  

1.2 Tidigare forskning 

 

En liknande forskning har genomförts i en masteruppsats som handlar om ”aspekter 

att beakta när ett affärssystem byts ut”. Denna studie tar upp alla aspekter som 

påverkas när ett nytt affärssystem skall införas. Sexton aspekter tas upp där tio är 

kopplade till hur företaget kan engagera sina anställda, vilket är intressant för min 

studie. I den tidigare studien tas faktorer som utbildning, kultur och motivation hos 

de anställda upp. Denna studie menar att när ett företag skall driva ett 

förändringsprojekt kan deras aspektlista vara som en checklista över faktorer som 

bör beaktas innan förändring sker. Listan beskriver hur anställda berörs av 

förändringen och att de behöver mer information, utbildning och motivering för att 

acceptera den nya förändringen (Engelbrektsson & kling, 2011). Till en början var 

detta min avsikt med studien, men den befintliga forskningen beskriver hur byte av 

ett affärssystem påverkar alla i företaget på en övergripande nivå. Min studie 

behandlar mer djupgående om olika aspekter, som är framtagna utifrån en teoretisk 

synvinkel, som anger hur ledningen kan få användarna mer motiverade när ett nytt 

ERP-system byts ut. Tidigare studien benämner inte kunskap om betydelsen av väl 

motiverade anställda och hur de kan bli mer motiverade. Detta är något min 

forskning mer kommer att behandla.  

 

En annan masteruppsats tar upp hur en ledare skall agera när en förändring görs. 

Utifrån denna studie kan information komma till nytta när beskrivning av aspekten 

ledare skall göras. Uppsatsen tar upp hur en coachande ledare kan bidra till ett 

framgångsrikt ledarskap. Utöver denna forskning, kommer min studie att bidra med 
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perspektiv från medarbetarna, om hur de anser att en ledare kan bidra till ett 

framgångsrikt affärssystemsinförande gentemot sina anställda. Denna undran var en 

aspekt som identifierades till vidare forskning i uppsatsen (Nåfors, 2011).  

 

Kandidatuppsatsen, ”alla vill inte vara med”, är en studie om förutsättningar för 

delaktighet vid förändringsarbete i svensk grossistverksamhet. I denna uppsats tas en 

undran upp som är relevant för min studie. Om det är nödvändigt att engagera de 

anställda i en förändring, eftersom att alla kanske inte kan vara med, vilket gör att 

det kan bli motsatt effekt(Eriksson & Gustafsson, 2011). Även flera frågeställningar 

kan vara intressanta att återanvända som den nuvarande forskningen har använt.  

1.3 Problemformulering 

 

Det praktiska problemet är att vissa anställda inte känner sig motiverade när ett nytt 

affärssystem skall implementeras. Enligt de anställda kunde företaget ha gjort ERP 

system införandet på ett bättre sätt gentemot sina anställda, vilket min studie 

kommer att belysa för att bemöta det praktiska problemet. Det behandlar även ett 

vetenskapligt problemområde, eftersom i flera verksamheter förekommer det att 

anställda inte känner sig motiverade när ett ERP system skall införas. Det finns flera 

vetenskapliga problemområden som visar på hur en förändring skall gå till för att 

säkerställa att ens anställda blir motiverade när ett nytt system implementeras.  

 

Det är åtta kategorier från stöd av teori som jag kommer att fokusera på och se om 

dessa uppfylls på ett bra sätt inom företaget. Dessa kategorier är kultur, normer och 

värderingar, förberedelse, användarens acceptans, motivation och delaktighet, 

utbildning, information, ledarens inverkan och uppföljning. Henning Bang (1999) 

menar att när en förändring äger rum är det viktigt att en verksamhet har en stark 

kultur med samma värderingar, eftersom det anger en bestämd riktning för de 

anställdas beteende i verksamheten. Carl Rollenhagen (2009) presenterar att en 

riskanalys innan förändring är viktigt att göra, för att se hur anställdas beteende, 

attityder påverkar och påverkas av teknologins funktion. Bo Tonnquist (2008) menar 

att det är viktigt att inte underskatta den tid som behövs för att få information att 

smälta in och tolkas vid införande av nytt system. Axelsson och Goldkuhl (1998) 

anser att användarens acceptans av ett system har en omfattad betydelse av hur väl 

systemet fungerar i verksamheten. De förklarar även att motivation uppkommer om 

de anställda har möjlighet att medverka vid systemutvecklingen och får tillräcklig 

utbildning. För en ledare är det viktigt att ge uppmuntran och feedback på utfört 

arbete kontinuerligt som är skapat av förändringen. Även att tänka på hur projektet 

styrs, stödjs och följs upp om vad förändringen har åstadkommit, menar Birgitta 

Fagerström Kareld (2009).  
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Forskningen kommer ge rekommendationer utifrån dessa åtta kategorier i form av 

sammanställda aspekter som är utförda främst för att beskriva Fallföretag AB, men 

ger även en generell inblick på viktiga sammanställda aspekter som en ledare bör 

beakta innan ett affärssystem skall bytas ut.  

 

Min studie kommer även att behandla hur anställda vill att deras ledare skall bete sig 

när en förändring görs. Tidigare forskning har tagit upp om det är värt att engagera 

de anställda i förändringen, eftersom alla inte vill vara med, vilket min studie 

kommer att reflektera kring (Eriksson & Gustafsson, 2011).     

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

När ett byte av ett affärssystem inträffar är det viktigt för ett företag att få med sig 

sina anställda för att uppnå en lyckad implementering.  

 

Syftet med studien är att utifrån åtta teoretiskt härledda kategorier för 

användarmedverkan undersöka hur dessa har hanterats i ett praktiskt fall och vad 

verksamheter kan tänka på när en ERP implementation görs. De åtta aspekter som 

kommer studeras är, kultur, normer och värderingar, förberedelse, användarens 

acceptans, motivation och delaktighet, utbildning, information, ledarens inverkan 

och uppföljning.  

 

Detta leder in till kandidatuppsatsens frågeställning som är framtagen utifrån syftet. 

Problempreciseringen är vald för att i Fallföretaget AB är de i en pågående process 

med att uppmuntra de anställda till det nya arbetssättet.  

 

Hur har fallföretaget arbetat med att skapa användarmedverkan och 

användaracceptans genom följande frågeställningar;  

1. Hur har kultur, normer och värderingar inom den studerade organisationen 

haft påverkan på ERP implementationen och påverkat 

användaracceptansen? 

2. Vilka informations- och utbildningsåtaganden har fallföretaget vidtagit för 

att engagera och involvera de anställda i systemskiftet, för att de skall uppnå 

känslan av motivation och delaktighet? 

3. Hur har de anställda upplevt sin egen känsla av medverkan, delaktighet och 

engagemang? 

4. Hur kan en sammanställning göras av de åtta teoretiska aspekterna gentemot 

empiri från fallföretaget? 
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1.5 Avgränsning 

 

Eftersom organisationen, tekniken och de anställda skall samverka för att få en 

framgångsrik verksamhet är det lönsamt att genomföra förändringen så att den 

gynnar alla parterna. Studien koncentrerar sig på anställdas perspektiv och ger en 

vinkel på hur ledningen kan genomföra ett affärssystemsbyte på ett bra sätt gentemot 

sina anställda. Studien behandlar inte själva tekniken och organisationens 

perspektiv, detta för att få en mer djupgående forskning om anställdas acceptans vid 

ett systemskifte. Studien är även avgränsad till de åtta härledda sammansatta 

aspekterna. Resultat som framkommer är utfört av en fallstudie och är därför inte 

helt överförbara till en större population. Det kan ändå appliceras på ett annat 

mellanstort företag, där ungefär det är 200-500 anställda.  

 

1.6 Målgrupp 

 

Studien är riktad i första hand som ett bidragande fall till vetenskapsområdet 

förändringsarbete av ett ERP system, som min empiri studie lämnar ett bidrag till. 

Det medför att de som studera på en akademisk nivå och behöver hjälp med tidigare 

forskning, kan använda sig av denna rapport. Den är även riktad till Fallföretag AB:s 

ledning på avdelningen där studien är genomförd, för att ge dem en bättre förståelse 

om hur de kan motivera sina anställda efter affärssystembytet. Min kandidatuppsats 

kan även vara användbar för de på ledningsnivå som skall hantera en 

implementering av ett nytt affärssystem. Detta för att ledningen kan titta på min 

aspektlista och få hjälp med några viktiga aspekter som bör beaktas.  
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras teori utifrån de åtta valda kategorierna 

som medför att anställda mer acceptera en förändring som skall göras. Teorin 

består av litteratur, uppsatser och tidigare forskning.   

2.1  Bakgrund till vald teori 

 

De teorier som har valts ut beskriver olika områden som en verksamhet bör beakta 

när en förändring görs. Dessa aspekter som beskrivs i teorin visar några områden 

som en verksamhet bör ägna tid åt för att få sina anställda att acceptera förändringen. 

De förändringsmetoder som beskrivs ger en vinkling på hur ett företag kan 

implementera en förändring för att uppnå mer acceptans från de anställda. Teorin 

kommer användas för att analysera hur det fungerar i det praktiska företaget och för 

att se om ledningen har genomfört de olika områdena fullständigt. Den valda teorin 

kommer att visa hur en ledare kan hantera en förändringssituation och hur viktigt det 

är att få anställda att acceptera förändringen.  

  

2.1 Kultur, normer och värderingar 

 

Henning Bang (1999) menar att ett företag skall ha samma värderingar, exempel 

motsvarar det trygga arbetsplatser anger det en bestämd riktning för de anställdas 

beteende i verksamheten. Författaren menar att detta ger beteendeuttryck och när en 

förändring skall göras är det viktigt att se till verksamhetens värderingar och utgå 

från dem. Annars ger det känsloladdade uttalanden, konfrontationer, uttryckta 

konflikter eller negativa känslor bland de anställda.  

 

Bang (1999) förklarar att när de anställda dela en särskild känsla och handling ha de 

gemensam förståelse. Värderingar fungerar som normer, det vill säga hur människor 

skall förhålla sig i en rad situationer och vilken inställning de skall ha i vissa 

avseende. Även hur människor skall utvärdera och bedöma en viss vald situation. 

När ett förändringsarbete som till exempel byte av ett ERP-system görs, påverkas de 

anställda av vilken kultur, normer och värderingar som föreligger i ens organisation.  

 

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning där en kritisk faktor är när organisationen är mogen, 

eftersom innovation förhindras. 

 

Gunilla Engelbrektsson och Jonas Kling (2011) nämner i sin masteruppsats att en 

stark och positiv kultur, vars anställda respekterar varandra, är viktigt. Att en bra 

samverkan mellan olika avdelningar av ett företag leder till en bra kultur.  
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I en dynamisk verksamhet är det viktigt att anställda har en vilja till förändring. Om 

inte medarbetarna är villiga för förändring kan det skapas genom följande aspekter; 

 Meddela behovet av förändringen för medarbetarna. 

 Ge uppmuntran och feedback på utfört arbete kontinuerligt som är skapat av 

förändringen.  

 Visa förståelse när anställda är oroade och rädda inför det som hotar deras 

vanliga arbete.  

 Meddela alla anställda om det som gått bra med förändringen. 

 Ha en bra kommunikation och informationsrikt samtal med de anställda 

(Burnes, 2009).  

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Hon förklarar att en mogen organisation där innovation 

förhindras inte är att föredra när en förändring äger rum. 

 

2.2 Förberedelse  

Innan en typ av förändring skall införas uttrycker Karin Axelsson och Göran 

Kohlund (1998) att det är lämpligt att använda sig av en metod exempelvis FA-

SIMM, när en utveckling av verksamheter görs. FA- SIMM är en metod som kan 

användas och betyder samverkan och situationsanpassning, ifrågasättande och 

idéutveckling, metodskapande och målstyrning, modellering och metod. 

 

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Hon anger att en justering är bättre att göra före och inte 

under själva processen. 

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det oroar 

deras stabila och säkra tillstånd i arbetet, vilket gör att flera människor har en liten 

vidsyn till förändring (12Manage, 2012). Carl Rollenhagen (2009) presenterar att en 

riskanalys innan förändring är viktigt att göra, för att se hur anställdas beteende, 

tänkande, attityder påverkar och påverkas av teknologins funktion. Den analys som 

går att göra är utifrån MTO-perspektivet, vilket är inriktat på samspelet mellan 

människan, tekniken och organisationen. Följaktligen förklarar författaren att de tre 

aspekterna; människan, organisationen och tekniken påverkar varandra och att det 

oftast är komplext (Rollenhagen, 1997).  
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2.3 Användarens acceptans 

 

Bo Tonnquist (2008) menar att det är viktigt att inte underskatta den tid som behövs 

för att få information att smälta in och tolkas vid införande av nytt system. Motstånd 

medför inte att projektet är fel, eftersom nya arbetssätt upplevs obekväma i början. 

När en konflikt föreligger minskas produktiviteten, sjukskrivningar ökar, personalen 

slutar, oro och irritation på arbetsplatsen eller många klagar som skapar sämre 

stämning på arbetsplatsen.  

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är för att de tänker 

på hur förändringen påverkar de själva, istället för framgången det kan leda till för 

företaget (12Manage, 2012). 

 

Karin Axelsson och Göran Goldkuhl (1998) anser att användarens acceptans av ett 

system har en omfattad betydelse av hur väl systemet fungerar i verksamheten. Om 

användaracceptansen är låg medför det negativa tankar och förslag från de anställda 

på förändring minskas. Författarna förklarar att de anställda behöver få mycket 

information om systemets funktionalitet och syfte. Däremot när system är väldigt 

styrande och begränsade för användarna blir acceptansen låg. Om ett system skall 

ändras är det bäst när datastrukturen inte ändras för att hantera förändringar på ett 

enkelt sätt i verksamheter. När strukturen i databasen förändras är det oftast svåra att 

få acceptans på.  

 

En faktor som medför att anställda gör motstånd när en förändring äger rum är när 

maktrelationer förändras, där deras maktposition kan försämras (12Manage, 2012). 

 

Dalahn Colley (2012) är en student från USA som nämner i ett forum där teori 

diskuteras att anställdas motivation beror på den enskildes ålder. Även om varje 

person är annorlunda och kräver olika metoder för hur den skall bli motiverad, beror 

det även på generationen. Detta skall företag ha i beaktande när de utför en 

motivationsplan. De som är födda 1946 anser arbete är obligatoriskt och anställda 

tycker om att de har erfarenheter och professionalism. Nya idéer är inte välkomna 

och för att de skall bli tillfredställda vill de veta att de gör ett bra jobb. De som är 

födda mellan 1946-1964 ser arbete som ett äventyr som vill känna sig värdefulla och 

behövda av deras kamrater. De arbetar för igenkännande, titel och pengar, men 

uppskattar inte kritik. De som är födda mellan 1965-1980  ser arbete som ett 

kontrakt och gör lite som de själva vill. Frihet och att få feedback är det som 

tillfredställer dem. De som är födda mellan åren 1981-1994 vill få arbetsuppgifter 

snabbt gjorda tillsammans med andra kreativa personer. Allt skall gå att lösas direkt. 
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Dessa olika kategorier skall vara i beaktande för att motivera sina anställda och 

chefer bör till en början se vad de anställda har för behov. 

 

2.4 Motivation och delaktighet 

 

Karin Axelsson och Göran Goldkuhl (1998) anser att motivation uppkommer om de 

anställda har möjlighet att medverka vid systemutvecklingen. Har de deltagit aktivt i 

utvecklingsarbetet höjs deras acceptans, medan en negativ ställning uppkommer om 

de inte varit involverade, där de anser att systemet styr dem.  

 

I tidigare forskning menar Gunilla Engelbrektsson och Jonas Kling (2011) att det är 

bra att visa uppskattning och att det bidrar till företagets resultat för att motivera 

personalen. 

 

Från tidigare forskning menar Birgitta Fagerström Kareld (2009) att en kritisk 

framgångsfaktor vid RUP införande är att det oftast är brist på resurser. 

Extraarbete som kan medföra att extra resurser tillkommer. Arbets och 

resurskrävande är en aspekt som gör att flera reagerar negativt mot 

förändringsprocessen. Detta för att medarbetare inte vill utföra fler uppgifter inom 

ramen för en normal halvstressad arbetssituation (12Manage, 2012). 

 

The Theory of Planned Behavior (TPB) är en metod som förklarar hur vi kan ändra 

beteende på människor. Metoden kan klara av att identifiera hur organisationer skall 

hantera en förändring, där människors uppförande kan regleras. När attityden mot 

beteendet kombineras och upplevelsen av beteendekontroll leder det till ett visst 

beteende. Ett beteende kan behandlas när aviskt och beteende är identifierat (12 

Manage, 2012).  

 

Kotler och Schlesinger (1979) menar att ledare kan använda underförstått tvång och 

uttalade som en sista utväg, där cheferna omedvetet tvinga medarbetarna att 

acceptera förändringen. Detta genom att förklara att ett förändringsmotstånd kan 

leda till arbetslöshet, omplacering eller att befordring inte ges. 

2.5 Utbildning 

 

Rolf-Petter Larsen (2003) uttrycker att det gäller för en organisation att tillföra extra 

mycket information och utbildning. Oftast vid bristfälliga utbildningsinsatser är 

risken hög att användaracceptansen blir låg. Detta för att användarna inte förstår 

syftet med systemet och inte klarar av att hantera det. Uppgiftsrelaterade samtal, där 

anställda och en teamledare går igenom hur alla uppfattar uppgiften och löser det 
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rekommenderas. Kotler och Schlesinger (1979) menar även att det leder till att 

anställda kan se logiken med varför förändring behövs innan det äger rum. 

 

Gunilla Engelbrektsson och Jonas Kling (2011) nämner i sin masteruppsats att det är 

viktigt att ge berörd personal utbildning och träning.  

 

En erfarenhetsmässig inlärning möjliggör att ett komplext problem kan lösas genom 

att ett team samarbetar. Detta för att medarbetarna sitter med olika grader av 

kunskap och erfarenheter, vilket möjliggör att ett arbetsproblem kan analyseras som 

leder till handling. Mötet leds ofta av en coach som är erfaren av att leda, samt har 

gruppens förtroende och där möjligheter till handling beaktas. Efter ett tag är det 

viktigt att samlas och gå igenom vad alla har lärt sig och vad nästa steg är. Detta gör 

att fler bli motiverade (12Manage, 2012). 

 

Kotler och Schlesinger (1979) berättar att ett hanteringssätt till att bemöta motstånd 

från anställda är att utbilda medarbetarna om förändringsinsatserna, vilket leder till 

att anställda kan se logiken med varför förändring behövs innan det äger rum. 

2.6 Ledarens inverkan 

 

Jan-Axel Kylén (2008) beskriver chefer av dessa karaktärer; 

 Att se till att verksamheten är drivande, där anskaffning av resurser och 

välplanerat arbete bör finnas 

 Att vara personalledare genom att välja och utveckla medarbetarna. Även 

genom att skapa ett positivt arbetsklimat för enskilda och grupper, samt ta 

tag i problem och lösa konflikter som uppstår.  

 Att representera företaget utåt, även representera den högre ledningen för 

medarbetarna.  

 Att vara förändringsvillig och följa med eller driva utvecklingen i yrket. 

 Att förbereda sig inför oförutsedda händelser.  

Info Birgitta Fagerström Kareld (2009) förklarar i sin forskning att i ett 

förändringsarbete är det viktigt med stöd från ledning som informerat vad som skall 

göras och varför. Att en ledare skall integrera och förmedla målet till alla på ett 

tydligt sätt vid införande av RUP. Även att ha ett belöningssystem är att föredra för 

en verksamhet.   

 

Jan-Axel Kylén (2008) menar att det är nödvändigt att kartlägga hur verksamheten 

hanterar problem och även lära sig hur de skall bete sig när de väl inträffar. Under 

tiden en förändring sker märker verksamheter att det uppstår en oförmåga att ta tag i 

problem. En annan aspekt som författaren tar upp är att det är viktigt att ledaren 

sätter sig in i problemet och förstår sina medarbetare, istället för att tänka; det får de 
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andra klara själva. Rolf-Petter Larsen (2003) menar att uppgiftsrelaterade samtal, där 

anställda och en teamledare går igenom hur alla uppfattar uppgiften och löser det 

rekommenderas. 

 

I en dynamisk verksamhet är det viktigt att anställda har en vilja till förändring. Om 

inte medarbetarna är villiga för förändring kan det skapas genom följande aspekter; 

 Meddela behovet av förändringen för medarbetarna. 

 Ge uppmuntran och feedback på utfört arbete kontinuerligt som är skapat av 

förändringen.  

 Visa förståelse när anställda är oroade och rädda inför det som hotar deras 

vanliga arbete.  

 Meddela alla anställda om det som gått bra med förändringen. 

 Ha en bra kommunikation och informationsrikt samtal med anställda 

(Burnes, 2009).  

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Hon förklarar att en mogen organisation där innovation 

förhindras inte är att föredra när en förändring äger rum. 

 

När motivation studeras i verksamheter behandlas ofta en form av behovsteori, 

vilket i detta fall är Maslows motivationsteori. En viktig aspekt är att organisationen 

måste möjliggöra att vissa mänskliga behov uppföljs som motiverar individen till att 

handla. Men som även är bestämmande för individens beteende. Maslows 

motivationsteori består av fem grundbehov som måste uppfyllas, vilka är fysiska 

behov som sömn, trygghetsbehov som känslomässig trygghet, sociala behov som 

anspråk av vänskap och tillhörighet i sociala grupper. Slutligen är grundbehoven 

även behov av erkännande som är status och prestige, men även behov av 

självförverkligande, vilket är i vilken mån individen kan utnyttja sina förmågor.  

 

Kotler och Schlesinger (1979) förklarar att Facilitering och stöd handlar om att 

anställda är negativa till förändringen på grund av att de har problem med att 

anpassa sig. Fördel för företaget är om chefen stöttar de anställda och visar 

förståelse under svåra tider. Detta kan förhindra motstånd till förändringen och 

reducerar rädslan och ångesten som uppstår bland de anställda. Att ge 

specialutbildning eller rådgivning utanför företaget är att rekommendera.   

 

2.7 Information 

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det uppstår 

kommunikationsproblem och missförstånd, eftersom otillräcklig information ges 

(12Manage, 2012). 
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Kotler och Schlesinger (1979) berättar att det är viktigt att rätt information når alla 

medarbetare för att minska felaktiga rykten angående förändringens nytta. Birgitta 

Fagerström Kareld (2009) nämner att det skall vara stöd från ledning som informerat 

vad som skall göras och varför. Detta skall vara integrerat och förmedlat med målet. 

 

2.8 Uppföljning 

 

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Där kritiska framgångsfaktorer som ledningens avsikt att 

styra, stödja och följa upp om vad förändringen har åstadkommit är viktig.  

 

Bo Tonnquist (2008) förklarar att efter ett projekt är genomfört är det viktigt att 

underhålla men framförallt följa upp det. Att ha en effektiv mätning för att se vad 

projektet uppnått i förhållande till det fastställda syftet.  

 

2.9 Sammanfattning av valda teori 

 

Ett medvetet val har gjorts av teorier som visar på olika kategorier som är viktiga att 

tänka på när en förändring skall genomföras. Dessa åtta kategorier är framtagna för 

att visa på några viktiga aspekter att beakta utifrån anställdas perspektiv. Teori anger 

hur viktigt det är för ett företag att ha en stark kultur med samma normer och 

värderingar. Att ett företag bör vara förbered på anställdas oro och ha en välarbetad 

metod som är anpassad för verksamheten. Följaktligen att ett företag måste uppnå 

användaracceptans och ge dem anställda utbildning. Att få dem motiverade och 

delaktiga i affärssystems utbytesprocess. Att ledaren ger riklig information och är 

medverkande, samt genomför en uppföljning av resultatet. I min analys och 

diskussionsdel har denna teori använts, genom att styrka den empiri som har samlats 

in.   
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 3 Metod 
I metodkapitlet presenteras de metodval och det tillvägagångssättet som har utförts i 

form av en vetenskaplig ansats. En presentation om insamling av data och urval av 

respondenter och informanter anges. Avslutningsvis redovisas en analys av data och 

hur etiska överväganden har beaktats 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Dag Invar Jacobsen (2002) förklarar att en forskare kan förhålla sig på ett 

hermeneutiskt eller ett positivistiskt sätt. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är när 

forskaren gör en tolkning om vad som visar sig och vad innebörden med det är. Det 

finns däremot inte någon absolut sanning. Det positivistiska förhåller sig mer till 

fakta och kunskap som är baserad på erfarenhet. Det som går att dra slutsatser om är 

själva kunskapen. Utifrån denna studie har ett positivistiskt förhållningssätt används. 

Detta för att den bygger erfarenheter som har kopplats ihop med teori som är 

använda av författare sedan tidigare, men däremot placerats i en samlad kontext.  

 

3.2 Vetenskaplig ansats och metod 

 

Studien består av en mixad metod användning som innebär att både en kvalitativ och 

en kvantitativ metod har använts. John Creswell (2009) menar att det börjar bli 

vanligt att använda sig av en mixad ansats, eftersom att en av de två metoderna ofta 

blir otillräckliga. Det ger inte lika bra insikt och generaliserbarhet som en mixad 

metod ger. En mixad metod har använts för att kunna fånga information från två 

olika synvinklar och tillvägagångssätt. Detta för att en kombination av både en 

kvalitativ och kvantitativ ansats gör att insamlingsmetoden klassificeras mer som 

tillräcklig. Även för att först utgå från en bredare kvantitativ ansats genom en 

enkätundersökning, till att mer komma på en djupare nivå med gruppintervjuer.     

 

I och med att djupare undersökning skall göras har en fallstudie valts. Dag Ingvar 

Jacobsen (2002) anser att en fallstudie är begränsad i tid och rum, där ett företag kan 

undersökas på djupet. Robert K. Yin (2003) nämner att det går att uppnå 

generalisering när en fallstudie görs. När teoretisk data samlas in är den inte utförd 

för ett specifikt ämne, vilket gör att generaliserbarheten ökar för ens studie. Detta 

medför att generaliserade resultat kan uppnås, vilket kallas för statistisk 

generalisering. Jacobsen (2002) förklarar det kallas en induktiv ansats när forskaren 

samla in empiri med öppet sinne, där inga begränsningar av vilken information som 

samlas in finns. Teorier har bildats utifrån det som har observerats. Medvetandet av 

teori som har studerats under utbildningens gång gör att rapportens giltighet mot 



14 
 

teori kunde definieras. Jag utgick först från empiri som kunde samlas in och sedan 

kopplas med teori.  Eftersom observation har pågått en längre tid och för att jag 

arbetar i samma avdelning som respondenterna och informanterna gör, medför att 

relevant empiri har kunnat fångas in tidigt och under en längre pågående process.  

 

Praktiska förutsättningar som kan bli begränsade är att få studien gjord på en 

generell forskningsnivå, när bara ett företag undersöks. Däremot tror jag att det går 

att få den mer generell när information om studien insamlas på flera olika sätt och 

där empirin som har samlats in har kunnat styrkas av teori.  

 

3.3 Datainsamling  

 

Dag Ingvar Jacobsen (2002) nämner att det finns både primär- och sekundär data 

och att när båda ansatserna används ökar reliabiliteten i rapporten.  I denna 

forskningsstudie har båda datametoderna använts för att kunna besvara 

problempreciseringen på en djupare nivå.  

 

När information används från en tidigare studie kategoriseras det som sekundär data 

(Jacobsen, 2002). För att få en inblick i det valda ämnet, genomfördes en 

genomgång av kursens litteratur, där teori om de åtta valda kategorierna valdes ut. 

Sekundär data insamlades även genom att läsa tidskrifter och artiklar genom 

vetenskapliga databaser över internet. Nackdelen med sekundär data är att befintlig 

data är insamlat till ett annat syfte (Philip Kotler, 1999). Trots nackdelen gav 

sekundär data en inblick i ämnet, samt en insyn till vilka frågor som bör ställas och 

till vilket undersökningsupplägg som kan vara bra.  

 

Primärdata är när undersökaren själv samla in data som kan vara baserade på 

intervjuer och observationer (Jacobsen, 2002). Genom att ha arbeta på fallföretaget 

en längre tid har en observation kunnat genomföras. Observationen har medfört att 

rapporten har varit lättare att skriva, eftersom påverkan av systembytet för de 

anställda blev visualiserat. Vet personalen att de är observerade kan de ändra deras 

beteende, men för att undvika detta är det lämpligt att inte visa något som kan 

uppfattas som felaktigt (Jacobsen, 2002). Trots ovan kritik, har arbetet pågått länge 

på observationsföretaget och det medför att de är ärliga i sitt uppträdande.  All 

personal visste om att de blev observerade, men de hade inte uppfört sig annorlunda 

om observationen var en hemlighet.  

 

Observation kategoriseras som ett fulländat tillvägagångssätt, eftersom den samla 

alla viktiga delar, det vill säga normala, förväntade och sensationella krav (Eriksson, 

2008). Detta gör att rapporten i sig blir mer trovärdig. Jacobsen (2002) menar att en 

bra informationsutväxling är när intervjupersonen öppnar sig. Även att intervjuaren 
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har tillit till den som intervjuas, vilket kan utvecklas när de har en relation till ett 

gemensamt handlande. I detta fall har alla de som har intervjuats tillit till 

intervjuaren, på grund av att de känner varandra sedan tidigare och arbetar 

tillsammans. Primär dataempiri har till stor del framställts utifrån enkätundersökning 

och gruppintervjuer på företaget.  

 

3.3.1 Urval 

 

Användarna av systemet har valts ut att göra enkätundersökning för att få fram 

intressant information som kan bidra till studiens syfte. Ett urval är att 

enkätundersökningen är genomförd på en avdelning, för att få fram hela 

avdelningens åsikter. Ett val var att genomföra enkätundersökningen först för att se 

hur respondenterna anser att deras situation är, men även för att veta vilka frågor 

som är relevanta att ställa under gruppintervjuerna. 

 

Jacobsen (2008) menar att ett urval kan göras utifrån det extrema, vilket menas att 

extrema enheter väljs ut som till exempel är mest negativa till något eller de med 

stora åsikter. Urval kan även göras utifrån information, där uppgiftslämnare väljs ut 

som kan ge värdefull information. I detta fall är det väsentligt att dela in grupperna 

efter acceptans av nytt system och hurdana åsikts utlämnande de är. Utifrån dessa 

två urvalssätt har personer delats in i två intervjugrupper för att få en blandning av 

personegenskaper.  

 

3.3.2 Genomförande 

 

Först användes observation på företaget för att få en inblick i hur de anställda på 

avdelningen uppträder gentemot systemskiftet. Där irritation och klagande av det 

nya systemet har framkommit, vilket gör att observationen kan stödja den empirin 

som är insamlad. 

 

En enkätundersökning är givande för att den samlar in data och feedback från de 

som undersöks (Philip Kotler & Nancy Lee, 2006). Elektroniska enkäter skickades 

ut till de 23anställda på avdelningen som arbetar med det nya systemet för att se hur 

deras situation ser ut, där 20 besvarade. Anledningen till att en enkätundersökning 

gjordes efter observation var för att få en förståelse för användaracceptansen av 

systemet på avdelningen. Utformningen av enkäterna (se bilaga 2) har framställts av 

internetverktyget Surveymonkey för att visa fallföretaget en mer professionell 

utformning och struktur.  
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När enkäterna har sammanställts utformades nio intervjufrågor (se bilaga 3) som ger 

en mer generell förståelse för deras situation . Efter att svaren sammanställdes 

genomfördes två gruppintervjuer, vilket Jacobsen menar kan skapa speciella resultat 

för att platsen kan vara olämplig (Jacobsen 2002). Intervjun genomfördes i ett 

konferensrum, men trots att de anställda fick befinna sig i företagets klimat, var de 

öppna under gruppintervjun.  

 

Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuer genomföras på en mer eller mindre öppen 

nivå, som regleras av hur strukturerad intervjun var i förväg.  De frågor som ställdes 

var konstruerade i förväg och fyra övergripande frågor diskuterades med en del 

följdfrågor för att få fram den nödvändiga informationen. Jacobsen (2002) nämner 

att en gruppintervju är bra för att öka förståelse och för att få fram öppna svar. 

Jacobsen (2002) anser att en optimal grupp att intervjua är åtta personer, däremot om 

de delar liknande åsikter och känner varandra kan gruppen vara större. De två 

intervjugrupperna bestod av sju till åtta i respektive grupp. Svaren som framkom 

under diskussionen spelades in, dokumenterades och renskrevs efter samtalen.  

Genomförande av enkäter, intervjuer och observation har gjorts på en avdelning med 

cirka 20 personer som har använt det nya Microsoft baserade systemet i över ett år. 

Företaget benämns Fallföretag AB i rapporten som är ett medelstort 

tillverkningsföretag med 500 anställda. Företaget blev uppköpta och därefter skulle 

ett nytt affärssystem börja användas. Tanken med systemet var att det skulle ersätta 

andra system, men i nuläget har inget blivit ersatt. Syftet var att företaget saknade 

bra statistiker och faktureringsresultat, vilket det nya systemet ska ge. 

 

3.4 Analys 

 

Jacobsen (2002) presenterar en analysmetod som innebär att beskriva, kategorisera 

och kombinera. Dessa innebär att information samlas in där en detaljerad 

beskrivning görs, som sen innebär att ta ut relevant information och sedan förtydliga 

sin data. Analysen utgår ifrån den insamlade empirin från observation, 

enkätundersökning och gruppintervjuer. Från den insamlade data har sedan åtta 

härledda kategorierna tagits fram som kan kopplas till tidigare teori för att beskriva 

syftet. Dessa är kultur, normer och värderingar, förberedelse, användarens acceptans, 

motivation och delaktighet, utbildning, information, ledarens inverkan och 

uppföljning. Jacobsen (2002) nämner att hypotestestning är när man jämför om ett 

påstående passar med verkligheten. I detta fall har jag utgått från empiri och styrkt 

de påstående med teori, vilket kan ses som en enklare variant av hypotestestning, 

men där själva utgångspunkten inte ligger i att kolla om det stämmer eller inte. Utan 

istället för att använda empiri för att stödja teori. Empirin har kategoriserats in för att 

stadgas av teori och avslutningsvis har de kopplats samman för att finna sambanden.    
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3.5 Tillförlitlighet 

 

Intern och extern validering relaterar till insamlad data som ska vara relevant till 

syftet. Validering innebär att det är viktigt att se till att rätt saker mäts och att 

korrekta slutsatser dras från det (Carolyn Tate, 2010). Från data som är insamlad har 

slutsatser dragits som har motsvarat teorin. Informationen som är skriven i rapporten 

är både validerad och reliabel till det syfte som har utformats. Detta för att 

informationen som var insamlad kan användas i andra kontexter med liknande 

sammanhang. När en undersökning är använd på flertal personer visar den hög 

reliabilitet (Jacobsen, 2002). Den genomförda undersökningen utfördes med ett 

flertal personer.  

 

Medvetandet av reliabilitet är nödvändigt, där den ger en uppdatering att studien går 

i rätt riktning. Intervjuer kanske ger positiva svar om företaget, men genom att vara 

medveten om detta, gör det att insamlad information kritiseras och blir mer trovärdig 

till sitt syfte. Eftersom informanterna och respondenterna kände sig trygga vid 

intervjun vågade de visa de brister som finns inom fallföretaget, vilket öka 

tillförlitligheten.  

 

Generalisering är om informationen kan användas i andra kontexter eller inte 

(Carolyn tate, 2010). I denna studie har olika källor använts med olika synvinklar, 

vilket gör att den kan användas för andra företag som upplever en negativ inställning 

bland de anställda när en förändring genomförs.  

3.6 Etiska överväganden 

 

Silverman (2006) beskriver att respondenterna och informanterna deltar frivilligt i 

genomförd undersökning för att den skall benämnas som etiskt korrekt. Följaktligen 

är medverkandena anonyma och har godkänt användning av deras svar till det 

ändamål som har beskrivits. Etiska överväganden har tagits i beaktande och 

information har getts om att resultaten kommer användas till ett publicerat 

examensarbete. Studiens undersökning har grundats på en anonym nivå, vilket 

medför att fallföretaget och dens anställda är anonyma. Dessa etiska överväganden 

görs för att undersökarna skall våga svara ärligt och ge användbar information till 

studien.       
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4. Resultat – att öka motivationen 
I resultatkapitlet redovisas den data som har samlats in genom  enkät och 

gruppintervjuer, med stöd från observation (se bilaga 2 & 3). I resultatet redovisas 

empiri i form av tabell, diagram och flödande text. En presentation utifrån 

anställdas synvinkel av hur företagets situation ser ut med hänsyn till de åtta 

härledandekategorierna.   

 

4.1 Kultur, normer och värderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Om Fallföretag AB har förändrats sedan de blev uppköpta 

 

Utifrån gruppintervjuerna och den genomförda enkäten berättar de anställda att 

innan företaget blev uppköpta var det stabilt, men nu istället ha det blivit ett mer 

oroligt klimat. I denna enkätfråga gavs fyra svarsalternativ där alla respondenterna 

svarade att företaget har blivit mer ostabilt. Oron grundas i stor del på alla de 

omorganisationer som sker som inte ha varit till fördel för de anställda. Men även 

för att förändringar sker konstant, vilket gör att de måste arbeta på ett annat sätt. Det 

som de anställda känner sig mest oroliga över är deras tjänster, pågrund av all 

omplacering som sker.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Om företagets policy stämmer in på affärssystembytet 
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En annan inverkan på det ostabila klimatet är att nya policyer ha tillkommit och de 

anställda är överens om att ett förändringsarbete underlättas om ett företag har en 

stark kultur. En respondent uttrycker sig att ”det måste finnas mer trygghet och 

värme i företaget för att de anställda skall trivas och för att de skall bli motiverade 

på arbetsplatsen”. Utifrån enkätundersökningen tyckte nästintill alla att de 

anställdas relation till varandra behandlas med ömsesidig respekt, men några anser 

att det stämmer sådär in på deras situation. Där en respondent under gruppintervjun 

anser att ”vi anställda på företaget trivs med varandra och vill inte att ens nära skall 

bli omplacerade. Det är själva företaget som får oss anställda att känna att vi inte 

blir behandlade med respekt”.  

 

Alla anställda menar att det går att engagera anställda som redan är negativa till 

förändring fast på olika nivåer. Om ledaren förklarar tydligt hur bytet av 

affärssystemet är till fördel för företaget, men också för den enskilde individen. Att 

ledaren även lyssna på varför de är omotiverade och inte kasta bort anställdas 

synpunkter.  

 

  

Figur 3Teoridiagram om en stark kultur underlättar förändringsarbete   

 

En annan fråga löd om de anställda anser att ett förändringsarbete underlättas om ett 

företag har en stark kultur, där medarbetarna respekterar varandra och ha samma 

värderingar. 70 procent medger att de tror att detta påstående är sant, medan 

resterande anser att det stämmer överens till en viss del och ett fåtal tycker att det 

inte alls stämmer med verkligheten.  

 

De anställa fick besvara om de tror att det går att engagera de anställda om de redan 

är negativa till förändringen (se bilaga 2). 57 procent anser att det går att engagera 

negativa medarbetare fullt ut, eller i alla fall lite. En femtedel är osäkra på om de går 

att engagera redan negativa medarbetare, medan en likadan procentsats svarar att det 
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50,00% 

100,00% 

Ja Nej Till viss del 

3. Tror du följande påstående är sant eller falskt; 

Forskare menar att ett förändringsarbete underlättas om 

ett företag har en stark kultur där medarbetarna 

respekterar varandra och ha samma värderingar.   
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går ytterst lite att engagera de negativa personerna. Däremot är det inte någon från 

undersökningen som menar att det absolut inte går att engagera de som redan är 

negativa till förändringen. Utifrån enkätundersökningen var det ungefär hälften som 

påverkades av de andra medarbetares inställning. En respondent anser att ”det är lätt 

att bli negativ när det är många som klagar på jobbet, självklart påverkas vi av det 

och får en mer negativ känsla inom kroppen”. 

 

4.2 Förberedelse  

 

I de anställdas fall fungerade inte affärssystemet som det skulle, eftersom alla 

kunder inte gick att föra in som de märkte under processen. Detta har ännu inte blivit 

löst efter ett år och de anställda har inte hört om det är under pågående process. De 

har istället kvar det gamla systemet och får arbeta i båda. Det enda som företagets 

uppköpare tänkte på var att få ut bra statistiker och faktureringsresultat.  

 

De anställda hävdar att de måste göras en riktig analys om hur det kommer påverka 

ens företag. Även ta fram vad systemet kommer uppnå och en ungefärlig 

uppskattning på tiden det kommer ta innan varje mål är uppnått. I nuläget har de inte 

riktigt lyckats med sitt system, vad gället att automatisera uppgifter och att få de 

anställda att se samspelet.  

 

I Fallföretag AB användes en metod som de ha framtagit. De anställda tycker att det 

var för lite testande av systemet och att själva implementeringen blev för bråttom. 

En informant anser att när ”ett byte av ett affärssystem skall göras, måste de vara 

testade fullt ut”. De anställda fick chansen att testa en live miljö, vilket de tyckte var 

bra, den enda nackdelen var att företaget redan hade bestämt sig för affärssystemet 

sedan tidigare. Följaktligen svarade en annan informant att i det nya systemet ”finns 

det så mycket som inte är färdiganpassat för att det skall underlätta arbetet fullt ut”.  

 

Det är viktigt att anställda få veta de riktlinjer på hur det skall göras och prognoser 

på hur det kommer att gå. Det är att rekommendera att ha en projektgrupp i tidigt 

skede som sätter sig in i de kunder som finns, för att se om systemet passar eller inte. 

Det gäller att engagera de anställda tidigt, vilket en respondent menar eftersom ”de 

beslut som tagits visar ingen hänsyn till stora delar av vårt arbete och våra kunder” 

(se bilaga 2).   

 

4.3 Användarens acceptans 

 

De anställda vet inte vilka system som skall ersättas av det nya affärssystemet. Det 

är många system som Fallföretag AB använder och inget är samlat och vissa ha 

ingen relation till varandra. ”Man behöver tänka om. Vår produktion är inte 

anpassad till ett standardflöde, alla kunder är unika, det går inte att få in alla 

kunder i ett system som inte passar dem” (se bilaga 2). De anställda hävdar att det är 
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jobbigt att behöva hålla på i flera system och uppdatera i båda som visar olika svar. 

De anställda menar att detta är mer ”påfrestande för de äldre medarbetarna för att 

de känner att deras jobbtid börjar gå mot slutet och blir därför mer negativa. De 

äldre är inte lika förändringsbenägna som de yngre” (se bilaga 2).  

 

Enkätundersökningen behandlade en fråga om de anställda tycker att det nya 

systemet får arbetet att fungera bättre och snabbare (se bilaga 2). Denna fråga 

genererade blandade svar, där 65 procent anser att det inte fungerar bättre och 

snabbare. Ungefär en tiondel valde svarsalternativet kanske och en femtedel valde 

att arbetet fungerar lite bättre.  Vissa av de anställda menar att några delar med det 

nya systemet har blivit lättare, men i stort sätt är det extra arbete som känns 

betungande. ”Vi fick uppfattning om att systemet skulle förenkla uppgifter med att se 

lagersaldo och att automatiserade funktioner skulle finnas”(se bilaga 2). Detta har 

inte uppnåtts i dagsläget och känns som det lagts på is. Det innebär mycket extra 

arbete att få ett system till att arbeta med.  

 

De anställda besvarade om de tror att affärssystemet kommer leda till bättre 

framgång för företaget (se bilaga 2). Hälften av respondenterna valde 

svarsalternativet, kanske, och 29 procent valde, ja lite, däremot ingen valde, ja fullt  

ut. En femtedel anser att det inte kommer leda till någon framgång för företaget, i så 

fall ytterst lite.   

 

I enkätundersökningen framgår om anställda anser att deras såkallade maktposition 

har förändrats sedan det nya systemet tillkom (se bilaga 2). Ungefär en tredjedel 

menar att bytet av affärssystemet inte har påverkat deras maktposition i företaget. 

Nästan hälften menar att det kanske ha påverkat deras situation och i så fall är det en 

minimal påverkan, medan 23 procent menar att maktpositionen har förändrats.   

4.4 Motivation och delaktighet 

 

Enkätundersökningen bestod av frågan om de anställda anser att de kunde påverka 

förändringen så att lösningen anpassades bättre till deras arbetssituation, där 

blandade svarsalternativ gavs (se bilaga 2). En tredjedel menar att de kunde påverka 

lite förändringen för att få den till att passa bättre till deras arbetssituation och 

femton procent menar att de kanske kunde anpassa det. 54 procent anser att de inte 

kunde påverka förändringen så att den anpassades bättre till deras arbetssituation. De 

anställda menade på att ”allt man kan vara med att påverka, har man lättare för att 

ta till sig och acceptera. Låt de anställda vara med och känna att deras tankar och 

åsikter tas på allvar, det är ju de som arbetar mitt i verksamheten som känner den 

bäst” (se bilaga 2). 
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Figur 4 Anställdas välbefinnande 

 

62 procent av medarbetarna känner sig glada och tillfredställda med sitt arbete, 

medan en femtedel känner att det är helt okej. Ungefär en tiondel känner oro över 

sitt arbete, däremot är det ingen som känner aggression eller besvikelse till sitt 

arbete.  

 

65 procent upplever motivation till deras arbete och en femtedel har svarat, kanske, 

och ungefär en tiondel svarade, nej ytterst lite (se bilaga2). Motivation uppkommer 

bland annat om de anställda få veta skillnad i jämförelse med innan och vad det har 

resulterat i. Vissa personer kan uppleva motivation om de får bli delaktiga i själva 

processen när ett affärssystem byts ut. Där en respondent menat att ”om 

medarbetarna hade känt sig delaktiga i besluten, hade det lett till bättre resultat, där 

de hade kunnat dra nytta av att de jobbar i verksamheten och kunnat komma med 

viktiga synpunkter”(se bilaga 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Anställdas delaktighet 

 

 

7,70% 

23,10% 

46,20% 

7,70% 7,70% 

8. Hur känner du dig just nu, med ditt arbete?  

Serie1 

 

64% 
14% 

22% 

5. Om en anställd hade haft mer att säga till om i 

förändringen, hade förändringen varit mer accepterad tror 

du? 

Ja Nej Kanske 



23 
 

Majoriteten, 64 procent, menar att om en anställd hade haft mer att säga till om i 

förändringen hade den varit mer accepterad, medan en femtedel har valt 

svarsalternativ, kanske. Fjorton procent svarade nej på denna fråga. När de anställda 

få uppleva samarbete och delaktighet, leder det till att de känner att de får bidra med 

något. En respondent skriver att ” om de som arbetar mitt i smeten, har möjlighet att 

påverka hur ett affärssystem ska anpassas, eller vilket som överhuvudtaget ska 

väljas, är jag övertygad om att det skulle bli bättre. Ibland glöms verkligheten bort” 

(se bilaga 2). 

 

4.5 Utbildning 

 

Under gruppintervjun diskuterade de anställda att alla medarbetare behöver en 

upplärningsperiod och att inte företaget skall ha för bråttom med själva införandet av 

systemet. Detta kommer resultera i mer acceptans från användarnas synvinkel och 

kanske kan de få med sig de anställda som redan är negativa till förändringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Utbildning  

 

I frågan om de anställda tycker att utbildningen har varit tillräcklig för att känna sig 

säker på hur situationer skall lösas, svara hälften delvis. 25 procent svarade att den 

har varit tillräcklig, medan 25 procent har valt alternativ, ja. De anställda ha fått 

under en månads tid testa systemet i en live miljö, fast nackdelen var att systemet 

redan var bestämt sedan 2006. Däremot om de anställda tänker utbildningsmässigt 

har den varit helt okej. Det grundläggande problemet var att det skulle gå snabbt och 

de anställda upplevde hela situationen bråttom och slarvig. Detta för att det inte hade 

fått några rutiner eller information på hur det skulle genomföras. Till en början fick 

de anställda stressa med att lägga in de kunder som de kan i systemet, men efter ett 

tag insåg ledningen att alla kunder går inte att lägga in där. I dagens situation 

använder sig inte kunder av samma system. Det är flera byggstenar som skulle 

samarbeta, vilket är problematisk i detta företag.  
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För att få sina anställda att acceptera omställningen, måste ledningen vara riktigt 

insatta och förberedda på sina uppgifter. De skall visa att det är enkelt och inte 

krångligt som de gjorde när utbildningen gavs, där osäkerhet om hur information 

kunde hittas i systemet upplevdes. Även när utbildningen gavs fick inte vissa vara 

med på allt, vilket gjorde att de inte upplevde något sammanhang.   

 

För en lång tid tillbaka var det alltid veckomöten där hjälp om problem som de 

anställda upplevt under veckan ventilerades och löstes tillsammans, vilket var 

lärorikt. Nuförtiden handla ett möte endast om siffror och statistiker. En anställd 

argumenterar att det kan vara till en fördel att träffas och ”tillsammans försöka prata 

om problem och gemensamt komma med förslag på lösningar (se bilaga 2). De 

anställda menar även att förra systemet var rätt svårt att lära sig, men att det fanns 

mer kunnig personal. Det borde ha funnit grupper som arbetade med systemet för att 

personalen skulle fått mer kompetens till det. En respondent förklarar att det är bra 

för ett företag att ha ” fler och mer aktiva förbättringsgrupper där alla anställda 

regelbundet deltar för att lyfta alla små problem som de stöter på (se bilaga 2). 

4.6 Ledarens inverkan 

 

När ett byte av ett affärssystem görs var intervjugrupperna enade om hur en ledare 

skall bete sig och agera. Det är viktigt att alla ledare går efter samma regler som 

skall vara för rutinen. En ledare skall ge all information den själv vet och framförallt 

information som vad det kommer innebära och hur själva förändringen skall gå till. 

De skall klargöra vad målet med affärssystembytet är och lyssna på de anställdas 

synvinkel i alla skeden. Utifrån de anställda var en viktig punkt att veta vilka system 

som skall ersättas. Det är viktigt att klargöra informationen och visa vilken handling 

som skall utföras, samt hur det kommer resultera. Att en ledare är tydlig med 

kommunikationen. En resonering som en respondent skrev var att ”om ledaren hade 

visat större engagemang och varit mer lyhörd till sina medarbetare hade det varit 

mer accepterat” (se bilaga 2). 

 

Att behandla kommentarer från sina medarbetare i ett tidigare skede, i stället för att 

köra över synpunkterna och tänka att det är på det här sättet det skall vara, är att 

rekommendera enligt de anställda. En annan viktig del för att de anställda skall 

känna sig motiverade är att de har ledare som lyssnar på dem och ger 

förbättringsmöjligheter. Även att värdesätta ens arbete när ett positivt resultat 

framkommit.  

 

De anställda upplevde mycket motivation till en början, eftersom information om att 

det skulle bli bättre och effektivare arbete lovades. Frågan som berörde om de 

anställda kunde se värdet av förändringen angav majoriteten, 86 procent, att de 

kunde se värdet med förändringen, medan fjorton procent svarade kanske (se bilaga 

2). Det var ingen av de anställda som inte kunde se värdet med bytet av 
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affärssystemet. Det var 86 procent som tyckte att de hade blivit informerade om vad 

syftet med förändringen är, medan resterande procentsats svarande kanske och 

ytterst lite (se bilaga 2). Däremot under intervjun kunde de se syftet med 

förändringen, men värdet av förändringen höll de inte med om. Båda grupperna 

menade att det är viktigt för ett företag att på ett tydligt sätt förankra och 

kommunicera ut vilket som är målet och syftet med bytet av affärssystemet. Detta 

för att anställda skall få en förståelse för det nya systemet.  

 

Båda grupperna menar att en ledare behöver ta reda på vad som motiverar respektive 

medarbetare, eftersom alla människor är olika och uppskattar olika saker. 

Avgörande på motivationsteknik kan även spela in i vilken grad som de anställda är 

negativa i. I detta fall är det viktigt att lägga lite extra energi på dem som är mest 

negativa för att uppnå ett trivsamt klimat för alla medarbetare. Det finns alltid vissa 

uppskattningar och motivationstekniker som fungerar för alla.  

 

Att ha ett belöningssystem, som en tårta när något bra för avdelningen har inträffat 

är alltid en bra motivationsteknik. En annan del som togs upp är att de anställda 

känner att de fått mycket mer att göra, men att det inte syns i lönekuvertet. Det kan 

handla om små värdesättande saker, som att ledaren går runt på morgonen och prata, 

samt hälsar på alla. Det är även viktigt att visa engagemang och uppskattning till alla 

anställda. 

 

När frågan togs upp om varför de anställda tror att det går att motivera de som redan 

är negativa till förändringen i början. De anställda tror att det går om ledaren 

förklarar klart och tydligt hur förändringen är till fördel för företaget, men också för 

den enskilde individen. När den anställde redan är negativ behöver ledaren ta reda 

på varför den är det och hur dens inställning kan förbättras. Det är mycket 

psykologiskt som omotiverade anställda kan ändra sin uppfattning exempelvis att 

bara lyssna och visa förståelse. Att inte slå bort några synpunkter, utan lyssna på 

varför de är omotiverade, vilket hade gjort mycket.   

 

4.7 Information 

 

På Fallföretag AB brister det i kommunikationen på hur förändringen skall gå till 

och varför den skall göras. De anställda förklarar i gruppintervjuerna att om de bara 

hade fått mer information hade de blivit mer motiverade. Det är bara en viss del av 

all information som når oss anställda och information om hur det nya konceptet skall 

gå till är bristfälligt. De båda gruppernas anställda samstämde om att det är 

bristfällig information, som är en av de viktigaste bitarna när ett nytt affärssystem 

införs. Båda grupperna menade att det är viktigt för ett företag att på ett tydligt sätt 

förankra och kommunicera ut vilket som är målet och syftet med bytet av 
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affärssystemet. En annan anledning som gör att människor bemöter förändring med 

motstånd är att förändringens påverkan bedöms olika, där vissa medarbetare inte 

håller med om skälen till förändringen och ser inte målet med förändringsprocessen. 

Det gäller som företag att bemöta detta och vara tydliga i sin information såväl som 

att förankrat det till alla. En bredare information till hela gruppen kunde ha gjorts 

med information som vad Microsoft systemet är. Men även att de anställda får tydlig 

information löpande om vad som händer och pågår.  

 

Däremot upplevde de anställda mycket motivation till en början, eftersom 

information om att det skulle bli bättre och generera ett effektivare arbete sades. I 

nuläget hade de velat få information om vad det nya systemet har tillfört. 

   

4.8 Uppföljning  

 
Enligt de anställda på Fallföretag AB har inte det nya systemet följts upp, eller i alla 

fall har uppföljningen inte meddelats till de anställda. I detta fall hade de anställda 

velat veta vilka besparingar som har gjorts och presentation om hur det har gått. En 

informant anger att” en gång när en förändring genomfördes visade ledningen 

engagemang och genomförde en enkät som skall belysa problemen. Däremot när 

denna var genomförd fick vi inte höra något mer från det”. Det är själva 

uppföljningen, med om hur det går och vad som har hänt som saknas.  

 

Motivation kan även uppstå om utvärdering görs där förbättringar visas, för de som 

redan är negativa till förändringen, där beteendet kanske kan omvandlas om de få se 

resultaten.  Detta är en viktig aspekt som hade gjort intervjupersonerna mer 

motiverade om de hade fått ta del av hur det har gått och vilka förbättringar det ha 

blivit. En respondent menar även att det kan vara till fördel för företaget att ”resultat 

presenteras av tidigare gjorda förändringar”, vilket hade kunnat få även de redan 

negativa till förändringen att se lönsamheten (se bilaga 2).   
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5. Diskussion och analys 

 

5.1 Resultatdiskussion och analys 

I diskussion och analys kommer olika aspekter som är viktiga när ett affärssystem 

byts ut analyseras gentemot teori. Utifrån detta kommer en aspektlista att 

presenteras som kan vara bra för verksamheter att beakta när ett affärssystem byts 

ut. Reflektion angående metod kommer att göras.  

 

5.1.1 Kultur, normer och värderingar 

 

Bang (1999) menar att ett företag bör ha samma värderingar, till exempel motsvarar 

värderingen trygga arbetsplatser, skall organisationen visa det beteendet. Författaren 

menar att detta annars ger känsloladdade uttalanden, konfrontationer eller negativa 

känslor bland de anställda. Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska 

framgångsfaktorer vid RUP införande i sin forskning där en kritisk faktor är när 

organisationen är mogen, eftersom innovation förhindras. Engelbrektsson och Kling 

(2011) nämner i sin masteruppsats att en stark och positiv kultur, där anställda 

respekterar varandra, är viktig. Att en bra samverkan mellan olika avdelningar av ett 

företag leder till en bra kultur.  

 

Utifrån gruppintervjuerna och den genomförda enkäten berättar alla de förfrågade 

anställda på Fallföretag AB att innan de blev uppköpta var det stabilt, men nu istället 

ha det blivit ett mer oroligt klimat. Oron grundas till stor del på alla de 

omorganisationer som sker, där företaget inte ha prioriterat de anställda. Men även 

pågrund av att nya policyer har tillkommit och att de anställda är överens om att ett 

förändringsarbete underlättas om ett företag har en stark kultur. De anställda 

upplever att de hade blivit mer motiverade om det hade funnits mer värme och 

trygghet i företaget. Nästintill alla tycker att de anställdas relation till varandra 

behandlas med ömsesidig respekt, men hälften anser att det stämmer sådär in på 

deras relation. Enligt min uppfattning stämmer detta överens med de anställdas åsikt. 

Detta för att när observation gjordes fick jag höra och se de anställdas negativa 

känslor och känsloladdade uttalanden.  

 

Bang (1999) förklarar att när de anställda delar en särskild känsla och handling har 

de gemensam förståelse som bestämmer vilken inställning de skall ha i vissa 

avseende. Även hur människor skall utvärdera och bedöma en viss vald situation. 
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Utifrån enkätundersökningen var det ungefär hälften som påverkades av de andra 

medarbetares inställning. Enligt min uppfattning påverkas de anställa mycket av hur 

dens arbetskamrat känner. I vissa avseende när någon är negativ, blir oftast den 

andre mottagaren också negativ och i ytterst få fall visar mottagaren ett positivt 

beteende.  

 

Alla anställda menar att det går att engagera anställda som redan är negativa till 

förändring fast på olika nivåer. Om ledaren förklarar tydligt hur bytet av 

affärssystemet är till fördel för företaget, men också för den enskilde individen. Att 

ledaren även lyssnar på varför de är omotiverade och inte kastar bort anställdas 

synpunkter. Jag tror även det är viktigt att inte ha för bråttom med implementeringen 

och tillåta alla anställda få en upplärningsperiod för att uppnå användaracceptans.  

5.1.2 Förberedelse  

 

Innan en typ av förändring skall införas menar Axelsson och Kohlund (1998) att det 

är lämpligt att använda sig av en metod, exempelvis FA-SIMM, när en utveckling av 

verksamheter görs. I Fallföretag AB användes en metod som de har framtagit. De 

anställda tycker att det var för lite testande av systemet och att själva 

implementeringen blev för bråttom. De anställda fick chansen att testa en livemiljö, 

vilket de tyckte var bra, den enda nackdelen var att företaget redan hade bestämt sig 

för affärssystemet sedan tidigare. Jag tror att det är viktigt att ett företag har en 

igenomtänkt idé och metod att utgå ifrån när ett affärssystem byte skall göras. En 

annan viktig del tror jag är att inte stressa igenom själva implementeringen, eftersom 

de anställda behöver tid att förstå systemet.   

 

Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner kritiska framgångsfaktorer vid RUP 

införande i sin forskning. Hon anger att en justering är bättre att göra före och inte 

under själva processen. Från anställdas synvinkel hade inte ledningen granskat 

systemens anpassning till sättet de arbetar på. Alla kunder kunde inte föras in i 

systemet, vilket de märkte under processens gång. Detta gör att deras andra 

affärssystem inte har bytts ut utan ersatts med ett till. Jag håller med de anställda om 

att det inte var igenomtänkt fullt ut, eftersom centrala justeringar behövde göras. Jag 

kan även förstå anställdas frustration när de bara kan använda en viss del av 

systemet.  

 

Carl Rollenhagen (2009) presenterar att en riskanalys innan förändring är viktigt att 

göra, för att se hur anställdas beteende, tänkande, attityder påverkar och påverkas av 

teknologins funktion. Den analys som går att göra är utifrån MTO-perspektivet, 

vilket är inriktat på samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. En 

anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det oroar deras 

stabila och säkra tillstånd i arbetet, vilket gör att flera människor har en liten vidsyn 
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till förändring (12Manage, 2012). De anställda menar att Fallföretag AB inte riktigt 

har lyckats ännu med sitt system med att automatisera uppgifter och att få de 

anställda att se samspelet. Jag tror det är viktigt att göra en riskanalys innan för att se 

hur de anställda kommer agera och vilket resultat det kommer bli och när det kan 

tänkas inträffa. Detta för att inte lova de anställda för mycket och inte ge dem alltför 

höga förväntningar.  

 

5.1.3 Användarens acceptans 

 

Axelsson och Goldkuhl (1998) anser att användarens acceptans av ett system har en 

omfattad betydelse av hur väl systemen fungerar i verksamheter. Hälften av de 

anställda menar att det nya affärssystemet kommer leda till bättre framgång medan 

den resterande hälften tror ytterst lite på det. De anställda tycker företaget skulle ha 

valt ett annat affärssystem, eftersom deras unika kunder inte är anpassade till ett 

standardsystem. Jag tror även en påverkande del är att de anställda inte tycker att det 

nya systemet fungerar snabbare och bättre.  

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är för att de tänker 

på hur förändringen påverkar dem själva, istället för framgången det kan leda till för 

företaget (12Manage, 2012). I relation till denna teori känner de anställda att 

företaget bara tänkt på statistiker och inte på hur mycket extra arbete det genererar 

för de anställda. Jag kan förstå de anställdas reaktion när de dels inte kan få in alla 

sina kunder i systemet och att de måste sitta med flera olika system, där inte alla ha 

kopplingar till varandra för att lösa arbetsuppgifter. Jag tror att eftersom inte de 

anställda har fått information om vilket system det nya affärssystemet skall ersätta, 

blir det merarbete för de anställda.   

 

Axelsson och Goldkuhl (1998) menar att de anställda behöver få mycket information 

om systemets funktionalitet och syfte. Däremot när system är väldigt styrande och 

begränsade för användarna blir acceptansen låg. Om ett system skall ändras är det 

bäst när datastrukturen inte ändras för att uppnå användaracceptans. Vissa av de 

anställda visste vad syftet med det nya affärssystemet var, men inte alla. Det nya 

affärssystemet var begränsat, något de inte hade tänkt på, vid överförande av alla 

kunder. Affärssystemet var dessutom helt nytt från grunden och liknade inte något 

av de andra systemen. Jag tror att begränsningen och själva nyheten av systemet 

påverkade de anställdas beteende. Själv anser jag att det inte är lätt att bli positiv när 

ett byte av ett affärssystem skulle göras men inte ha gjorts och dessutom är hela 

användningen helt ny och det finns ingen som är riktigt duktig på det.  

 

Bo Tonnquist (2008) menar att det är viktigt att inte underskatta den tid som behövs 

för att få information att smälta in och tolkas vid införande av nytt system. Motstånd 
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medför inte att projektet är fel, eftersom nya arbetssätt upplevs obekväma i början. 

När en konflikt föreligger minskas produktiviteten, sjukskrivningar ökar, personalen 

slutar, oro och irritation på arbetsplatsen eller många klagar som skapar dålig 

stämning. Eftersom projektet har pågått i flera år har de anställda kunnat smälta att 

ett nytt affärssystem skall införas, men när det väl infördes var det för bråttom. På 

Fallföretag AB:s avdelning är det mycket oro och irritation, eftersom 

arbetsuppgifterna har blivit mer omfattande.  

 

Ett motstånd kan inträffa om de anställda känner att deras maktposition har 

försämrats, vilket menas att alla medarbetare blir på samma nivå. Utifrån 

enkätundersökningen visade det sig att majoriteten inte upplever att deras 

maktposition har förändrat. Medan en femtedel upplever att maktpositionen har 

förändrats. Jag tror själv att för vissa som arbetat länge med det föregående 

affärssystemet var riktigt kunniga inom det. När sedan det nya affärssystemet kom 

blev de alla på samma nivå.  

 

Dalahn Colley (2012) är en student från USA som menar att anställdas motivation 

beror på den enskildes ålder. De som är födda 1946 välkomnar inte idéer och för att 

de skall bli tillfredställda vill de veta att de gör ett bra jobb. Yngre kategorier 

beskrivs med, som skall vara i beaktande för att motivera sina anställda och chefer 

bör till en början se vad de anställda har för behov. De anställda menar att deras 

trygghet försvann när byte av affärssystem gjordes. De anställda menar att detta är 

mer påfrestande för de äldre medarbetarna, eftersom deras jobbtid börjar gå mot 

slutet och blir därför mer negativa. De äldre är inte lika förändringsbenägna som de 

yngre. Jag tror med att generellt ha de äldre svårt för nya arbetssätt, men trots detta 

fungerar vi alla människor olika. Därför tror jag ändå mer på att motivation är lite 

individuellt. 

5.1.4 Motivation och delaktighet 

 

Axelsson och Goldkuhl (1998) anser att användaracceptans påverkas av vilken 

möjlighet de anställda har haft att medverka vid systemutvecklingen. Har de deltagit 

aktivt i utvecklingsarbetet höjs deras acceptans, medan en negativ ställning 

uppkommer om de inte varit involverade, där de anser att systemet styr dem.  

 

Utifrån enkätundersökningen menade majoriteten att om de anställda hade fått vara 

mer involverade i utvecklingsprocessen hade bytet av affärssystemet varit mer 

accepterat. Detta för att själva arbetet hade varit lättare, eftersom det hade blivit mer 

färdiganpassat. Även rätt affärssystem hade valts, eftersom det är de anställda som 

arbetar i verksamheten som hade kunnat ge viktiga synpunkter. En annan fördel är 

om de anställda hade varit delaktiga hade systemet varit mer anpassat till stora delar 

av deras arbete och till deras kunder. Jag tror att det som de anställda kan bidra med 
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är viktiga aspekter att generellt tänka på när ett nytt affärssystem skall bytas ut. Att 

göra de som arbetar med systemen delaktiga tror jag gör att alla de behov som 

behövs fångas upp och färdigställs.  

 

I tidigare forskning menar Engelbrektsson och Kling (2011) att det är bra att visa 

uppskattning och att de bidra till företagets resultat för att motivera personalen. De 

anställda på avdelningen menar att de känner lite motivation när det bjuds på tårta. 

De tillägger även att nu när de fått mycket mer uppgifter att göra syns det inte i 

lönekuvertet.  

 

Från tidigare forskning menar Birgitta Fagerström Kareld (2009) att en kritisk 

framgångsfaktor vid RUP införande är att det oftast är brist på resurser. En 

anledning till att de anställda vill ha uppskattningar är för att det nya affärssystemet 

har medfört mer arbete. Men fler resurser har inte tillkommit. Motstånd grundar sig i 

att de anställda får extraarbete och de vill inte utföra fler uppgifter inom ramen för 

en normal halvstressad arbetssituation. Det är blandade åsikter om hur motivationen 

är på arbetet och det är endast 65 procent som upplever motivation. Detta är något 

som stämmer in för de anställda tror jag, där en faktor till detta är att de hade önskat 

att arbetet skulle bli effektivare med det nya systemet, men det har blivit tvärtom.  

 

The Theory of Planned Behavior (TPB) som beskrivs i teoridelen kan vara till fördel 

att använda sig av om ett företag ha omotiverade anställda. Den går ut på att när en 

anställds attityd mot beteendet kombineras och upplevelsen av beteendekontroll 

leder det till ett visst beteende. Ett beteende kan behandlas och omvändas när ett 

visst beteende är identifierat (12Manage, 2012). Däremot anser jag att författarna 

Kotler och Schlesinger (1979) tvång och uttalande teknik inte fungerar i dagens 

samhälle. Det går inte att tvinga och hota sina anställda att acceptera det för det leder 

till att anställda inte känner sig värdesatta om de inte får säga vad de tycker.  

5.1.5 Utbildning 

 

Rolf-Petter Larsen (2003) förklarar att det gäller för en organisation att tillföra extra 

mycket information och utbildning. Oftast vid bristfälliga utbildningsinsatser är 

risken hög att användaracceptansen blir låg. Detta för att användarna inte förstår 

syftet med systemet och inte klarar av att hantera det. Kotler och Schlesinger (1979) 

menar även att det leder till att anställda kan se logiken med varför förändring 

behövs innan det äger rum. Utifrån enkäten gavs blandade svar, men enligt de 

anställda skulle utbildningen organiseras bättre. De som utbildade var inte säkra på 

hur det skulle gå till och fick gå tillbaka och börja om. De anställda menar att det 

krävs att de visar det enkelt och korrekt för att de skall känna att de kommer klara av 

att hantera affärssystemet. Jag tror även som de anställda menar att utbildningarna 

sköttes mycket hackigt och det var svårt att se sammanhanget med det. Jag bli lite 
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frågande eftersom i enkätundersökningen visste alla vad syftet med förändringen är, 

men under intervjun var det bara en som hade koll på vad syftet var. Jag tror även att 

alla kan se värdet med förändringen, men att det är en lång bit till att gå.   

 

En erfarenhetsmässig inlärning möjliggör att ett komplex problem kan lösas genom 

att ett team samarbetar. Detta för att medarbetarna sitter med olika grader av 

kunskap och erfarenheter, vilket möjliggör att ett arbetsproblem kan analyseras som 

leder till handling. Efter ett tag är det viktigt att samlas och gå igenom var de har lärt 

sig och vad nästa steg är. Detta gör att fler blir motiverade (12Manage, 2012). Under 

gruppintervjun sa de anställda att för en lång tid tillbaka var det alltid veckomöten 

där hjälp om problem som de anställda upplevt under veckan ventilerades och löstes 

tillsammans, vilket var lärorikt. Nuförtiden handlar ett möte endast om siffror och 

statistiker. Jag tror att det kan hjälpa till mycket om de anställda fick ut vad de hade 

problem med och att få svar på hur detta skall lösas av sina kamrater är en bra 

metod. Jag tror att det hade lett till motivation och ett gladare arbetsklimat. De 

anställda menar även att en projektgrupp skulle funnits i tidigt skede som sätter sig 

in i de kunder som finns för att se om systemet passar eller inte. Jag håller med de 

anställda att ha en projektgrupp som kommer fram till om systemet är fulländat eller 

inte är att rekommendera.      

 

5.1.6 Ledarens inverkan  

 

Jan-Axel Kylén (2008) menar att det är nödvändigt att kartlägga hur verksamheten 

hanterar uppkomna problem med en ny förändring och även lära sig hur de skall 

bete sig när det väl inträffar. För fallföretag AB uppstod ett problem som att inte 

kunna lägga i alla kunder, vilket de anställda konfronterade. Det svar som de fick är 

att det är såhär det blir och det skall fungera på detta sätt. Jag tror att när de fick 

denna meningslösa respons kände de anställda att deras åsikter inte togs på allvar. 

Jag menar att de kunde ha kartlagt hur de på ett bättre sätt skulle möta denna 

konfrontation från de anställda.   

 

En annan viktig aspekt som Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner är att ett 

belöningssystem är att föredra. De anställda uppskattar att tårta ges någon gång 

ibland. De anställda menar att en uppskattning behöver bara vara att ledaren går runt 

på morgonen och visar sig. Jag tror att detta gör de anställda blir mer positiva och 

motiverade om de blir belönade för ett bra arbete. För Fallföretag AB fungerar själva 

mingla runt och prata med de anställda bra.  

 

En ledare skall se till att sina medarbetare är förändringsvilliga genom att meddela 

behovet av förändringen, ge uppmuntran och feedback på utfört arbete som är 

kopplat till förändringen. Att även visa förståelse när anställda är oroade och rädda 



33 
 

inför det som hotar deras vanliga arbete. Meddela de anställda om läget med 

förändringen, vad som har gått bra respektive vad som behövs arbetas mer med. Ha 

en bra kommunikation och informationsrikt samtal med anställda (Burnes, 2009). I 

Fallföretag AB:s fall har inte riktigt behovet med förändringen och feedback getts. 

Det är informationen och förståelsen som brister i deras fall. De anställda menade att 

om ledaren hade visat större engagemang och varit mer lyhörd hade det varit mer 

accepterat. Att lyssna och behandla kommentarer från sina medarbetare i ett tidigare 

skede, i stället för att köra över synpunkterna och tänka att det är på det här sättet det 

skall vara är att rekommendera. Jag tror att ett företag måste uppdatera sina anställda 

kontinuerligt med information och prata med dem för att motivation skall uppstå. 

 

Jan-Axel Kylén (2008) beskriver att chefer skall vara välplanerande och anskaffa 

resurser om det behövs. Att utveckla sina medarbetare och att lösa konflikter som 

uppstår. Att representera den högre ledningen för medarbetarna. Samt förbereda sig 

inför oförutsedda händelser. I företagets fall har inte resurser anskaffats och 

konflikter tog lång tid att lösa. De anställda menar att ledaren hos dem borde få fram 

en mer vikänsla och inte vi och dem. Jag tror även som en ledare är det viktigt att se 

till att anställda trivs och inte är alltför överbelastande. Under observation har jag 

märkt att vissa ha extremt mycket att göra och vissa knappt någonting. Jag tror det är 

viktigt för ett företag att balansera arbetsvikten.  

 

I Maslows motivationsteori kan en ledare ta hjälp med att se varje individs behov 

(12Manage, 2012). Fallföretag AB menar att alla anställda har olika behov för hur 

de blir motiverade. Jag tycker det är upp till ledaren att ta reda på vad varje enskild 

har för behov. Fallföretag AB menar att de anställda ha olika nivåer av motivation 

och att de som är mest negativa skall behandlas först för att inte smitta av sig på 

resterande.   

5.1.7 Information 

 

En anledning till att människor bemöter förändring med motstånd är att det uppstår 

kommunikationsproblem och missförstånd, eftersom otillräcklig information ges 

(12Manage, 2012). Kotler och Schlesinger (1979) menar att ett företag måste ge rätt 

information som når alla medarbetare och minskar felaktiga rykten angående 

förändringens nytta. Birgitta Fagerström Kareld (2009) nämner att det skall vara 

stöd från ledning som informerat vad som skall göras och varför. Detta skall vara 

integrerat och förmedlat med målet.  

 

De anställda vet fortfarande inte vad det nya systemet har gjort bättre och det är inte 

direkt någon på avdelningen som kan systemet fullt ut. Däremot upplevde de 

anställda mycket motivation till en början, eftersom det skulle bli bättre och generera 

ett effektivare arbete. En annan aspekt är att få riktlinjer på hur det skall göras och 
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prognoser på hur det kommer att gå. Båda grupperna menade att det är viktigt för ett 

företag att på ett tydligt sätt förankra och kommunicera ut vilket som är målet och 

syftet med bytet av affärssystemet. Detta för att anställda skall få en förståelse och 

för att de skall acceptera omställningen. På Fallföretag AB brister det i 

kommunikationen på hur förändringen skall gå till och hur det skall göras. Det är 

bara en viss del av all information som når oss anställda och information om hur 

hela nya konceptet skall gå till är bristfälligt. De båda gruppernas anställda 

samstämde om att det är bristfällig information som är en av de viktigaste bitarna 

när ett nytt affärssystem införs. En bredare information till hela gruppen kunde ha 

gjorts med information som vad Microsoft systemet är och varför detta görs.   

 

En annan anledning som gör att människor bemöter förändring med motstånd är att 

förändringens påverkan bedöms olika, där vissa medarbetare inte håller med om 

skälen till förändringen och ser inte målet med förändringsprocessen (12Manage, 

2012). För Fallföretag AB höll de inte med om att rätt system hade införts och målet 

är inte förankrat till alla. Jag tror det är viktigt att få med sig sina anställda i början 

om att systemet är fullständigt och att målet tas upp mer än en gång.   

5.1.8 Uppföljning  

 

Bo Tonnquist (2008) förklarar att efter ett projekt är genomfört är det viktigt att 

underhålla men framförallt följa upp det. Att ha en effektiv mätning för att se vad 

projektet uppnått i förhållande till det fastställda syftet. Att uppföljning är viktig 

efter ett projekt nämner även Birgitta Fagerström Kareld (2009) i sin tidigare 

forskning, där uppföljning av vad förändringen har åstadkommit är ofta en kritisk 

faktor som företag undviker. De anställda på avdelningen menar att motivation kan 

uppstå om utvärdering görs där förbättringar visas. Att tydligt visa hur det har gått 

och vilka förbättringar det har genererat. I ett förändringssyfte vill de anställda se 

vilka besparingar som har gjorts. De anställda genomförde en enkätundersökning en 

gång och förväntades att höra hur det har gått, vilket de aldrig fick ta del av. Detta är 

något som de anser att Fallföretag AB borde ägna mer energi åt. Jag tror att 

uppföljning är viktig att visa medarbetarna för att de skall förstå varför systemet var 

bättre än det andra.  

5.2 Framtagande av aspektlista  

Sammanfattning av Diskussion/Analys presenteras med utgångspunkt av de åtta 

valda sammanställda aspekterna som jämförs med observation och hur det fungerar 

i praktikfallet. Dessa sammanställda aspekter skall inte tolkas som att de är de enda 

viktiga aspekterna som ett företag bör tänka på när ett ERP system införs, utan skall 

mer visa på att detta är några av de viktiga aspekter som finns.   
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I denna aspektlista har aspekterna värderats om det stämmer med hur det fungerar i 

praktikfallet och varför eller varför inte det gör det. Även anger på vilket sätt det 

stämmer, stämmer delvis eller stämmer inte in på deras situation. Framtagna listan 

anger även om empirin stämmer in på vad som har observerats.  

 

LITTERATUR 

EMPIRI  

Aspekter Praktikundersökningen Observation 

Se till att system stämmer överens med 

kultur, normer, värderingar och mål 

- Organisationens beteende skall 

överensstämma med det 

- Ta hand om de som är mest 

negativa först 

- Ha ej moget företag 

Kultur, normer och värderingar anser 

anställda är en viktig aspekt.  Stämmer inte i 

deras fall. 

- Orolighet i organisationen, inte den 

kulturen som framträdde innan med 

trygghet och värme. 

- Pga negativ stämning. förklarat tydligt hur 

bytet av systemet är till fördel för 

företaget men även den enskilde 

individen.  

              Lyssna på de enskilda  individerna och     

kasta inte  bort anställdas synpunkter 

-  Innovation  till en viss gräns välkommet 

Stämmer.  

Förberedelse 

- Justeringar skall göras i början 

och inte under 

implementeringen 

- Analys för att se hur det 

påverka organisationens 

samspel 

- Genomför grundligt testande 

och utgå efter en metod 

- Information om hur processen 

kommer genomföras 

- Skaffa en projektgrupp 

 

Förberedelse är en viktig aspekt enligt de 

anställda. Stämmer inte i deras fall 

- Justeringar tillkom när ERP systemet 

hade implementerats, där de ännu inte 

kommit någonvart 

- Anställda tycker fel system valts 

- Då de hade sett systemets brister 

- Anställda hade haft uppdaterat info och 

varit förberedda 

- Användarna hade vetat vad verksamheten 

skulle behövt för system för att passa 

arbetet  

Stämmer. 

Användaracceptans 
- Användaracceptans beror på hur 

väl systemet fungerar.  

- Anställda omotiverade om 

förändringen påverkar dem 

negativt.  

- Ge mycket information om 

Användaracceptans viktig aspekt enligt 

anställda. Stämmer delvis in i deras fall.   

- Systemet fungerar inte bättre och ett mer 

anpassat system skulle valts.  
- extra arbete, arbetet begränsat 

- styrande system, syftet ej förankrat till 

alla.  

- Infördes ett helt nytt system 

Stämmer.  
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syftet och funktionaliteten 

- Ändra inte datastrukturen för att 

uppnå användaracceptans.  

- Underskatta inte tid för att ta till 

sig info.  

- När maktposition försämras kan 

det ge motstånd.  

Gå igen vad de anställda ha för behov 

och ha förståelse för att de bland annat 

de äldre tycker det är jobbigt. 

 

- Lång tid gavs 

- Upplever inte deras maktposition ändrat 

- Ger motivation till vissa, dock bör 

engagera sig mer till de som är negativa 

- Dock ha de anställda accepterat det och 

kan se några fördelar med det 

Motivation och delaktighet  

- Testande av systemet 

- Låt anställda vara delaktiga i 

själva processen.  

- Bilda en förändringsgrupp 

- Alla ej kan delta? 

- Motivation genom uppskattning 

- Motivation genom mingla runt 

- Omvänd de negativas beteende 

ex med TPB 

 

Motivation och delaktighet är viktiga aspekter. 

Stämmer delvis in i deras fall. 

- Testade i livemiljö, dock redan systemet 

bestämt  

- De blir mer motiverade om de får vara 

med och bestämma. Säkerställa att 

systemet uppfyller rätt behov. 

- Utse vilket system som passar och driva 

det så alla anställda känner delaktighet 

- Ha möte där alla få säga sina synpunkter 

och de som deltar får framföra det vidare 

- Ex beröm de anställda mer om det som 

handla om systemet. Nuvarande ges tårta 

vilket med är en uppskattningssak 

- Ledare prata och lyssna till sina anställda 

- Få dem positiv, vilket skapa bra klimat 

Stämmer.  

Utbildning 

- Satsa på utbildning.  

- Utöva väl förberedd utbildning. 

- Utför en heltäckande och 

sammanhängande utbildning.  

Möte med erfarenhetsmässig inlärning. 

 

 

 

Att utbilda är en viktig aspekt enligt de 

anställda. Stämmer in i deras fall. 

- Få alla att kunna använda och ta del av 

systemet, alla behöver en 

upplärningsperiod 

- Misstag inom företaget var att 

utbildningen såg krånglig och svår ut.  

- Se till att de anställda förstår och se 

sammanhanget med funktionerna. 

Låt de anställda få hjälp med det som de inte kan. 

 

Stämmer.  

Ledarens inverkan Ledarens inverkan är viktig, vilket stämmer Stämmer.  
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- Lösa uppgifter i ett team,  

- Kartlägga hur problem skall 

lösas.  

- Visa att anställdas åsikter tas på 

allvar 

- Ha belöningssystem i form av 

tårta, mingel och att ledaren 

visar sig. 

- Gör anställda förändringsvilliga 

genom information.  

- Visa förståelse.  

- Meddela och ge information 

kontinuerligt.  

- Visa engagemang och var 

lyhörd.  

- Lyssna och prata med sina 

anställda 

- Se till att de mår bra, annars 

fråga vad som kan göras. 

- Planera väl och anskaffa 

resurser.  

Utveckla de anställda och ta reda på 

deras behov.   

 

delvis in i deras fall. 

- Anställda får hjälp med komplexiteten 

- När väl ett problem uppkom och anställda 

sa detta svarade ledarna att det är såhär 

det skall göras.  

- Anställda kände att deras åsikter ej tas på 

allvar 

- Öka motivationen hos anställda. Detta är 

något som fungerar bra på företaget 

- Meddela behovet av förändringen, vad 

den anställde kan göra, ge uppmuntran 

och feedback på utfört arbete kopplat till 

förändringen 

- De anställda på företaget ville ha mer 

förståelse från sina ledare 

- Meddela om läget, syftet och kommande. 

- Detta ger anställda mer drift. 

- Ledare borde tagit till sig om vad 

anställda säger 

- Lyssna och verkställ 

- Se till att arbetet är balanserat.  

Få den att känna sig värdefulla för företaget och 

att de är prioriterade. 

 

Information 

- Ge tillräcklig, tydlig och 

kontinuerlig information 

- Ge rätt information och lova 

inte för mycket. 

- Information om vad som skall 

göras, vad det innebär, varför 

- Information om vad det är, 

målet och syftet med det 

  

Ge information är viktig aspekt, vilket 

stämmer inte in på deras fall.  

- Anställda vet inte vad som blivit bättre 

med systemet eller vad de står idag 

- Missförstånd kan uppstå om vad systemet 

skulle tillföra, plan för när det införs.  

- Anställda bli mer bekväma och medvetna 

då, bristfälligt för företaget.  

Måste känna sig säkra och få intryck om vad som 

händer i verksamheten. Bristfällig och inte tydlig 

för detta företag 

Stämmer. 
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Se tabell 1. Sammanställd aspektlista 

 
  

5.3 Metodreflektion 

 

Metoden som bestod av en kvalitativ och en kvantitativ metod var ett medvetet val 

för att samla in data utifrån två olika synvinklar som ökar generaliserbarheten. Jag 

anser att enkätundersökningen som gjordes i början var ett bra komplement till 

intervjuerna och en bra start till de anställda på avdelningen. Detta för att de fick en 

inblick i vilka aspekter som påverkas vid byte av ett affärssystem. 

 

Enkätundersökningen som sammanställdes innan gruppintervjuerna genomfördes 

gav mig insikt i vilka frågor som var relevant och intressant att ställa. I enkäten 

försökte jag inte ha riktade frågor och under intervjuerna försökte jag låta dem prata 

mest fritt kring frågorna. Jag är nöjd med mitt resultat och anser att det har uppfyllt 

mitt syfte. Jag ha tagit fram en aspektlista, om hur ledare skall behandla sina 

anställda när ett affärssystemsbyte görs, som kan stämma överens med andra 

företag. Skulle jag göra om detta igen hade jag utfört det på samma sätt. Det hade 

inte varit lämpligt för min situation att intervjua var och en för det hade tagit alldeles 

för lång tid. Jag tror att eftersom jag arbetar, samt känner respondenterna och 

informanterna kände de sig bekväma och vågade säga rakt ut vad de tyckte, vilket 

ökar kvalitén i uppsatsen.   

 

 

  

Uppföljning 

- Genomför uppföljning om vad 

förändringen ha åstadkommit.  

- Vilka besparingar har gjorts 

 

Uppföljning är viktigt, vilket inte stämmer in 

på deras fall 

- Motivation genom att anställda få se 

förbättringarna och vad som är kvar att 

uppnå, bristfällig uppföljning ha getts  

- De anställda vill veta nyttan 

Stämmer. 
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6. Avslutning 
I det avslutande kapitlet har en slutsats utarbetats som knyter samman själva syftet 

med uppsatsen och det framkomna resultatet. I avslutning anges även förslag till 

fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 

 

Syftet med studien är att utifrån åtta teoretiskt härledda kategorier för 

användaracceptans undersöka hur dessa har hanterats i ett praktiskt fall och vad 

verksamheter kan tänka på när en ERP implementation görs. De åtta aspekter som 

kommer studeras är, kultur, normer och värderingar, förberedelse, användarens 

acceptans, motivation och delaktighet, utbildning, information, ledarens inverkan 

och uppföljning. 

 

 I denna studie har framkommits att det är väsentligt att tänka på anställda när ett 

ERP system skall införas. Detta för att om de är engagerade och motiverade i sitt 

arbete kommer införandet av det nya affärssystemet vara mer framgångsrikt. Genom 

att utgå från dessa åtta aspekter kan de som redan är negativa till förändringen 

kanske förstå varför affärssystem bytet sker. Här framkommer även några aspekter 

hur ledare skall bete sig när ett systembyte görs, utifrån anställdas perspektiv. Det 

finns vissa viktiga aspekter som ett företag bör ta hänsyn till vid förändringen för att 

uppnå användaracceptans och användarmedverkan.  Dessa aspekter är analyserade 

utifrån en studerande organisation, men är även västenliga för andra verksamheter 

att tänka på när ett nytt affärssystem skall införas; 

 

 Kultur, normer och värderingar: Det är viktigt för en verksamhet att ha en 

stark och förändringsvillig kultur, där värderingar styr de anställdas 

beteende. Att en verksamhet utgår från deras kultur, normer och värderingar 

när en ERP implementering skall utföras. När Fallföretag AB blev uppköpta 

förändrades deras kultur från att vara stabil med trygghet och värme i 

företaget, till att bli mer ostabil med omstruktureringar. Detta medför att de 

anställdas inställning var negativ till ERP implementeringen, eftersom de 

bland annat inte vill bli omplacerade.     

 

 Förberedelse: För ett företag är det viktigt att vara förberedd och tro på sin 

idé. Att se till att rätt system används som passar anställdas krav. Att utföra 

en riskanalys innan införandet av systemet, för att se hur ens egna anställda 

kommer att reagera på förändringen. I Fallföretag AB:s situation valdes inte 

rätt system, eftersom det inte är anpassat till deras verksamhet. Detta medför 

att användaracceptansen och motivation blev låg, vilket resulterar till 

negativ atmosfär på företaget.  
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 Användarens acceptans: beror på hur väl systemet fungerar och att inte 

datastrukturen är ändrad, samt blir anställda omotiverade om förändringen 

påverkar dem negativt. Det gäller för ett företag att ta reda på vad de 

anställda har för behov till motivation. De anställda på företaget anser inte 

att systemet fungerar snabbare eller bättre, eftersom det inte ens har blivit 

ersatt har implementeringen bara medfört extra arbete. Det nya 

affärssystemet har en helt annan datastruktur och allt extraarbete gör att 

användaracceptansen är låg.  

 

 Motivation och delaktighet: Bilda en projektgrupp i tidigt skede med de 

anställda och låt de som inte kan vara med i gruppen bidra med feedback för 

att få alla att känna sig involverade i utvecklingsprocessen. Detta 

säkerställer att alla behov och krav uppfylls. Testa det nya systemet och 

omvänd de som är negativa till affärssystembytet. Ge beröm, belöning och 

se till allas behov för att få dem mer motiverade uppfylls. De anställda 

lämnade in förslag och vissa konfronterade det nya systemet, då ledningen 

sa att det är såhär det blir, punkt slut. Detta medförde att de anställda kände 

att deras åsikter inte togs på allvar. Däremot kände sig vissa involverade i 

processen.   

 

 Utbildning: En verksamhet bör utföra en välförberedd och tillräcklig 

utbildning för att anställda skall få en känsla av förståelse och säkerhet i sitt 

arbete. De anställda rekommenderar även att ha en erfarenhetsmässig 

inlärning för att anställda kan hjälpa varandra när problem uppstår. En 

erfarenhetsmässig inlärning genomfördes innan på företaget som 

uppskattades, medan nu koncentrera sig alla möten på resultat. De anställda 

menar att de hade blivit mer motiverade om de hade fått dela sina problem 

med systemet. De anställda anser att de fått tillräckligt med utbildning, men 

att den kunde genomförts på ett mer strukturerat, kunnigt och enklare sätt. 

Detta för att de som illustrerade inte riktigt visste hur de skulle lösa frågor 

som uppkom av användarna. 

 

 Ledarens inverkan: En ledare måste visa att anställdas åsikter tars på allvar, 

samt lyssna och visa förståelse. Att hjälpa dem när problem uppstår, samt 

utveckla de anställda och ta reda på deras behov. För Företaget visade inte 

ledaren att de anställdas åsikter var värdefulla, vilket gjorde att de inte kände 

någon förståelse eller motivation till systemskiftet. De anställda menar även 

att varje enskild person har olika behov som en ledare bör kartlägga för att 

motivera sin personal, samt att de börjar med den som är mest negativ för att 
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undvika negativ atmosfär. På företaget bjöd de ibland på tårta, vilket vissa 

anställda uppskattade.  

 

 Information: Att de anställda får tillräcklig, tydlig, uppdaterad och 

kontinuerlig information. De bör informeras om syftet, målet, vad som skall 

göras, vad det innebär och varför det måste göras. De anställda ansåg att 

Fallföretaget hade gett bristfällig information, eftersom vissa inte visste vad 

syftet var och ingen tyckte att det behövdes göras. De anställda menar på att 

de upplevt mer motivation och acceptans om de hade fått mer information.   

 

 Uppföljning: Att en verksamhet måste genomföra uppföljning om vad 

förändringen har åstadkommit och vilka besparingar som har gjorts. På 

företaget tyckte de att uppföljningen var bristfällig och de vet inte vad som 

har blivit bättre eller vad som är under pågående process. En bra 

kommunicerad uppföljning hade fått de anställda att förstå varför det nya 

systemet har införts.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Min fallstudie har tittat på åtta härledda sammanställda aspekter som är viktiga för 

ett företag att beakta när ett ERP skall införas, gentemot sina anställda. Ett förslag 

till vidare forskning är att öka uppsatsens giltighet och generaliserbarhet genom att 

undersöka dessa åtta härledda aspekter på andra företag. Att se om de åtta aspekterna 

även är applicerbara på liknande verksamheter.  

 

Den aspektlista som är framtagen utgår endast utifrån vad ett företag skall tänka på 

vid byte av ett ERP-system, gentemot sina anställda. Den går inte in på andra delar 

som påverkas av en förändring och hur en verksamhet skall tänka helhetligt vid en 

implementering av ett nytt system så det gynnar hela företaget.    

 

För fortsatt forskning kan det vara intressant att förstå sambandet av vad som är 

orsaken i många företag att dessa aspekter inte läggs mer energi på. Ett annat förslag 

till fortsatt forskning är att se om det krävs likadana kriterier för ett litet som ett stort 

företag vid byte av affärssystem. Det skulle vara intressant att få veta om samma 

aspektlista kan utövas på små företag eller om andra aspekter är viktiga.   
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Bilaga 1 Tidsplan
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Bilaga 2 Enkätfrågor med visualiserad 

resultattabell 
 

1. Anser du att fallföretag AB har förändrats sedan de blev uppköpta? 

2. I er Policy står bland annat att er relation till varandra skall vara med 

ömsesidig respekt, förtroende och medmänsklighet, allt för att bidra till ett 

gott arbetsklimat 

3. Tror du följande påstående är sant eller falskt; Forskare menar att ett 

förändringsarbete underlättas om ett företag har en stark kultur där 

medarbetarna respekterar varandra och ha samma värderingar.   

4. Ja, fullt ut 
% 

Ja, lite % Kanske % Nej, ytterst 
lite % 

Nej, 
absolut 
inte % 

Anser du att din "maktposition" 
har förändrats? 

15,4% 7,7% 23,1% 23,1% 30,8% 

Tror du att det går att engagera de 
anställda om de redan är negativa 
till förändringen? 

14,3% 42,9% 21,4% 21,4% 0% 

Kan du se värdet av förändringen? 28,6% 57,1% 14,3% 0 % 0% 

Har du blivit informerad av vad 
syftet med förändringen är? 

28,6% 57,1% 7,1% 7,1% 0% 

Tycker du det nya systemet gör att 
arbetet fungerar bättre och 
snabbare? 

0% 21,4% 14,3% 42,9% 21,4% 

- Tror du det kommer leda till 
bättre framgång för företaget? 

0% 28,6% 50% 14,3% 7,1% 

Kunde du påverka förändringen så 
att lösningen anpassades bättre 
till din arbetssituation? 

0% 30,8% 15,4% 30,8% 23,1% 

Upplever du motivation till ditt 
arbete? 

35,7% 28,6% 21,4% 14,3% 0% 

Påverkas du av de andra 
medarbetarnas inställning? 

0% 42,9% 7,1% 42,9% 7,1% 

5 Om en anställd hade haft mer att säga till om i förändringen, hade 

förändringen varit mer accepterad tror du?  

6 Svarsruta där åtta av respondenterna svarade på fråga 5, om varför de tror 

det. Svaren presenteras i rapportens empiridel med anknytning till bilaga 2  

7 Tycker du att utbildningen har varit tillräcklig så att du känner dig säker på 

hur du skall lösa situationer? 

8 Hur känner du dig just nu, med ditt arbete? 

9 Vad behövs göras för att anställa skall bli mer motiverade till förändring tror 

du? Öppna svar ges där tretton av respondenterna svarade på fråga.  

 Vissa svar presenteras med diagram och text i resultatdelen.  
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Bilaga 3 Diskussionsfrågor vid gruppintervjuerna  
 

 Två gruppintervjuer där följande frågor diskuterades 
1. Hur tror ni att en verksamhet kan hantera förändring på ett bra sätt, 

exempelvis vid byte av affärssystem, där anställda acceptera omställningen?  

Följdfråga: Var systemet helt nytt att arbeta i? 

Följdfråga: Fick ni testa systemet innan beslut togs? 

Följdfråga: Vad var syftet med att införa systemet? 

 

2. Hur skall en ledare agera och bete sig utemot sina anställda när en 

förändring görs som när ert affärssystem bytes ut? 

 

3. Hur kan ett företag göra för att få motiverade medarbetare när ett 

affärssystem skall införas? I enkäten var det flera som hade svarsalternativ 

ja, om du tror att det går att engagera de anställda som redan är negativa till 

förändring, på vilket sätt går det? 

 

4. Hur skulle ni kunna bli mer motiverade eller hur kan ett företag få 

motiverade anställda, vad behövs göras? 

Följdfråga: Kan ett företag motivera anställda på samma sätt, ha de samma 

behov? 
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