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Sammanfattning 

Bakgrund och problem 

Organisationer förändrar sig bland annat för att kunna ligga före konkurrenter eller för att inte 

hamna efter.  Deras förändringsprocesser stöter ofta på problem som påverkar 

förändringsarbetet. Förändringen kan försenas eller till och med avbrytas helt. Forskare har 

tagit fram ekonomiförändringsmodeller som ska beskriva vad som påverkar 

förändringsprocesser och dessa har ingående behandlat vad som driver förändringar men de 

har inte bidragit med vad som motarbetar dem. Det finns en ny ekonomiförändringsmodell 

som uttalat säger sig bidra med denna kunskap men denna modell har inte testats i andra 

sammanhang än hur den framställdes. Detta ställer till problem för de som modellen syftar 

kunna hjälpa, nämligen ledare och beslutsfattare vid förändringsprocesser, då de inte kan 

känna att modellen är användbar utanför de ramar som den är framtagen ifrån. Modellen 

består av drivande krafter bakom förändring och delar upp de krafter som motarbetar en 

förändring i tre barriärer nämligen förvirrande-, frustrerande-, och fördröjande faktorer, vilka 

skiljs åt genom hur de uppstår och vad de leder till. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den nya ekonomiförändringsmodellens 

drivande krafter samt uppdelning och definitioner av barriärer mot förändring även kan 

urskiljas vid implementeringen av affärssystem. Detta för att bidra med kunskap angående hur 

användbar modellen är i andra sammanhang än där den framställts samt för att underlätta vid 

förändringsarbeten inom organisationer. Hela ekonomiförändringsmodellen kommer att 

behandlas men fokus kommer att ligga på de barriärer som modellen introducerar och frågan 

blir: Kan den nya ekonomiförändringsmodellens uppdelning och definitioner urskiljas vid 

implementeringen av ett affärssystem? 

Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Resultatet av vår undersökning kom fram till att de drivande krafterna och de olika 

barriärernas grunder även kunde urskiljas vid implementering av affärssystem men att vad de 

ledde till inte var lika tydligt kopplat till modellen. De drivande krafterna samt de förvirrande 

och fördröjande faktorerna stämde med modellen medan däremot de frustrerande faktorerna 

inte verkade kväva förändringsprocessen och därmed stämde de inte överens med modellens 

beskrivning av frustrerande faktorer. Då undersökningen inte helt förkastar den nya ekonomi- 

förändringsmodellen behövs det mer forskning av andra förändringsobjekt för att kunna 

utveckla modellen vidare och bidra till att den får den allmänna användbarhet som dess 

grundare efterfrågar.   
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1. Inledning 

”All förändring, även förändring till det bättre, följs alltid av bakslag och obehag”

     (Bennet, 2007, s.82) 

1.1 Bakgrund 

Förändringsprocesser är idag vanligt förekommande företeelser inom organisationer och dessa 

pressas fram av olika faktorer (Dillard och Yuthas, 2006). Exempelvis kan den ökade 

globaliseringen av marknader och organisationers ökade strukturella komplexitet nämnas 

(Kasurinen, 2002). Organisationer förändrar sig för att de vill kunna verka i sin samtid på ett 

konkurrenskraftigt sätt och därmed är det viktigt för dem att effektivisera sin verksamhet 

genom att kontinuerligt förändra sig (Scapens och Jazayeri, 2003). Förändringsprocesser inom 

organisationer stöter ofta på problem av olika slag som kan fördröja eller till och med hindra 

en förändring från att genomföras (Kasurinen, 2002). Det är därför viktigt att det finns en 

teoretisk modell som på ett bra sätt beskriver vad som påverkar en förändring för att hjälpa till 

vid förändringsprocesser (Cobb et al., 1995; Kasurinen, 2002). 

Forskning har byggts upp kring vad som driver förändringsprocesser och hur det i slutändan 

leder till förändring. Denna forskning har mestadels handlat om drivkrafterna bakom 

förändring (Innes & Mitchell, 1990; Cobb et al. 1995) men inte om vad som hindrar en 

förändring från att ske (Kasurinen, 2002). De olika drivkrafterna sammanställdes i en tidig 

ekonomiförändringsmodell som beskrev vilka faktorer som drev förändringsprocesser (Cobb 

et al., 1995). Den tidiga ekonomiförändringsmodellens (1995) syfte var att underlätta vid 

beslutsfattande inom organisationer genom att övergripande bidra med kunskaper om vad som 

påverkade förändringsprocesser.  

Då alla organisationer är olika krävs det att organisationerna studeras i den kontext där de 

verkar för att få en bra bild av hur organisationen verkligen ser ut (Hopwood, 1983; Roberts 

och Scapens, 1985) och att faktorer inte studeras isolerat från andra utan som en helhet 

(Malmi och Brown, 2008). Framtagandet av en modell som övergripande ska beskriva hur 

förändringsprocesser går till måste därför på ett bra sätt undersöka hur både drivande krafter 

och hindrande krafter samverkar och hur de tillsammans bildar en helhet (Kasurinen, 2002). 

Det är även viktigt att studera flera olika organisationer för att skapa en mer övergripande bild 

av hur det ser ut inom organisationer i allmänhet (2002). Mycket forskning är fokuserad på de 
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drivande krafterna bakom förändring medan de hindrande krafterna inte är lika väl utforskade. 

Det finns dock tydliga tecken på hur starka dessa hindrande krafter kan vara då de helt kan 

hindra eller allvarligt försena en förändring, (Malmi, 1997; Kasurinen, 2002; Scapens och 

Jazayeri, 2003; Dillard och Yuthas, 2006; Lukka, 2007), vilket gör det intressant att studera 

dessa. 

Den tidiga ekonomiförändringsmodellen (Cobb et al., 1995) innefattade utöver de drivande 

krafterna till förändring även en enkel beskrivning av de olika hinder som finns mot 

förändring och dessa benämns som barriärer. Barriärerna förklaras kortfattat med att alla 

faktorer som hindrar eller fördröjer ett förändringsarbete ses som en barriär mot en 

förändringsprocess (1995). Kritik riktades mot denna beskrivning av barriärer som menade att 

det i en modell, som strävar efter att öka förståelsen för dessa, inte räcker med att nämna att 

det finns barriärer mot förändring utan de måste delas in i kategorier där det är tydligt vad 

som skiljer dem åt. (Kasurinen, 2002). Kritiken ledde till att en ny ekonomiförändringsmodell 

utvecklades där barriärerna delades upp i de tre underkategorierna, förvirrande faktorer, 

frustrerande faktorer och fördröjande faktorer där de skiljdes åt utifrån hur de uppstod och vad 

de ledde till för konsekvenser (2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Den nya ekonomiförändringsmodellen togs fram på grund av att kritik (Kasurinen, 2002) 

riktades mot den gamla modellen (Cobb et al., 1995) angående att den inte bidrog med 

kunskaper om de olika barriärerna. Modellen underlättar därför inte för exempelvis 

organisationsledare att förstå vilka barriärer som finns vid förändringsprocesser. Den nya 

ekonomiförändringsmodellen utvecklades genom att undersöka en organisation där det 

uppstått problem vid implementeringen av ett balanserat styrkort (Kasurinen, 2002). Där 

undersöktes drivande faktorer och hindrande faktorer som en helhet (Malmi och Brown, 

2008) där de ansågs påverka varandra. 

Problemet med att bygga en modell efter att endast ha undersökt en organisation är att man 

går miste om att alla organisationer är olika och att ingen är den andre lik (Hopwood, 1983). 

För att modellen ska vara användbar krävs det att den testas i flera organisationer och med 

andra förändringsobjekt (Kasurinen, 2002). Kan det vara så att modellen inte är användbar vid 

andra situationer än vid implementering av ett balanserat styrkort? Detta är en fråga som även 

Kasurinen ställer sig (2002). Därför finns det ett behov av att undersöka hur användbar den 

nya ekonomiförändringsmodellen är vid andra implementeringar än av balanserade styrkort.  
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Styrkan som barriärer kan visa mot förändringsprocesser där de helt eller delvis kan avbryta 

en förändring gör det intressant att undersöka var barriärerna har sin grund. Detta för att de 

som vill genomföra förändringar enklare skall kunna förstå hur barriärer uppstår och på så vis 

enklare kunna behandla dem.  

Att den nuvarande modellen endast är uppbyggd kring en isolerad förändring i form av ett 

balanserat styrkort och att den inte är akademiskt testad av andra; i kombination med att det 

finns starka hindrande krafter mot förändring gör det väldigt intressant att undersöka hur 

modellen för sig vid andra implementeringar. Vi anser att det är viktigt att det finns en bra 

ekonomiförändringsmodell som innefattar barriärer mot förändring, då detta underlättar för 

organisationer i deras förändringsarbeten. Denna undersökning hoppas kunna bidra med en 

ökad kunskap angående hur den nya ekonomiförändringsmodellen ter sig vid andra 

förändringsobjekt genom att undersöka den i ett annat sammanhang än där den framställdes. 

Då affärssystem blir allt vanligare inom organisationer (Dillard och Yuthas, 2006) ansåg vi 

det som ett intressant förändringsobjekt att undersöka. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den nya ekonomiförändringsmodellens 

drivande krafter samt uppdelning och definitioner av barriärer mot förändring även kan 

urskiljas vid implementeringen av affärssystem. Detta för att bidra med kunskap angående hur 

användbar modellen är i andra sammanhang än där den framställts samt för att underlätta vid 

förändringsarbeten inom organisationer. Hela ekonomiförändringsmodellen kommer att 

behandlas men fokus kommer att ligga på de barriärer som modellen introducerar och frågan 

blir: Kan den nya ekonomiförändringsmodellens uppdelning och definitioner urskiljas vid 

implementeringen av ett affärssystem? 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsar sig först till implementeringen av affärssystem för att minska 

omfattningen så att undersökningen blir möjlig att genomföra. Vidare kommer hela den nya 

ekonomiförändringsmodellen att behandlas men de drivande krafterna kommer bara att 

nämnas kort och inte djupare analyseras. De drivande krafterna har tidigare behandlats 

ingående av flera forskare (Innes & Mitchell, 1990; Cobb et al. 1995; Kasurinen, 2002) och 
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därmed är de redan behandlade och testade om de finns. Det är dock viktigt att vi nämner 

dessa för att vi ska kunna verkställa om alla delar i ekonomiförändringsmodellen finns vid 

implementeringen av affärssystem.  

2. Metod 

2.1 Framtagandet av det teorietiska ramverket 

Nyckelbegreppen i denna undersökning var barriärer mot förändring och framförallt den 

uppdelning och de definitioner som framförts i den nya ekonomiförändringsmodellen 

(Kasurinen, 2002). Därför utgick vår teoretiska referensram från teorier angående 

ekonomiförändringslitteratur som behandlade ekonomiförändringsmodellen. Då vårt syfte var 

att undersöka den nya ekonomiförändringsmodellen var den utvalda teorin framförallt 

fokuserad på de teorier och modeller som grundade den. Denna operationalisering av utvalda 

teorier ansågs vara relevant för syftet och tillämpbar för att ge stöd till analysen av empirin. 

Detta för att kunna ge svar åt den ställda frågeställningen, “Kan den nya 

ekonomiförändringsmodellens uppdelning och definitioner urskiljas vid implementeringen av 

ett affärssystem?”.  

Eftersom vi skulle undersöka den nya ekonomiförändringsmodellen var det viktigt att 

använda samma källor som modellen hade då syftet att testa modellens uppdelning och 

definitioner krävde kunskapen om hur ekonomiförändringsmodellen hade utvecklats. Om 

undersökningarna av barriärernas uppkomst och utfall skiljde sig mellan modellen och vår 

skulle resultaten inte vara jämförbara. Det var viktigt att så många variabler som möjligt var 

den samma mellan de olika undersökningarna så att endast den variabel som skulle testas 

skiljde sig. I vårt fall innebar det att modellens uppdelning och definitioner användes och den 

variabel som ändrades var att implementeringen av ett balanserat styrkort ändrades till 

implementeringen av ett affärssystem.  

Vi sökte efter artiklar som behandlar den nya ekonomiförändringsmodellen och dess 

användbarhet utanför implementeringen av balanserade styrkort. Den enda kritik vi fann var 

att modellen ansågs vara en bra utgångspunkt för ekonomiförändring som behandlade flera 

områden som en helhet men som hade problemet att den hade ett ledningsperspektiv då den 

endast fokuserade på hur ledning kan gå tillväga för att komma förbi barriärer (Modell, 2007) 

Det efterfrågade var ett institutionell-teori- perspektiv som undersöker hur alla faktorer 

påverkar varandra utan att ta ställning till vilken nivå inom organisationen som faktorerna 
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finns på (2007). Denna kritik sa ingenting om hur modellen fungerade i andra sammanhang än 

vid balanserade styrkort och gav därför oss inga svar och därför var undersökningen 

fortfarande intressant.   

2.2 Insamlandet av empiri 

För att kunna testa den nya ekonomiförändringsmodellens definitioner behövdes någon form 

av insamlande av data som kunde ställas mot den framtagna teorin för att senare analyseras. 

Den insamlade datan inhämtades från intervjuer med anställda hos en organisation samt från 

en konsult som de hade använt sig av. Detta genomfördes genom en kvalitativ undersökning 

med öppna personliga intervjuer. Öppna personliga intervjuer ansågs som en bra metod då de 

intervjuade gavs möjligheten att väl utveckla sina svar och berätta vad de tyckte om 

förändringsprocessen på deras organisation. En annan möjlig kvalitativ intervjuform var 

exempelvis telefonintervjuer men från dessa ansågs möjligheten att läsa kroppsspråk och 

ansiktsuttryck förloras vilket den personliga intervjuformen gav möjligheten till och därför 

valdes att inte använda denna intervjuform. Undersökningens syfte och den ställda 

frågeställningen gjorde att en kvalitativ undersökning var mer passande än en kvantitativ, i 

form av exempelvis enkätundersökningar. Kvalitativa undersökningar ger välutvecklade svar 

och bra underlag för analys och minskar risken för missuppfattningar hos den svarande, något 

som enkätundersökningar saknar att bidra med. De personliga intervjuerna gav oss även 

möjligheten att leda intervjun och att ställa följdfrågor vilket ökade chansen för relevanta 

svar.  

Problem med personliga intervjuer skulle uppstå om vi i vårt sökande av barriärer skulle ställa 

ledande frågor. Därmed skulle de intervjuade personerna bli ledda till att svara vad vi 

eftersöker och då blir resultatet vinklat. Detta motverkades av att vi använde öppna 

intervjufrågor där den svarande fritt fick berätta vad denne har upplevt i förändringsprocessen. 

De öppna intervjufrågorna baserades kring fyra områden; nämligen bakgrunden till 

förändringen, implementeringsprocessen, motstånd mot förändringen samt övriga synpunkter 

på förändringen. Om de intervjuade inte bidrog med relevanta svar användes mer riktade 

frågor som grundades i de teoretiska begrepp som beskriver de olika barriärerna. Den använda 

intervjumallen finns i Bilaga 1. För att de intervjuade inte skulle få ett oseriöst intryck av 

undersökningen var båda författarna med på intervjuerna där den ena ledde diskussionen 

medan den andre förde anteckningar. 
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2.3 Den studerade organisationen 

Den organisation som undersökningen ägde rum på var ett svenskt försäkringsbolag. Denna 

organisation ansågs passande då de år 2009 implementerade ett nytt affärssystem som enligt 

bolagets ledning mottogs dåligt av de handläggare som skulle använda det nya systemet och 

som fortfarande skapade problem på organisationen. Detta tydde på att de hade stött på 

motstånd vid sin förändring och därmed fanns det goda chanser att de intervjuade kunde ge 

svar på eventuella motstånd de hade stött på. De intervjuade hos försäkringsbolaget var en 

avdelningschef och en systemutvecklare som hade ansvar för förändringsprocessen, en 

handläggare på medarbetarnivå samt en extern konsult som hade hjälp till med 

förändringsarbetet. De utvalda intervjuobjektens svar ansågs kunna ge den information som 

behövdes för att kunna besvara undersökningens syfte. De ansvariga för förändringsprocessen 

hade kunskapen om hur de ville att förändringen skulle gå till, hur det verkligen gick till samt 

vilka motstånd de hade stött på. Handläggaren kunde bidra med sin syn på hur det nya 

systemet fungerade i relation till det gamla. Valet av att intervjua personer från olika 

hierarkinivåer var för att få fram olika synpunkter för att kunna jämföra dessa. Detta ökade 

trovärdigheten i undersökningen då den försöktes göras så objektiv som möjligt utan att 

enskilda personers egna åsikter tas som allmän fakta. De intervjuade är: 

Intervjuobjekt:                 Datum  Tid 

Avdelningschef                 2011-05-02  90 min 

Systemutvecklare             2011-05-02  90 min 

Handläggare                 2011-05-02  90 min 

Konsult                      2011-04-15  90 min 

Att vi endast intervjuade en handläggare för att få reda på hur förändringen togs emot hos de 

anställda behöver i vårt fall inte vara ett problem då den intervjuade handläggaren hade varit 

med i projektgrupper där handläggare gemensamt fick diskutera förändringen och därför 

kunde bidra med andras åsikter till en viss grad. Den intervjuade konsulten ansågs som en bra 

kontrast till de andra intervjuade då denne kunde bidra med en objektiv syn på de olika 

problem som uppstått. 
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Då undersökningens syfte inte hade några behov av att veta organisationens namn valde vi att 

hålla alla objekt anonyma. Detta ansågs även bidra till att respondenterna skulle våga utrycka 

sig mer öppet. 

3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt kommer den teori som har lett fram till den nya ekonomiförändrings- 

modellen och hur den idag ser ut att behandlas. Hela modellen kommer att beröras men fokus 

kommer att ligga på barriärerna och hur de uppstår och vad de leder till. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av den nya ekonomiförändringsmodellen att presenteras. 

3.1 Ekonomiförändringsmodellens historia 

Ekonomiförändringsmodellens utveckling började med en vilja att beskriva vad det är som 

driver förändringsprocesser inom organisationer och hur de olika förändringsprocesserna 

samverkar (Innes & Mitchell, 1990). Det kom fram att det finns tre faktorer av drivkrafter till 

förändring och att de alla skiljer sig åt baserat på hur de uppstår (1990). Den första gruppen av 

faktorer kallas för motiverare och de innefattar de faktorer som allmänt influerar en redan 

observerad förändringsprocess (1990). Ökad globalisering på världsmarknader och 

utvecklingen av nya produktionsmetoder motiverar exempelvis förändringar hos 

organisationer. Den andra gruppen är katalysatorer och dessa är de faktorer som är direkt 

kopplade till en förändring och dess uppståndelse (1990). Om exempelvis en organisation har 

förlorat stora marknadsandelar är de därför i behov av en förändring för att motverka att de 

tappar mer. Den tredje gruppen av faktorer är förenklare och dessa är de faktorer som 

förenklar en förändringsprocess men som i sig själv inte är tillräckligt starka för att påverka en 

förändring nämnvärt (1990). Exempelvis kan utbildad personal eller tillgången till datorer 

vara faktorer som förenklar en förändringsprocess. Dessa tre faktorer kan påverka en 

förändring var och en för sig eller genom en kombination av flera (1990). 

Med de tre grupperna av faktorer bakom förändringsprocesser som grund utvecklades en 

modell för ekonomiförändring där de tre grupperna tillsammans kallades för de drivande 

faktorerna bakom förändring (Cobb et al., 1995).  Vidare togs det fram ytterligare två faktorer 

som påverkar en förändringsprocess, ledare och momentum (1995). Ledare är de faktorer, 

oftast chefer, som kan påverka att en förändring faktiskt sker, genom att besluta att genomföra 

en förändringsprocess. Momentum däremot är en faktor där fortsatt kontinuerlig förändring 

förväntas för att hela tiden hålla sig uppdaterad. Det kan vara att organisationskulturen är 
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positiv till förändringar men ibland behövs det personer eller projektgrupper som ser till att 

förändringsarbetet inte avstannar. Tillsammans med de drivande faktorerna kan ledare och 

momentum leda till en förändring (1995).  

Den sista delen i ekonomiförändringsmodellen är barriärer mot förändring som hindrar de 

drivande faktorerna samt ledare och momentum från att leda till en förändring (1995). I 

ekonomiförändringsmodellen, figur 1, skapar faktorerna förenklare, motiverare och 

katalysatorer en potential till förändring. Denna potential behöver sedan ledare för att kunna 

komma förbi barriärerna och sist behövs det momentum för att förändringsarbetet inte ska 

avstanna (1995). 

Motiverare Katalycatorer Förenklare

Potential till 
förändring

Momentum Ledare

Förändring

Barriärer mot 
förändring

 

Figur 1 Den gamla ekonomiförändringsmodellen (Cobb et al., 1995, s. 173) 

Modellen vidareutvecklades och de första faktorerna i den nya ekonomiförändringsmodellen, 

figur 2, motiverare, förenklare, katalysatorer, ledare samt momentum benämndes som de 

framåtdrivande krafterna till förändring (Kasurinen 2002). Dessa framåtdrivande krafter leder 

till en potential till förändring som måste ta sig förbi barriärer för att en förändring ska ske. 

Barriärerna i den gamla ekonomiförändringsmodellen (Cobb et al., 1995) var inte tillräckligt 

definierade för att de skulle ge förändringsmodellen ett tillräckligt praktiskt och teoretiskt 

värde (Kasurinen 2002). På grund av denna otydlighet delades barriärerna in i tre 
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underkategorier nämligen förvirrande-, frustrerande- och fördröjande faktorer (2002) vilka 

nedan kommer att behandlas separat. 

Motiverare

Momentum Ledare

Förenklare Katalycatorer

Potential till 
förändring

Ekonomiförändring

Förvirrande Frustrerande Fördröjande

 
Figur 2 Den nya ekonomiförändringsmodellen (Kasurinen, 2002, s.338) 

3.2 Förvirrande faktorer 

Förvirrande faktorer är de barriärer som verkar störa förändringsprocesser. Problem kan 

uppstå när det råder skilda meningar mellan ledningen och de anställda om varför en 

förändring sker. Det uppstår också problem när det inte riktigt är klarlagt vad förändringens 

framtida roll inom organisationen är. Dessa problem verkar förvirrande mellan de olika 

parterna inom organisationen och skapar motstånd i form av störningar av 

förändringsprocesser. (Kasurinen 2002).         

3.2.1 Hur de förvirrande faktorerna uppstår 

Det finns ett inbyggt förändringsmotstånd hos människor som ofta visar sig vid pinsamma 

eller hotande situationer och detta leder till ignorans av dessa situationers existens (Argyris 

och Kaplan, 1994). Detta leder till att individer ignorerar problemen och undviker att 

behandla dem (1994). Människor vill inte verka svaga inför andra vilket denna slutsats 

illustrerar: 
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“People seem to use a pattern of reasoning that advises them to be rational, be positive, and to 

suppress negative feelings. They do this in order to appear to be in control; to win and not 

lose.” 

                                                                                                     (Argyris och Kaplan, 1994, s.97) 

Saker som inkräktar det personliga genom pinsamhet eller hot aktiverar det inbyggda 

förändringsmotståndet hos oss människor, man aktiverar defensiva rutiner, och man blir mot 

förändringen (Argyris och Kaplan, 1994). Dessa defensiva rutiner innebär att man undviker 

att diskutera det pinsamma eller hotande eftersom man vill verka stark. För att förhindra de 

defensiva rutinerna från att uppstå hos människor krävs det två processer vid en 

förändringsimplementering; utbildning och sponsring samt internt engagemangskapande 

(Argyris och Kaplan, 1994).  

Den första processen är en utbildnings och sponsringsprocess i tre delar; utbildning, sponsring 

samt anpassning av incitament, som ska möjliggöra för förespråkarna för förändringen att 

argumentera varför förändringen behövs. Utbildningsdelen är till för att ledningen ska ta till 

sig information om vad förändringen innebär och varför förändringen behövs. Om 

utbildningsdelen är till för att nå ut till en bredare massa är sponsringsdelen snarare fokuserad 

på att nå ut till viktiga individer inom organisationen. Dessa individer ska verka som 

förebilder, sponsorer, för de andra inom organisationen och genom att få dem att förespråka 

förändringen kommer fler att ansluta sig till de som är positiva till den (1994). Sista delen i 

utbildnings och sponsringsprocessen är anpassningen av incitament. Denna del gör det möjligt 

att genomföra en förändring genom att ge incitament till de anställda om varför de behöver 

den. Dessa incitament kan vara av extern eller intern karaktär och det som skiljer dem åt är att 

de externa incitamenten bygger på yttre belöningar medan de interna strävar efter att få 

individen att göra en sak för att den själv tycker det är intressant (1994). 

Den andra processen vid förändringsimplementering är internt engagemangskapande och den 

går ut på att ge de som blir berörda av en förändring möjligheten att testa det förändrade för 

att på så vis kunna förstå att det nya systemet inte är farligt och att det faktiskt kan fungera 

(1994). Här ska möjlighet ges till de berörda att fritt testa det införda och de ska uppmuntras 

till att strunta i de pinsamheter eller hot som kan kännas inför en förändring.  

Det motstånd mot förändring som finns hos individer finns på alla plan inom organisationer. 

Det inbyggda motståndet aktiverar defensiva rutiner hos personer och problem blir därför inte 
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diskuterade och på så förloras viktig information angående förändringen. Ett annat problem är 

att när personer ignorerar de problem de tycker finns går de miste om möjligheten att faktiskt 

förstå att de kanske klarar av förändringen (Argyris och Kaplan, 1994). 

 

En annan vanligt förekommande orsak till att det uppstår förvirrande faktorer är att det finns 

skillnader mellan olika hierarkiska nivåer på en organisation angående synen på förändring 

(Strebel, 1996). Ledningen ser ofta möjligheter med förändring medan de anställda ofta ser 

förändring som ett hot och det är därför viktigt att motverka att de anställda får en sådan 

känsla (1996).  

Det finns olika personliga kopplingar mellan organisationen och dess anställda och det är ofta 

problem med dessa kopplingar som leder till problem vid förändringsprocesser i form av att 

de anställda inte ser förändringen på samma sätt som ledningen (Strebel, 1996). Formella 

kopplingar är de kopplingar där den anställde har krav på sig från arbetsgivaren, skrivna eller 

muntliga, och vid prestation så ges den anställde i gengäld det denne behöver för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att ledningen är tydliga med vad de vill ha ut av sina 

anställda då dessa har mycket eget ansvar (1996). Psykologiska kopplingar består mestadels 

av de krav och förväntningar som den anställde känner på sig genom att denne delar 

exempelvis samma mål som organisationen har och dessa är ofta inte nedskrivna. Chefers 

koppling till de anställda är av stor vikt vid förändringsarbeten då det är deras uppgift att få de 

anställda att förstå förändringen och inte motverka den (1996). Sociala kopplingar 

uppkommer när den anställde känner sig som en medlem i en organisationskultur med vissa 

mål och värderingar och sedan jämför dessa med de mål och värderingar som organisationen 

har. Detta för att se Om de verkligen jobbar mot de mål som organisationen säger att den vill 

jobba mot. För organisationen är det därför viktigt att ha tydliga strategier om vad som skall 

göras och hur för att de anställda inte ska känna att de jobbar mot olika mål (1996). Betyder 

ett förändringsarbete att man går från en av dessa kategorier av personliga kopplingar till en 

annan, behöver de anställda ges tid att förstå hur de ska bete sig i den nya formen av 

personliga kopplingar. Annars kommer problem uppstå då de anställda ser förändringen som 

ett hot och motarbetar därför den (Strebel, 1996).  

Ett tydligt fall av hur en förvirrande barriär har uppstått är när en viktig person som varit 

drivande i förändringsarbetet, en sponsor, slutar under förändringsprocessen. Om de som är 

kvar med det fortsatta förändringsarbetet har kopplat själva förändringen med den personen 

uppstår problem om de inte har samma drivkraft som den som slutat. Förändringsarbetet har 



Teoretiskt ramverk 
 

12 

 

då blivit kopplat till en viss individ och när den slutar kan motstånd uppstå då de som är kvar 

inte ser att de viktiga personerna i förändringsarbetet brinner lika mycket för förändringen. 

Denna situation uppstod i en finsk organisation som misslyckades med ett förändringsarbete 

då själva förändringen var starkt kopplat till en avgående chef (Malmi, 1997). 

3.2.2 Hur de förvirrande faktorernas uppkomst motverkas 

För att motverka förvirrande faktorers uppkomst måste de anställda förstå behovet av 

förändringen och det är en ledares ansvar att detta sker. Sedan ska de anställda lära känna 

förändringen och de nya personliga kopplingarna som förändringen innebär med nya rutiner, 

krav och förväntningar för att denne skall kunna sätta upp nya ramar för vad som gäller 

(Argyris och Kaplan, 1994; Strebel, 1996; Kasurinen, 2002).  Följs ej de föreslagna 

tillvägagångssätten uppstår oklarheter mellan individer och dessa oklarheter leder till 

motstånd i form av förvirrande faktorer som stör förändringsprocesser (Kasurinen, 2002) 

3.3 Frustrerande faktorer       

Frustrerande faktorer är de faktorer som verkar kväva en förändring (Kasurinen, 2002). 

Faktorerna är de strukturer och kulturer som motverkar förändringen och beror på en oflexibel 

organisation eller ett system som är dåligt anpassat för förändringar (2002). Om till exempel 

det nya systemet på ett dåligt sätt matchar det gamla systemet så kväver den förändringen så 

att den inte blir av (2002). Vissa system och kulturer inom organisationer kan vara så djupt 

rotade och väl förankrade att en förändring kan leda till att dessa förändras och förändringen 

riskerar därför att motarbetas. En organisationsskultur kan bidra till att de anställda känner en 

osäkerhet för förändringar och blir därmed en frustrerande faktor vid en förändringsprocess 

(Kasurinen, 2002; Markus & Pfeffer, 1983). Frustrerande faktorer måste därför övervinnas, 

det vill säga organisationen måste upptäcka och åtgärda de problem som gör att de 

frustrerande faktorerna existerar så att de försvinner, om förändringen ska kunna lyckas 

(Kasurinen, 2002).  

3.3.1 Hur de frustrerande faktorerna uppstår 

Det som bidrar till att påverka sannolikheten för att en implementering eller en förändring ska 

bli lyckad är hur mycket förändringen påverkar andra aspekter i organisationen (Markus & 

Pfeffer, 1983). Det finns tre faktorer som påverkar en förändringsprocess om de förändras 

mycket och dessa är maktfördelningen, organisationskulturen samt de uppsatta målen inom 

organisationen (1983). 
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Om det finns en överensstämmelse mellan den existerande maktfördelningen och den som är 

efter förändringen är det inga problem för en förändring. Om det däremot har blivit en 

förändring i maktfördelningen är risken större att motstånd mot förändringen äger rum (1983). 

För de som upptäcker att de riskerar att förlora sin makt kommer de inte sällan att motsätta sig 

förändringen. Ett annat exempel där en ny maktfördelning skapar motstånd är då en chef får 

mer insyn i hur de anställda arbetar och presterar vilket kan göra att de anställda motsätter sig 

förändringen då de inte gillar den nya makt som chefen får (1983). 

Om det nya systemet som införs är i enighet med organisationens kultur uppstår sällan 

problem. Kulturen genomsyrar organisationen och består av de värderingar som råder i 

organisationen. Den går vidare från anställd till anställd. Det råder samma förhållande här 

som i fallet med maktfördelningen att om förändringen innebär en konflikt med den rådande 

organisationskulturen uppstår i högre grad barriärer mot förändring än vid en förändring som 

är i enighet med kulturen (1983). Detta kan vara ett problem för organisationer som tar hjälp 

av en extern kraft till exempel en konsult för att införa en förändring. Detta då konsulten inte 

är insatt i organisationens kultur eftersom han inte har, eller kommer att jobba med 

organisationens system, och därmed har denne inte insikten om hur det verkligen fungerar i 

organisationen och den förändring konsulten föreslår riskerar därför att strida mot 

organisationskulturen. 

Alla organisationer har överensstämda mål som de ska uppnå eller sträva efter att uppfylla. 

Om förändringen innebär att de tidigare överensstämda målen och den använda teknologin att 

uppnå dessa blir förändrade kommer även detta riskera att bli en motståndskraft mot 

förändringen (1983). 

Andra exempel på när frustrerande faktorer uppstår är ofta vid implementeringen av nya 

komplicerade system (Roberts and Silvester, 1996). Det är ofta inte systemet i sig som ställer 

till problem utan det är implementeringen av det. Organisationer får ofta problem att hantera 

den stora mängd information som dessa nya system ger dem tillgång till. För att kunna 

hantera informationen finns det tre saker som dessa organisationer måste uppfylla. Det måste 

finnas koordination mellan personalen, tvärfunktionella arbetsinsatser mellan avdelningar och 

tid och resurser (1996). Avsaknaden av detta samarbete leder till svårigheter för 

organisationen då man vid användandet av systemet tvingas passera dessa hinder flera gånger. 

Ett exempel på hur strukturen i en organisation kan bli ett hinder är när många anställda är 

vana vid hur strukturen ser ut och att den sedan ändras. När en anställd möter en oväntad 
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situation som de inte är vana vid att hantera, använder de sig ofta av tumregler om hur de ska 

göra. Dessa tumregler blir snart en del av strukturen i organisationen och när organisationen 

ändras riskerar även dessa tumregler, som har hjälpt anställda att ta effektiva beslut, att 

ändras. I detta fall blir strukturerna ett hinder och en barriär mot förändring (1996). 

En frustrerande faktor visade sig inom Geneva steel där de ville införa ett gemensamt system 

för deras dotterbolag i olika länder. På grund av att de inte hade bra samordning i hur det nya 

systemet skulle utvecklas bildades det flera olika tolkningar av systemet och dessa var inte 

kompatibla med varandra och därför blev förändringen avbruten och de gick tillbaka till att 

använda sig av sina gamla system som fungerade med varandra. (Scapens & Jazayeri, 2003). 

3.3.2 Hur de frustrerande faktorerna motverkas  

Om ett förändringsarbete innebär att de strukturer i form av maktfördelning, 

organisationskultur och gemensamma mål, drastiskt ändras kommer barriärer i form av 

frustrerande faktorer att uppstå som vill kväva förändringen (Kasurinen, 2002). Avsaknaden 

av samarbete och tydliga riktlinjer mellan olika parter inom organisationer leder även dem till 

frustrerande faktorer då det skapas flera olika tumregler för hur saker ska utföras inom 

organisationen som senare kan vara svåra att ändra på. För att de frustrerande faktorerna inte 

ska uppstå och kväva förändringsprocesser är det viktigt att se till att inte ändra de tre 

faktorerna för mycket (2002).  

3.4 Fördröjande faktorer 

Fördröjande faktorer är av en mer teknisk karaktär och finns bara finnas temporärt 

(Kasurinen, 2002). De fördröjande faktorerna är ofta frågor om de problem som 

organisationen vet finns men som av någon anledning lämnas olösta och som därför måste 

lösas efter en implementeringsprocess med fördröjande av slutförandet som följd (2002). Det 

kan även vara problem som inte kunnats identifiera innan implementeringen men som ändå 

uppstår och skapar fördröjande faktorer som följd då även dessa måste lösas. 

Det kan exempelvis röra sig om bristfälliga strategier för förändringsprocessen eller 

otillräcklig information (2002).  

3.4.1 Hur de fördröjande faktorerna uppstår 

Det finns tre problem som anses kunna påverka de fördröjande faktorerna i organisationer. 

Dessa är övergångsproblem, designproblem och processproblem (Kaplan och Norton, 2001). 

Övergångsproblem handlar om förändringar i organisationen eller den projektgrupp som 
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ansvarar för förändringen. Dessa problem uppstår då personal slutar på jobbet och ny personal 

anställs som inte stödjer eller förstår förändringen. Dessa måste då initieras i 

förändringsprocessen vilket tar tid. Designproblem är när designen på förändringen har 

utformats annorlunda på olika delar av organisationen vilket leder till att organisationen 

senare måste ordna så att det ser lika ut överallt. Det tredje problemet, processproblem 

handlar om utvecklingen av förändringsprocessen. Om till exempel de högsta cheferna är 

ointresserade och oengagerade eller om processen blir alltför långdragen och med eventuella 

oerfarna konsulter inblandade bidrar det till en försämrad helhetsbild av förändringen och 

detta fördröjer processen (2001). 

Exempel på fördröjande faktorer är när implementeringen av ett nytt system bromsas upp av 

att det gamla systemet inte tillåter det nya på ett enkelt sätt. Det kan vara att det gamla 

systemet är ett affärssystem som är uppdelat på massa olika system och som ska kopplas 

samman till ett gemensamt affärssystem. Detta innebär att alla system måste hitta en egen 

lösning för detta vilket tar extra tid och försenar förändringsprocessen, vilket blir en 

fördröjande faktor. Denna situation uppstod i en internationell organisation som försökte 

sammankoppla flera olika system till ett enda gemensamt system (Dillard & Yuthas, 2006). 

3.4.2 Hur de fördröjande faktorerna motverkas 

De fördröjande faktorerna uppstår oftast på grund av oförutsedda händelser och därför är de 

väldigt svåra att förutse (Kasurinen, 2002). Vad som ska tänkas på innan en 

förändringsprocess är dock att tänka på de problem som finns i form av övergångs-, design- 

och processproblem för att minimera risken att de uppstår. 

3.5 Sammanfattning av den nya ekonomiförändringsmodellen 

Den nya ekonomiförändringsmodellen, figur 2, består av drivande krafter för förändring och 

dessa är motiverare, förenklare, katalysatorer, ledare och momentum. Vidare består modellen 

av tre olika hinder mot förändring i form av barriärerna: förvirrande faktorer, frustrerande 

faktorer och fördröjande faktorer.  

3.5.1 De drivande krafterna bakom en förändring 

 Motiverare är de drivande faktorer som motiverar att en redan observerad förändring 

behövs och kan exemplifieras av att det kommer en ny lagstiftning som tvingar en 

organisation att förändras men det kan även vara att andra organisationer börjar 

använda en viss typ av teknologi som gör att en annan organisation också behöver 

förändras för att kunna konkurrera (Kasurinen, 2002).  
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 Förenklare är drivande faktorer som hjälper en förändring att ske genom att förenkla 

valet av förändring och hur förändringsprocessen ska gå till, exempelvis att man har 

en person inom organisationen som är van med att jobba med ett visst datorsystem och 

därför kan bidra med viktiga kunskaper om man väljer att införa ett sådant 

datorsystem (2002) 

 Katalysatorer är faktorer som driver en förändring genom att de kopplar till en viss 

händelse. Om en organisation exempelvis tappar marknadsandelar hjälper en 

förändringsprocess att denna förlust kan motarbetas (2002). 

 Ledare krävs för att en förändring faktiskt ska kunna ske då det krävs ett beslut för att 

genomföra en förändring. Dessa beslut fattas oftast av ledningen inom en organisation 

(2002). 

 Momentum är en framtidssyn som en organisation behöver om att förändrings- 

processer behövs kontinuerligt för att förändringar ska bli lyckade. Exempelvis att 

organisationskulturen är för förändringar. Det kan också behövas en part i form av 

projektgrupper för att se till att en förändring inte avtar om den rådande synen på 

förändringar inom organisationen inte själv är tillräckligt stark (2002). 

Tillsammans bildar dessa drivande faktorer en potential till en förändring som måste ta sig 

förbi vissa barriärer för att en förändring ska kunna ske. 

3.5.2 Barriärer mot förändring    

 Förvirrande faktorer verkar störa förändringsprocesser. De uppstår då det inte finns 

informationskongruens mellan olika avdelningar/personer inom organisationen om 

varför en förändring sker (Kasurinen, 2002).  

 Frustrerande faktorer verkar kväva förändringar och de uppstår genom att strukturer 

såsom teknologi och organisationskultur har fått en viktig roll inom organisationen 

och därför inte lätt tillåter förändringar att ske (2002).  

 Fördröjande faktorer är oftast av teknisk karaktär och de fördröjer förändringsarbeten 

och de kan vara saker som man redan innan vet om kommer att fördröja en förändring 

men oftast uppstår de i form av problem som man inte visste om att de skulle uppstå 

vid förändringsprocessen (2002).  

Klarar de drivande krafterna att ta sig förbi dessa tre barriärer har förändringsprocessen en 

stor chans att lyckas (2002). 
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4. Empiri 

I följande avsnitt kommer den insamlade empirin från ett försäkringsbolag att beskrivas för att 

ge förståelse för vad som har hänt vid deras implementation av ett affärssystem och vilka 

problem som har uppstått. 

4.1 Hur såg det ut innan förändringen? 

Innan beslut om att det behövdes en förändring inom försäkringsbolagets skadeavdelning och 

deras datorsystem, arbetade handläggarna med ett stordatorsystem som sköttes av en 

utomstående part. Detta system innehöll den information som handläggarna behövde för att 

kunna hantera skador som skett och beräkna hur mycket som ska betalas ut i ersättning. För 

att kunna besluta om en skada som skett verkligen var berättigad till ersättning och senare 

även storleken på ersättningen använde handläggarna olika koder i stordatorsystemet som 

plockade fram den information som behövdes. När handläggarna fått all information som de 

ansåg sig behöva för beslutsfattande togs ett beslut om skadan skulle ersättas och med hur 

mycket. Stordatorsystemet utvecklades under 1990-talet och har varit i bruk sedan dess. 

Handläggarna tyckte att detta system var ett bra system för de kunde enkelt få fram den 

information de behövde för att kunna fatta beslut (handläggaren, 2011). Stötte handläggarna 

på problem med stordatorsystemet kunde de kontakta den utomstående systemutvecklaren 

som hade hand om systemet och komma med förslag på vad som behövdes förändras. Detta 

ledde till att handläggarna fick bra kontakt med de som utvecklade systemet och en möjlighet 

att snabbt få till förändringar (avdelningschefen, 2011). Stordatorsystemets utformning styrde 

handläggarnas arbetsrutiner då man bearbetade skadeärendena genom ett steg för steg 

arbetssätt;  

”man tog ett skadeärende och skrev in en viss kod i stordatorsystemet och sen fick man lite 

information som man skrev ned. Sedan skrev man in en ny kod och ny information kom upp. 

Samma procedur upprepades tills man hade all nödvändig information för att fatta ett beslut” 
          (handläggaren, 2011) 

Då stordatorsystemet inte sköttes internt var det svårt att bygga in kontrollmekanismer för 

ledning och chefer att använda sig av för att mäta hur effektivt handläggarna jobbade och 

därför kunde handläggarna jobba fritt utan att behöva känna sig kontrollerade av sina chefer 

(avdelningschefen, 2011).    
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4.2 Varför behövdes en förändring? 

I mitten på 2000-talet ansågs det att organisationen som helhet, men skadeavdelningen i 

synnerhet behövde effektiviseras då det var väldigt långa handläggningstider för 

skadeärenden. Den dåvarande skadeavdelningschefen och ledningen ville även kunna mäta 

hur effektivt handläggarna jobbade och där sågs stordatorsystemet som ett av de största 

problemen (systemutvecklaren, 2011). Stordatorsystemet ansågs av ledningen vara omodernt 

då det utvecklats på tidigt 1990-tal, var komplicerat att använda i och med att man var 

tvungen att skriva in otydliga koder för att få fram information och stordatorsystemet ansågs 

även som ej vidare utvecklingsbart (avdelningschefen, 2011). Därför togs av ledningen ett 

beslut om att det behövdes ett nytt affärssystem som försäkringsbolaget skulle utveckla internt 

för att på så vis kunna få bättre kontroll över vad som sker inom organisationen. 

Försäkringsbolaget skulle därför kunna få ned kostnaderna genom effektivisering, något som 

andra organisationer hade lyckats med när de infört ett nytt affärssystem (avdelningschefen 

och systemutvecklaren, 2011). Att stordatorsystemet skulle vara omodernt och inte vidare 

utvecklingsbart var dock något som inte alla handläggare höll med om. De visste från sina 

kontakter med systemutvecklarna av stordatorsystemet, att flera stora banker lyckats 

implementera stordatorsystem med hur dagens it- samhälle fungerar och de tyckte även att de 

kunde utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och snabbt sätt (handläggaren, 2011). Ledningens 

syn på att ett nytt affärssystem skulle effektivisera verksamheten och få ned kostnaderna 

delades inte heller fullt ut av handläggarna. Som en av handläggarna säger: 

 

”Att utveckla ett helt nytt system internt kostar väldigt mycket pengar och sedan måste den 

hållas uppdaterad och där har man ytterligare kostnader. Jag tror inte att ledningen har räknat 

med dessa kostnader” (Handläggaren, 2011). 

 

Den organisationskultur som tidigare rådde på försäkringsbolaget var att de anställda var vana 

med att saker och rutiner förblev oförändrade och att de därför hela tiden kände sig trygga i 

sin arbetssituation. I samband med att de skulle implementera det nya affärssystemet ville 

därför ledningen ändra på den rådande kulturen för att de anställda skulle bli mer mottagliga 

för förändringar (avdelningschefen, 2011). 

4.3 Framtagandet av ett nytt system 

Projektet planerades att ta två år och under dessa år skulle systemet planeras, utvecklas, testas 

samt personal utbildas. För att lyckas med att ta fram ett nytt system för handläggarna att 

använda sig av ville den dåvarande ledningen och avdelningschefen att det nya systemet 
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skulle innefatta all information som det gamla systemet innehöll men med tydligare 

kopplingar till vad man som handläggare ska göra för att ta sig vidare i 

skaderegleringsprocessen (avdelningschefen, 2011). För att lyckas med att få fram ett sådant 

system anställdes it- konsulter som kunde programmera affärssystem. Ledningen kom överens 

med konsulterna om att det var ett pc-baserat affärssystem som försäkringsbolaget skulle 

implementera då ett sådant system tekniskt sett inte skiljer sig allt för mycket från det 

stordatorbaserade systemet och det skulle därav inte vara svårt för handläggarna att lära sig 

det (systemutvecklaren, 2011). För att konsulterna skulle kunna utveckla ett system som är 

kopplat till organisationen plockade man ut fyra stycken handläggare som skulle hjälpa 

konsulterna med att ta fram vad som behövdes. Dessa fyra handläggare var menade att vara 

med i hela utvecklingsprojektet och de skulle därmed få en bra inblick över hur det nya 

systemet skulle fungera. De skulle efter implementeringen bli de andra handläggarnas 

kontaktperson, en superanvändare, där de handläggare som hade frågor skulle kunna få hjälp 

och svar av en superanvändare (systemutvecklaren, 2011). Utöver konsulter och handläggare 

ingick avdelningschefen och systemutvecklaren i projektgruppen. 

När projektgruppen tagit fram nya funktioner bjöds de andra handläggarna in för att testa och 

komma med egna åsikter angående systemets utformning och funktioner. Genom att låta 

handläggarna testa och komma med egna åsikter skulle en förståelse för det nya systemet 

byggas upp (systemutvecklaren och avdelningschefen, 2011). Under dessa utbildningar kom 

det däremot inte fram några synpunkter från handläggarna. De hade fullt upp med 

ouppklarade skadeärenden och skulle de lägga tid på att komma med åsikter skulle den tiden 

behöva tas från någonting annat och det skulle i slutändan innebära mer jobb för dem 

(handläggaren, 2011). 

Utvecklingen av det nya systemet tog de planerade två åren och systemet infördes tillslut 

hösten 2007 något billigare än den upplagda budgeten men med vissa planerade funktioner 

ännu ej implementerade (avdelningschefen, 2011). 

4.4 Efter implementering 

Det nya affärssystemet introducerades för handläggarna att använda sig av en måndag hösten 

2007 och det var bara för handläggarna att börja använda sig av det nya systemet omgående. 

Handläggarna hade blivit utbildade i att använda sig av det nya systemet, dels under 

utvecklingsfasen men de hade även några utbildningsdagar innan systemet skulle införas. 

Kortare instruktionsböcker delades även ut som beskrev de grundläggande dragen över hur 
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det nya systemet fungerade. Om det skulle vara några problem för handläggarna att hitta viss 

information hade de tillgång till det gamla stordatorsystemet för att säkerställa att de faktiskt 

använde sig av rätt information från det nya affärssystemet. Denna funktion skulle finnas 

under det första året och fungerade bara som en ”tittbild” och handläggarna kunde därför inte 

genomföra skadereglering via den (handläggaren, 2011). De instruktionsböcker som fanns 

innehöll kortfattade beskrivningar om hur man skulle gå tillväga med det nya systemet men 

mer avancerade funktioner togs inte upp. Det nya systemets utformning ansågs vara så 

självförklarande att det inte behövdes mer avancerade instruktionsböcker och därför skulle de 

framtagna instruktionsböckerna i framtiden inte att uppdateras (avdelningschefen). En annan 

anledning att inte ha avancerade instruktionsböcker var den administrativa kostnad som det 

innebar att hålla en instruktionsbok uppdaterad efter varje uppdatering som kom 

(systemutvecklaren, 2011). Istället för instruktionsböcker anordnades utbildningsdagar efter 

varje större förändring av systemet där systemutvecklaren gick genom de förändringar som 

skett. Dessa utbildningsdagar var viktiga för ledning och avdelningschefer då de gavs 

möjligheten att få åsikter från handläggarna och ledningen kunde utifrån detta få fram 

information om vad som var problem för dem (systemutvecklaren, 2011).  

Om större problem uppstod för handläggarna kontaktades främst de handläggare som var med 

i utvecklandet av det nya systemet. Dessa ”superanvändare” hade alltså utöver sina vardagliga 

uppgifter i form av skadereglering även uppgifter att hjälpa de andra handläggarna med deras 

problem som de stött på. Superanvändarna tyckte att avsaknaden av tydliga 

instruktionsböcker var tidskrävande då de ofta var tvungna att hjälpa andra och det var inte 

effektivt då det tog längre tid för dem att handlägga deras egna skadeärenden (handläggaren, 

2011). 

Om handläggarna hade egna synpunkter på vad som skulle förändras i systemet var de efter 

implementeringen tvingade att kontakta högre chefer för att de skulle diskutera vad som 

skulle ändras (systemutvecklaren, 2011). Detta gjorde att handläggarna kände att de inte 

kunde påverka hur systemet ser ut och därför tappade de intresset för det (konsulten och 

handläggaren, 2011). 

I koppling till det nya systemet gavs möjligheten att kontrollera handläggarnas arbetsrutiner 

för att kunna se om de kunde effektivisera sin arbetsgång. Detta ledde till att handläggarna  
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fick personliga mål uppsatta för att de skulle kunna utvecklas individuellt (avdelningschefen, 

2011). Tidigare hade de ej haft några personliga mål utan de fick instruktioner från sin chef 

om vad som skulle göras och när det var klart fick de nya instruktioner. 

“En typisk arbetsdag för oss handläggare var att vi fick in en bunt skadeärenden på morgonen 

som vi sedan skulle ta hand om en efter en under dagen och vi gjorde det i vårat eget tempo”  
(handläggaren, 2011). 

Med de personliga målen hade handläggarna nu mer kontakt med sina närmaste chefer 

angående hur de jobbade för att diskutera deras effektivitet. Detta förfarande var inget 

handläggarna tyckte om utan de ignorerade de personliga målen och jobbade vidare som de 

var vana med, nämligen att själv ha kontroll över vad de skulle göra och när (handläggaren, 

2011).    

4.5 Uppmärksammade problem under förändringsprocessen 

De problem som ansågs finnas för försäkringsbolaget var att skaderegleringen inte hade blivit 

effektivare efter implementeringen och att handläggarna hela tiden behövde omutbildas 

(avdelningschefen, 2011). Handläggarna var rädda för sin framtida roll inom organisationen 

och vad effektiviseringen skulle innebära för dem (Handläggaren, 2011). De ansåg att de 

saknade tydlig information om organisationens strategier och framtidsplaner och i brist på 

detta bildade de sig en egen uppfattning om vad effektiviseringen innebar (handläggaren och 

konsulten, 2011) På grund av att försäkringsbolaget i stort, under förändringsprocessen 

genomförde en stor omorganisering med anställda som blev av med jobben eller omplacerade 

likställdes av handläggarna ordet effektivisering med “risken att bli av med jobbet”, något 

som handläggarna därför kände oro och rädsla inför (konsulten och handläggaren, 2011). Ett 

annat problem som yttrades mot förändringen var att försäkringsbolaget lämnade ett 

stordatorsystem bakom sig och införde ett affärssystem, ett system som i slutändan ger 

handläggarna samma information som tidigare och som leder till samma beslut. 

“Ett stordatorsystem byts ut mot ett annat stordatorsystem, det är egentligen inget nytt” 
           (handläggaren, 2011)  

Handläggarna menade att framtagandet av det nya systemet kostade onödigt mycket pengar 

och värdefull tid och därför ställde de sig frågande till det nya systemet (handläggaren, 2011). 

Målet med förändringen var att handläggarna skulle bli mer effektiva i skaderegleringen och 

handläggarnas egna “nyfikenhet” inför det nya systemet antogs bidra till att handläggarna 

snabbt skulle lära sig det nya systemet och därmed bli effektivare (avdelningschefen, 2011). 

Handläggarnas frågande inställning mot vad det nya systemet bidrog med orsakade att denna 
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“nyfikenhet” inte fanns och de lärde sig därför inte alla bra funktioner som fanns att tillgå då 

de inte utforskade det nya systemet (konsulten och systemutvecklaren, 2011). Ett tydligt 

tecken på att denna nyfikenhet saknades visades vid ett utbildningsmöte efter en större 

uppdatering av systemet. Systemutvecklaren berättar:  

“Då informerades handläggarna om att en funktion som de använder sig av har fått en ny 

placering i systemet och att de därför nu kunde hitta den på det nya stället. Handläggarna 

visste inte vilken denna funktion var då de aldrig använt den men de menade att det var en 

funktion som skulle underlätta deras jobb mycket. Denna funktion hade alltså funnits i flera år 

men handläggarna hade inte använt sig av den” (systemutvecklaren, 2011) 

 

Tid var också en bidragande faktor till varför handläggarna inte lärde sig att använda det nya 

systemet (konsulten och handläggaren, 2011). De hade inte tid att på eget bevåg testa det för 

att hitta bra funktioner för de hade skadeärenden att ta hand om som annars skulle bli 

försenade om de “lekte runt i systemet” (handläggaren, 2011). Avsaknaden av tydliga 

instruktionsböcker var även något handläggarna menade var ett problem då de inte ville störa 

andra med sina frågor då de visste om att de andra hade lika många ärenden att behandla och 

att de därför inte skulle uppskatta att bli störda (handläggaren, 2011). Handläggarna behövde 

hela tiden omutbildas då de inte förstod systemet vilket ledde till att målet med att de skulle 

bli effektivare hela tiden sköts upp (avdelningschefen, 2011). 

Ett annat problem var att själva förändringsprocessen för affärssystemet skulle ta två år för att 

sedan implementeras men de lyckades inte få med alla funktioner som de från början ville ha 

med på grund av tekniska svårigheter i programmeringen och att viss personal omplacerades 

under utvecklingsstadiet, där de nya i utvecklingsarbetet var tvungna att uppdateras på vad 

som gjorts och vad som skall göras . Därför fick vissa funktioner utelämnas på grund av 

tidsbrist. (systemutvecklaren och avdelningschefen, 2011) 
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5. Analys 

I följande avsnitt kommer det kortfattat att analyseras huruvida det undersökta 

försäkringsbolaget har några tecken på de drivande krafterna bakom en förändring som den 

nya ekonomiförändringsmodellen presenterar. Fokus kommer att läggas på att analysera de 

barriärer som modellen menar finns, hur de uppstår och vad de leder till, för att se om de finns 

i det undersökta försäkringsbolaget.    

5.1 Drivande krafter till förändring 

Den nya ekonomiförändringsmodellen består av motiverare, förenklare, katalysatorer, ledare 

och momentum som är de drivande krafterna bakom en förändring (Kasurinen, 2002). I 

försäkringsbolaget fanns det en vilja hos ledningen av att de behövde effektiviseras för att 

arbetsprocesser tog för lång tid, vilket är ett tydligt tecken på en katalysator. Det 

stordatorsystem som försäkringsbolaget använde sedan tidigt 1990-tal var inte modernt och de 

kunde inte utveckla det mer ansågs det. Andra organisationer hade infört affärssystem med 

lyckat resultat genom att de blivit mer effektiva och därför ville även försäkringsbolaget 

införa ett eget system. Att stordatorsystemet var omodernt och att andra organisationer hade 

lyckats med förändringsarbeten är motiverare till förändringen.  De ville med effektivisering 

även kunna övervaka de anställdas arbetsprocesser så att det skulle gå att lokalisera vad de 

anställda gjorde bra respektive dåligt och därför få reda på vart organisationen kunde bli mer 

effektiv, en katalysator enligt den nya ekonomiförändringsmodellen. Det gamla 

stordatorsystemet var handläggarna vana med att använda så ett nytt PC- baserat affärssystem 

skulle underlätta inlärningen av det nya då det inte skiljde sig allt för mycket från den gamla 

teknologin. Detta är ett tydligt tecken på en förenklare. Det var ledningen som fattade beslutet 

om att införa förändringen och för att förändringsarbetet skulle fortgå ordnades det 

projektgrupper som skulle driva förändringsarbetet. Ledningen får därför anses som ledare 

och projektgrupperna som momentum. Projektgrupperna skulle utöver förändringen av 

affärssystemet försöka ändra den kultur som rådde på försäkringsbolaget där man inte var 

vana med förändringar så att de anställda skulle bli mer mottagliga för förändringar och denna 

förändring av synen på förändringar är en drivande kraft i form av momentum. 
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5.2 Förvirrande faktorer 

En barriär mot förändring i form av förvirrande faktorer kan påverka en organisation negativt 

genom exempelvis en försämrad effektivitet (Kasurinen, 2002), vilket även var fallet med 

försäkringsbolaget. En försämrad effektivitet uppstod på försäkringsbolaget när de av 

förändringen berörda parterna hade skilda uppfattningar om varför förändringen behövdes, 

hur den implementerades och hur de ska jobba efter att förändringen har skett, det rådde 

meningsskiljaktigheter. Ledarna tyckte att det stordatorsystem de hade behövde moderniseras 

och effektiviseras i form av ett nytt affärssystem. Handläggarna tyckte att det var bra att 

systemet effektiviserades men moderniseringen skulle inte behöva innebära ett helt nytt 

system. Handläggarna såg inte syftet med det nya systemet då de tyckte att det uppfyllde 

samma funktioner som det tidigare men med nackdelen att de inte hade kunskaper om hur det 

nya skulle användas. De ansåg även att det gamla systemet inte var omodernt då det 

fungerade bra och att andra stora organisationer som använde ett liknade system fortfarande 

uppdaterade sina utan planer på att byta ut det. Dessa meningsskiljaktigheter mellan ledningen 

och handläggarna fick den följd att chefer och medarbetare inte riktigt förstod varandra. 

Genom detta tappade handläggarna intresset för förändringen och de arbetade därför mindre 

effektivt än vad ledningen ville då de inte utforskade det nya systemets möjligheter. 

Meningsskiljaktigheterna inom försäkringsbolaget visar på en förvirrande faktor som blir en 

barriär mot förändringen genom att handläggarna inte lärde sig att använda systemet effektivt. 

Det nya systemet innebar även att effektiviteten, enligt vad som var planerat, skulle höjas. 

Detta oroade många handläggare då de var osäkra på om de därigenom riskerade sina jobb. 

Denna osäkerhet ledde till att de inte ville använda det nya systemet och därför har en 

förvirrande faktor skapats då handläggarna inte såg ordet “effektivisering” på samma sätt som 

ledningen.  

För att öka chansen för att en förändring ska bli lyckad och att minska risken för att skapa 

förvirrande faktorer finns det två processer som kan genomföras (Argyris och Kaplan, 1994) 

och dessa behandlas nedan. 

5.2.1 Utbildnings- och sponsringsprocessen 

Vid en förändringsprocess är det viktigt att alla vet vad som är på gång och hur det påverkar 

dem, därför är det viktigt att ledningen ska ta till sig information om vad förändringen innebär 

för att kunna utbilda medarbetarna (Argyris och Kaplan, 1994). Detta skedde i 
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försäkringsbolaget då medarbetarna fick utbildning i vad det nya systemet innebar. Ett 

problem var att denna utbildning inte var helt tillräcklig enligt vissa handläggare, de fick en 

utbildning vid nya uppdateringar av systemet men det var ingen riktig uppföljning om de 

förstod hur det fungerade. Vid oklarheter fick handläggarna fråga superanvändarna eller 

genom nyfikenhet själva testa systemet så att de förstod det. Detta fungerade inte så bra 

eftersom många av handläggarna inte gillade det nya systemet. Därför var de inte benägna att 

försöka lära sig mer än vad som var absolut nödvändigt för att klara deras arbete även om det 

skulle kunnat underlätta deras jobb. Ett annat problem var att handläggarna knappt bidrog 

med egna åsikter om systemet då de inte fick tiden till det och därför kunde de inte 

tillgodogöra sig viktig information från utbildningen till att använda det nya systemet. Då 

utbildningen och förståelsen för det nya systemet inte var hundraprocentig så uppstod 

oklarheter och missnöje hos handläggarna vilket hindrade förändringen i form av förvirrande 

faktorer som störde förändringen genom att fördröja förändringsprocessen då det krävdes 

ytterligare utbildning för att de skall ta till sig informationen. 

Sponsringsdelen pekar på att det är viktigt med nyckelpersoner som kan agera som förebilder 

för förändringen och därmed påverka de andra anställda till att få en positiv bild av 

förändringen (Argyris och Kaplan, 1994). I försäkringsbolaget hade de sponsring i form av att 

den gamla avdelningschefen men framförallt superanvändarna blev utsedda som ledare för 

förändringen och som förebilder till de andra handläggarna. Genom detta kunde 

superanvändarna påverka de andra handläggarna till en positiv bild av förändringen och 

kunde hjälpa de andra genom att bland annat svara på deras frågor. Nackdelen var att 

superanvändarna fortfarande hade sitt gamla jobb att sköta och fick därmed brist på tid att 

vara tillgängliga för att hjälpa andra med systemet vilket ledde till att de fungerade som sämre 

förebilder. Som följd av detta fick de andra handläggarna svårt att få svar på frågor och i brist 

på tydliga instruktionsböcker även svårt att förstå systemet. Detta ledde till att förståelsen för 

det nya systemet inte blev stor hos handläggarna och de kunde därför inte arbeta effektivt.  

Anpassningen av incitament i utbildningsprocessen, pekar på att det är viktigt att ge de 

berörda anställda incitament om varför förändringen är nödvändig, vilket exempelvis kan 

göras med olika belöningar (Argyris och Kaplan, 1994). I försäkringsbolaget uppfattade 

handläggarna att de inte hade några direkta incitament till förändringen. För handläggarna 

innebar förändringen att de skulle göra samma sak som tidigare men i ett nytt system varför 

förändringen ansågs som onödig. Då ledningen inte hade lyckats att ge interna incitament till 

handläggarna förstod inte handläggarna syftet med förändringen och därmed tyckte inte 
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handläggarna att det de gjorde i det nya systemet var intressant. Därmed har anpassning till 

incitament i försäkringsbolaget misslyckats och handläggarna blivit emot förändringen . 

I försäkringsbolaget har två av de tre delarna av utbildnings- och sponsringsprocessen 

förekommit men de har inte fungerat på ett optimalt sätt. Eftersom handläggarna på grund av 

tidsbristen inte fick tillräckligt med information under utbildningen, superanvändarna inte fick 

tillräckligt med tid att agera som sponsorer samt att handläggarna saknade incitament för 

förändringen, så skapades en förvirrande faktor i försäkringsbolaget som försenade 

förändringen då de anställda var tvungna att omutbildas hela tiden.  

5.2.2 Internt engagemangskapande 

De berörda anställda ska få möjligheten att testa det nya systemet för att själva se att det inte 

är farligt och att det faktiskt kan fungera. Detta för att motverka det inbyggda 

förändringsmotstånd som finns hos människor (Argyris och Kaplan, 1994). I fallet med 

försäkringsbolaget fick handläggarna möjligheten att testa systemet men då de fortfarande 

hade alla sina gamla arbetsuppgifter att göra hade de inte tid att testa systemet i någon större 

utsträckning. Då handläggarna inte förstod syftet med förändringen och många var emot det 

så var handläggarna inte heller speciellt intresserade av att testa systemet. Detta har bidragit 

till en förvirrande faktor då ledningen inte lyckas skapa engagemang hos handläggarna 

angående förändringen vilket minskar deras nyfikenhet att utforska systemet. Detta minskar 

deras effektivitet då de inte vet om eller förstår alla funktioner i systemet. Även avsaknaden 

av tydliga riktlinjer i form av strategier eller instruktionsböcker bidrog till att handläggarna 

inte förstod allt inom det nya systemet. Engagemangskapandet på försäkringsbolaget 

misslyckades då de anställda inte hade tid till att sätta sig in i det nya systemet och därför såg 

de det som ett hot. Försäkringsbolaget misslyckades därav med att motverka det inbyggda 

förändringsmotståndet hos handläggarna.  

5.2.3 Personliga kopplingar till organisationen 

Det finns ofta personliga kopplingar mellan organisationen och dess anställda och att dessa 

kan ställa till med problem vid förändringsprocesser (Strebel, 1996). I försäkringsbolaget hade 

handläggarna och organisationen ett förhållande som närmast liknar en formell koppling 

(1996). Handläggarna fick in sina ärenden de skulle lösa under dagen och löste så många de 

hann med. Det var vad chefen efterfrågade av dem och det var vad de gjorde. I och med 

förändringen fick handläggarna personliga mål och ett mått på hur många ärenden de skulle 

klara av under dagen. Cheferna fick därmed mer kontroll genom att de fick en inblick i hur 
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effektivt handläggarna arbetade. Handläggarna fick inte den tid som det behövdes för att sätta 

sig in i den nya situationen med personliga mål utan de fick börja använda sig av det nya 

systemet direkt efter implementering. Detta ledde till att de inte förstod varför det behövdes 

personliga mål så de ignorerade dem och jobbade på som vanligt. 

Genom förändringen hade alltså de personliga kopplingarna skiftat från formella till 

psykologiska kopplingar vilket orsakade vissa problem då de inte fick tiden att förstå den nya 

situationen (1996). Många handläggare kände bara irritation över de personliga målen och 

övervakningen av deras arbete. Det är framförallt chefernas ansvar att alla anställda förstår 

syftet och behovet av förändringen. Eftersom handläggarna inte fullt ut har gjort det och att de 

inte heller har blivit bekväma med de nya personliga kopplingar med nya krav, rutiner och 

förväntningar som förändringen har fört med sig så har oklarheter mellan de olika nivåerna på 

försäkringsbolaget uppstått. Detta störde förändringsprocessen då handläggarna inte förstod 

hur de skulle bete sig i den nya situationen. Därför minskade effektiviteten då handläggarna 

jobbade vidare som om det rådde formella kopplingar men ledningen agerade efter 

psykologiska, vilket visar på en förvirrande faktor men som ändå inte hindrade förändringen 

från att genomföras. 

Förvirrande faktorer, verkade i försäkringsbolaget genom att de anställda inte förstod 

förändringen och var därmed mot den, vilket ledde till försämrad effektivitet och ett tryck på 

att fortsätta använda det gamla systemet istället för det nya som implementerades. I de olika 

analyserade problemen som ledde fram till förvirrande faktorer i organisationen var bristen på 

tid ett centralt problem. Enligt definitionen av förvirrande faktorer uppstår de vid 

meningsskiljaktigheter eller informationsbrist (Kasurinen, 2002). I det undersökta 

försäkringsbolaget visade det sig att bristen på tid orsakade att dessa meningsskiljaktigheter 

och informationsbrist uppstod och att detta påverkade förändringsprocessen så att den 

försenades då handläggarna hela tiden behövde omutbildas. I denna fallstudie är brist på tid 

den största orsaken till att förvirrande faktorer uppstår. 

5.3 Frustrerande faktorer 

En barriär mot förändring i form av frustrerande faktorer leder till att förändringen verkar 

kvävas och inte blir av (Kasurinen 2002). I fallet med försäkringsbolaget hittades faktorerna 

som enligt definitionen av frustrerande faktorer ska kväva en förändring men i detta fall 

kvävdes inte förändringen. Stora förändringar av maktfördelningen, organisationskulturen och 

de uppsatta målen leder till motstånd mot förändringar (Markus & Pfeffer, 1983) som leder 
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till frustrerande faktorer (Kasurinen, 2002). Maktfördelningen inom organisationen blev 

delvis ändrad genom att vissa fick mer makt och andra mindre. I och med förändringen fick 

cheferna genom det nya systemet större möjlighet att kontrollera och övervaka handläggarnas 

arbete. De handläggare som blev superanvändare blev mer betydelsefulla för organisationen 

genom deras expertis på det nya systemet. Chefernas och superanvändarnas makt ökade 

därmed, medan handläggarnas tidigare frihet med att fritt lägga upp deras arbete utan någon 

större övervakning fick deras makt att minska. Handläggarna kunde tidigare på ett enklare sätt 

påverka förändringar i systemet men efter förändringen blev detta mer formellt och 

omständigt vilket minskade deras direkta makt att påverka förändringar. De gillade inte att 

deras handlingsfrihet minskade, att de kände sig övervakade och att deras makt hade minskat. 

Detta bidrog till att de ogillade hur det nya systemet blev utformat och var därmed emot den. 

Handläggarna motsatte sig de nya maktförhållandena genom att inte arbeta efter de nya 

uppsatta målen och rutinerna vilket ledde till att de inte blev effektivare. Det tappade intresset 

för det nya systemet som maktförminskningen medförde, ledde till att de inte lärde sig det och 

i slutändan behövde de omutbildas. 

Organisationskulturen ändrades även den i och med förändringen. Tidigare var det tydligare 

rutiner för hur de anställda skulle gå till väga. Handläggarna fick in ett antal ärenden de skulle 

hinna med att behandla, om de inte hann med dessa kunde de fortsätta med dem nästa dag. 

Efter förändringen fick de mål om hur många ärenden de skulle hinna med under varje dag. 

Rutinerna för att genomföra detta blev däremot mindre styrt då handläggarna mer fritt fick 

arbeta mot dessa mål. I och med de personliga målen för handläggarna kopplades 

organisationens mål bättre ihop med handläggarnas. Denna förändring skapade en osäkerhet 

hos handläggarna eftersom deras tidigare arbetsätt och rutiner som de kände sig säkra med 

delvis förändrades.  

De uppsatta målen inom organisationen och för hur varje anställd skulle arbeta blev 

förändrade. De anställdas mål för arbetet på försäkringsbolaget var innan förändringen att de 

skulle hinna med de försäkringsärenden som kom in. Ingen direkt uppföljning gjordes om hur 

många ärenden varje handläggare hann med. De visste vad de skulle göra utan att ha tydliga 

personliga mål. Efter förändringen fick handläggarna personliga mål vilket de inte förstod 

syftet med och de arbetade på som vanligt. Tidigare använde de stordatorsystemet för att 

behandla sina försäkringsärenden och därmed uppnå sina mål. Efter förändringen använde de 

det nya affärssystemet som de inte var vana med eller tycke om för att uppnå sina mål. Dessa 

målförändringar och förändringar i tekniken att uppnå dessa mål ledde till att handläggarna 
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skapade ett motstånd mot förändringen som stör processen genom att handläggarna inte 

jobbar mot att bli effektivare.  

I försäkringsbolaget hade såkallade tumregler (Roberts och Silvester, 1996) skapats som 

tillämpades vid arbetsprocesser för att göra vissa uppgifter och att fatta beslut vid oväntade 

situationer. Då dessa har funnits under en längre tid i organisationen eftersom organisationen 

inte har genomgått några stora förändringar under denna tid, så har de blivit en del av 

strukturen i försäkringsbolaget. Denna struktur i vilken de anställda kände sig säkra 

förändrades delvis vid förändringen vilket bidrog till att de anställda kände sig osäkra för 

förändringen.  

Det är även viktigt att det finns tid och resurser för att förändringen ska bli lyckad (1996). 

Förändringen i försäkringsbolaget hade fått en avsatt summa tid och resurser för att 

genomföra detta men det var inte helt tillräckligt. Tidsbrist ledde till att många problem som 

uppstod inte kunde lösas på bästa sätt, och bristen på resurser påverkade detta då inte fler 

kunde anställas för att hjälpa till vid förändringsarbetet. Till exempel var superanvändarna 

tvungna att fortsätta med sitt gamla arbete samtidigt som de skulle hjälpa till vid 

förändringsarbetet. Hade större resurser avsatts skulle vikarier till superanvändarna kunna 

anställas och superanvändarna skulle helt kunna ägna sig åt förändringsarbetet. Avsaknaden 

av tid och resurser är ett tydligt tecken på att det uppstått en frustrerande faktor i 

försäkringsbolaget. 

I försäkringsbolaget hade förändringen av system även lett till oväntade förändringar i makt, 

kultur och mål. Många av dessa förändringar påverkade de anställda negativt vilket fick dem 

att ogilla förändringen av system. De strukturer som förändrades i organisationen och bristen 

på tid och resurser ledde också till att förändringen ogillades av vissa av de anställda. Detta 

tyder på att en frustrerande faktor har uppstått, men då förändringen genomförts så finns det 

ingen frustrerande faktor enligt definitionen att den kväver förändringen. I försäkringsbolaget 

visade det alltså att frustrerande faktorer kan uppstå utan att det leder till att de kväver 

förändringen. De frustrerande faktorer verkade snarare störa förändringsprocessen vilket 

bland annat leder till att många anställda blir motståndare till förändringen och därmed inte 

intresserade av den vilket påvekar effektiviteten. Utfallet av frustrerande faktorer är liknande 

med följderna av förvirrande faktorer som stör och hindrar en förändring.  
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5.4 Fördröjande faktorer 

De fördröjande faktorerna är oftast av teknisk karaktär och fördröjer slutförandet av ett 

förändringsarbete (Kasurinen, 2002). De uppstår på grund av övergångsproblem, 

designproblem eller processproblem (Kaplan och Norton, 2001). 

Försäkringsbolaget planerade att förändringsarbetet skulle ta två år att genomföra och det blev 

egentligen ingen försening då implementeringen skedde efter två år. Problemet var dock att 

det hade uppstått tekniska problem i programmeringen av det nya systemet och viss personal 

hade omplacerats eller fått avgå under processen så de nya personerna som kopplades in var 

tvungna att initieras i vad som har gjorts och vad som ska utföras. Detta ledde till att inte alla 

funktioner som vara planerade till systemet fick komma med till en början utan de skulle 

implementeras senare och därav skedde en försening. Försäkringsbolaget hade därför 

övergångsproblem i och med att de var tvungna att initiera nya personer till 

förändringsprocessen och de hade processproblem då de fick tekniska svårigheter med 

programmeringen. Att handläggarna hela tiden behövde omutbildas, på grund av sitt 

ointresse, för att lära sig saker fördröjde förändringsprocessen och ses som ett processproblem 
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6. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt kommer uppsatsen frågeställning att besvaras och utifrån detta kommer 

syftet att behandlas och avslutningsvis kommer framtida forskningsförslag att presenteras.  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka den nya ekonomiförändringsmodellen 

vid implementeringen av ett affärssystem för att se om de drivande krafterna samt uppdelning 

och definitioner av barriärer mot förändring även kan urskiljas vid denna förändringsprocess. 

Vi har i vår undersökning av försäkringsbolaget kunnat lokalisera alla de olika kategoriernas 

grunder av både drivande krafter och barriärer mot förändring som den nya 

ekonomiförändringsmodellen ger. Dock har vissa olikheter uppstått i det undersökta 

försäkringsbolaget jämfört med vad modellen beskriver att utfallet av de olika barriärerna ska 

leda till.  

De förvirrande faktorerna uppstår genom att oklarheter eller informationsnivåer skiljer sig 

mellan individer eller avdelningar inom organisationen om varför en förändring behövs. Om 

det finns sådana oklarheter kommer de leda till att de “stör” förändringen (Kasurinen, 2002). I 

försäkringsbolaget har tidsbristen för handläggarna bidragit till att det uppstått oklarheter 

angående förändringsprocessen då de ej hade tid att testa systemet fullt ut och komma med 

egna åsikter och därav lära känna det nya systemet och förstå dess styrkor, en sådan process är 

viktig för att oklarheter inte ska uppstå (Argyris och Kaplan, 1994). I vårt fall ledde denna 

oklarhet till förändringen att förändringsarbetet stördes i form av att handläggarna inte bidrog 

med viktig kunskap och de lärde sig inte det nya systemet. Både grunden till de förvirrande 

barriärerna och utfallet att de verkar störa förändringsprocessen i försäkringsbolaget stämmer 

överens med indelningen och definitionen av förvirrande faktorer i den nya 

ekonomiförändringsmodellen, då de förvirrande faktorerna ledde till att förändringen 

försenades av omutbildningar. 

Frustrerande faktorer uppstår då starka strukturer utsätts för en förändring som hotar att ändra 

strukturen och de frustrerande faktorerna verkar därför “kväva” förändringen så att den inte 

blir av (Kasurinen, 2002). Förändringar i maktfördelning, organisationskultur och mål inom 

organisationen skapar denna typ av motstånd mot förändring (Markus & Pfeffer, 1983). 

Försäkringsbolaget fick förändringar i maktfördelningen när förändringen ägde rum då 

handläggarna inte längre kunde påverka hur förändringar av systemet skulle gå till. Cheferna 
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fick också mer makt över handläggarna då de kunde övervaka deras arbete vilket 

handläggarna inte tyckte var bra och de tappade intresset för förändringen. 

Organisationskulturen ändras även den från att handläggarna haft tydliga rutiner om hur de 

skulle arbeta och där de inte hade någon som övervakade dem, till att handläggarna i det nya 

systemet inte hade några tydliga riktlinjer och de fick personliga må av chefen som 

övervakade dem hela tiden. Handläggarna tyckte att det gamla arbetssättet var bättre att jobba 

efter så de ignorerade de personliga målen och jobbade vidare som de var vana med vilket 

ledde till att de inte hjälpe till vid förändringsarbetet och störde arbetet mot en effektivisering. 

Det finns tydliga tecken på att frustrerande faktorer inom försäkringsbolaget har uppstått men 

utfallet från den nya ekonomiförändringsmodellen att de verkar “kväva” förändringen 

stämmer inte med utfallet i försäkringsbolaget. De frustrerande faktorerna i försäkringsbolaget 

har “stört” förändringen likt beskrivningen av de förvirrande faktorerna. Då handläggarna inte 

gillade den nya maktfördelningen samt de rutiner och mål som blev efter förändringen, 

började de arbeta som de var vana med och bidrog därför inte till utvecklandet av det nya 

systemet och de lärde sig inte att använda det, men detta var inte i närheten av att “kväva” 

förändringen som modellen menar att de ska göra då förändringen blev av om än med vissa 

förseningar på grund av det ointresse för det nya systemet som de frustrerande faktorerna 

skapade. 

De fördröjande faktorerna uppstår ofta vid tekniska problem och de försenar en 

förändringsprocess (Kasurinen, 2002). I försäkringsbolaget försenades implementeringen då 

de var tvungna att initiera ny personal i förändringsarbetet då vissa personer slutade och vissa 

tekniska problem uppstod i programmeringen. Detta är ett tecken på att ekonomiförändrings- 

modellens beskrivning och definition av fördröjande faktorer fungerar i vårt fall då både 

bakgrunden till hur barriären skapas och dess utfall stämmer med försäkringsbolaget. 

Frågan vi ställde om den nya ekonomiförändringsmodellen uppdelning och definitioner kunde 

urskiljas vid implementeringen av ett affärssystem kan besvaras. Alla de drivande krafternas 

uppdelning och definition har kunnat urskiljas. Vi har även hittat tydliga tecken på att både de 

förvirrande faktorerna och de fördröjande faktorerna från den nya ekonomi- 

förändringsmodellen finns vid implementeringen av ett affärssystem i det undersökta 

försäkringsbolaget både i hur de grundas men även vad utfallet av deras existens leder till. De  

frustrerande faktorerna kunde urskiljas till hur de uppstår men utfallet stämmer inte överens 

med vad den nya ekonomiförändringsmodellen säger. I försäkringsbolaget ledde de 

frustrerande faktorerna till en störning i form av försening av förändringsarbetet snarare än att 



Avslutande diskussion 
 

33 

 

de kvävde den helt. Detta leder till att vi inte har fått samma resultat från de frustrerande 

faktorerna som den nya ekonomiförändringsmodellen. Vi ställer oss därför frågande till 

definitionen att “frustrerande faktorer verkar kväva förändringsprocesser” (Kasurinen, 2002) 

då det i det undersökta försäkringsbolaget inte fanns några tecken på att de frustrerande 

faktorerna som fanns där verkade kväva deras förändring. En definition av de frustrerande 

faktorerna utifrån våra resultat skulle lyda “frustrerande faktorer verkar störa en 

förändringsprocess genom att försena den” .  

De drivande krafterna bakom förändring och de barriärer som hindrar dem, som den nya 

ekonomiförändringsmodellen presenterar, kan utifrån denna undersökning styrkas i hur de 

uppstår och vad de leder till. Dock måste barriären frustrerande faktorer få en tydligare 

definition vad de leder till för att modellen även ska kunna sägas fungera vid 

implementeringen av ett affärssystem.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Vi har haft tio veckor på oss att utföra hela denna undersökning. Detta är inte optimalt för att 

kunna göra djupare undersökningar. För att den nya ekonomiförändringsmodellen ska kunna 

bli en allmän modell måste den testas i flera situationer och vårt resultat är därför bara en liten 

del på vägen. Vidare forskning under längre tidsperioder och med andra implementationer i 

fokus skulle bidra med fler synvinklar huruvida ekonomiförändringsmodellen är allmän eller 

ej. Den valda teoretiska modellen ger bara en ögonblicksbild av hur det ser ut inom 

organisationen. Om vi hade haft längre tid till undersökningen hade möjlighet givits till att 

studera hur de olika barriärerna ändras beroende på i vilken fas av förändringsarbetet 

organisationen befinner sig i. I det undersökta försäkringsbolaget skulle möjligen de 

frustrerande faktorerna som i dagsläget försenar processen kunna kväva förändringen om de 

skapar problem under flera år framöver. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till försäkringsbolaget 

Bakgrund 

Vad gör ni på er avdelning? Kort svar 

Vad är era roller? 

Hur såg det ut innan förändringen? 

Varför ansågs det att det behövdes en förändring/ vad var syftet med förändringen? 

Vad/ vem var det som påverkade att förändringen behövdes, interna/ externa faktorer? 

Hur och vilka personer var inblandade i beslutet om att införa förändringen? 

Beskriv kortfattat vad det var som förändrades? 

När infördes den? 

Använde ni någon annan part för att hjälpa er med förändringsprocessen? Konsult mm 

Förändringsprocessen 

Hur såg själva processen med förändringen ut? Projektgrupper. 

 Vad var det första ni gjorde? 

Vilka blev berörda av förändringen och hur har de blivit behandlade? 

Har ni utbildat personalen, fick de komma med egna synpunkter/ åsikter? 

Motstånd mot förändring 

Vilka är de övergripande motstånd ni stött på vid er förändringsprocess? 

Hur ställde ni er till dem när ni stötte på dem? 

Vilka tidsramar sattes upp för förändringen, hölls den?  



Bilagor 
 

ii 

 

Vad var det som fördröjde processen? 

Övriga synpunkter på förändringen 

Vad skulle ni säga att utfallet har blivit? Slutfört/ pågående, lyckat/ misslyckat 

Skulle ni ha gjort förändringen på något annat sätt idag? 

Om dåliga och få svar används dessa nedanstående mer raka frågor 

Uppstod det några oklarheter? 

Förändrades organisationskulturen? 

Förändrades maktfördelningen?  

Förändrades målen? 

Vad tycker du om förändringen? 

 

 


