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Titel Implementering av automatlager på IKEA Industry i Älmhult – En studie om 

motstånd som uppstår under implementeringsprocessen  

Bakgrund  Företag är idag verksamma i en global värld där teknikens snabba utveckling och 

kundernas alltmer differentierade behov sätter sin prägel på det rådande dynamiska 

konkurrensklimatet. För att svara mot den dynamiska marknaden använder sig företag 

av olika strategier. Strategi kan definieras som ett medvetet sökande efter 

handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar. Många 

företag väljer idag att investera i automatlager för att säkerställa sina 

konkurrensfördelar.  

Syfte Att beskriva implementeringsprocessen av ett nytt automatlager på IKEA Industry 

med fokus på att identifiera motståndet som kan uppstå bland medarbetarna i de olika 

faserna samt hur motståndet kan hanteras under projektets olika faser.  

Metod  Studien är en fallstudie som genomförts på IKEA Industry fabrik i Älmhult, ett 

företag verksamma inom möbelindustrin. Den största delen av datainsamlingen är 

hämtad ifrån intervjuer där respondenterna identifierades utifrån ett snöbollsurval. 

IKEA Industry interna dokumentation kring projektet och vetenskapliga artiklar är 

utgör sekundärdata. 

Slutsats  Implementeringsprocessen består av fyra olika faser: förstudie, planering, 

genomförande och uppföljning. Motstånd som identifierats är osäkerhet, oro, 

anställningstrygget, arbetsglädje. Hanteringen av motstånd tillämpas genom 

kommunikation, delaktighet, information och utbildning. 

Nyckelord: Logistik, implementering, implementeringsprocess, IKEA, motstånd, hantering, 

automatlager,  
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1. Inledning 

Inledningskapitlet inleds med en företagsbeskrivning av IKEA Industry följt av en 

bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion kring projektet automatlager. Därefter 

tydliggörs uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avrundas med avgränsningar och 

studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Företagspresentation 
IKEA Industry är världens största producent av trämöbler och är en integrerad del av IKEA 

Group. IKEA Industry består av en grupp företag som tillverkar möbler och träbaserade 

skivor samt paneler. Företaget har ansvaret att vidareutveckla tillverkningen och etablera nya 

strategiska verksamheter för att gynna tillväxten hos IKEA. Sammanlagt har IKEA Industry 

cirka 18 000 medarbetare i 11 länder. (IKEA, 2014) IKEA Industry är även verksamma i 

Älmhult genom fullt ägandeskap av Swedwood, som bytte namn till IKEA Industry Älmhult 

AB, 2013. Swedwood grundades 1991 av IKEA i syfte att säkerställa kontinuerlig tillförsel 

av möbler. Sedan dess har Swedwood utvecklats till att bli en starkt integrerad och effektiv 

möbeltillverkare med avancerade produktionsanläggningar. (Swedwood, 2014) Fabriken i 

Älmhult har idag 278 anställda och företaget omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen. I 

Älmhult tillverkas köksluckor i färgerna vit och grå med en teknik som kallas board-on-

frame-teknik, samma teknik som bl.a. är tillverkningsmetoden för Lack-hyllor (IKEA, 2014). 
 

1.2 Bakgrund 
Företag är idag verksamma i en global värld där teknikens snabba utveckling och kunders 

alltmer differentierade behov sätter sin prägel på det rådande dynamiska konkurrensklimatet 

(Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013). Hur företag snabbt kan anpassa sig mot förändringar i 

makromiljön samtidigt som kunders behov tillfredsställs är ett problem som alla företag ställs 

inför (Wu, Chiag, Wu & Tu, 2004). Handsfield & Nichols (1999) menar att företag idag inte 

kan säkerställa sina konkurrensfördelar genom att endast producera produkter utav hög 

kvalitet. Det är viktigare att ställa sig frågan hur kundernas behov och önskemål kan 

uppfyllas genom en låg kostnad och tidseffektiv leverans. Därav menar Handsfield & Nichols 

(1999) att teknologi och snabbhet är två av de mest betydelsefulla faktorerna företag kan 
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erhålla för att säkerställa sin konkurrenskraft. Strävan efter att bli snabbast och billigast gör 

att företag blir alltmer angelägna gällande att investera i projekt som bidrar till att göra 

försörjningskedjan snabbare och effektivare. Efterhand som globala marknader utvecklas blir 

det allt svårare att uppnå nyss nämnda mål på grund av ökad komplexitet och kontinuerliga 

förändringar på marknaden. 

För att svara mot den dynamiska marknaden använder sig företag av olika strategier. Strategi 

kan definieras som ett medvetet sökande efter handlingsplan som utvecklar och förstärker 

företagets konkurrensfördelar. När företag står inför förändringar inom organisationen är det 

flertalet intressenter som påverkas. Därför är det viktigt att det finns en tydlig plan för hur ett 

företag ska implementera en strategi samtidigt som alla jobbar åt samma håll för ett effektivt 

genomförande. (Roos et al., 2004) 

Roos et al. (2004) fortsätter och hävdar att olika steg bör genomföras innan en 

implementering påbörjas av en strategi. Med hänsyn till mål och visioner är det viktigt att 

företag, innan de väljer strategi, genomför en strategisk analys av externa och interna 

faktorer. Externa faktorer har stort fokus på kunder och konkurrenter men även på den 

rådande makromiljön. Genom en extern analys kan företaget erhålla kunskap om marknaden 

för att på så sätt utforma strategin för att uppnå maximalt resultat. Den interna analysen riktar 

sig mot det egna företaget. Med ett kritiskt granskande av den egna organisationen kan 

resurser identifieras utifrån hur de används och kontrolleras till hur de är sammankopplade. 

Roos et al. (2004) menar även att ett företags bestående konkurrensfördelar består av resurser 

som är sällsynta och svåra att kopiera av konkurrenter. När sedan den strategiska analysen 

genomförts är nästa steg att välja strategi.  

 

Många företag väljer idag att investera i automatlager för att säkerställa sina 

konkurrensfördelar. Den här typen av strategi ger upphov till låga tillverkningskostnader, 

högre grad av teknologi och en snabbare försörjningskedja, av vilka alla krävs för att vara en 

aktör på den globala marknaden idag.  

1.2.1 Automatlager 

Automatlager, även kallat AS/RS (Automated Storage and Retrieval System), är ett 

automatiserat lager och hanteringssystem. Systemet är uppbyggt av multipla rader 

lagerställage och kan ofta vara flera våningar högt. En automatisk kran rör sig vertikalt och 
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horisontalt längs en transportgång och sköter in- och utflyttning av pallar ur lagret. Ett 

automatlager hanterar oftast hela enhetslaster eftersom automatisk plockning av specifika 

artiklar är svårt att lösa rent teknisk eller ekonomiskt (Jonsson & Mattson, 2011). 

 

Figur 1 – Automatlager (Jonsson & Mattson, 2011) 
 

Automatlager blir allt vanligare i kampen att skaffa marknadsandelar. Mellan 1994 och 2004 

inträffade en stor ökning av automatlager i USA. De främsta anledningarna till detta var att 

företag insett att investeringar i automatiska lager och system skapar lägre lönekostnader, 

minskade fel i hanteringsprocessen och minskad hyra på grund av effektivare användning av 

golvyta (Roodbergen & Vis, 2008). 

Användandet av automatlager har en rad fördelar jämfört med icke-automatiserade 

materialhanteringssystem. Till fördelarna kan följande aspekter räknas in: minskad 

arbetskraft, effektivare användning av golvyta, ökad pålitlighet och minskad felfrekvens. 

Nackdelarna med ett automatlager är att det kräver stora investeringar, minskad flexibilitet 

och integration av nya dyra IT-system (Roodbergen & Vis, 2011). 

 

1.3 Problemdiskussion 
IKEA Industry Älmhult genomgår i nuläget en automatisering av lagersystemet på grund av 

att tidigare system var ineffektivt och alltför arbetsintensivt. Projektet innebär att göra nya 

investeringar och omstruktureringar i organisationen. Strategin för genomförandet av det nya 
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projektet lägger hög fokus på att produktionen fortgår utan störningar. Riskanalysen som 

skapades i början av projektet belyser traditionella och välkända risker men kommer till korta 

när det gäller faktorer som kan påverka medarbetare och deras arbetssätt negativt. Det finns 

risk att implementeringsprocessen misslyckas om alltför stor vikt läggs vid datainsamling, 

analys, rapportsammanställningar och presentationer istället för att lyfta fram känslor som 

framkallar motivation och engagemang som bidrar till deltagande (Bolman & Deal, 2010). 

Sim & Chiang (2013) menar att en implementering av ett automatlager kan medföra att 

arbetstakten intensifieras och kan i sådana fall leda till problem i form av medarbetare 

motsätter sig de nya arbetsrutinerna. Ett förändrat arbetssätt och en ökad arbetstakt kan göra 

att medarbetarna känner sig förvirrade, ängsliga eller osäkra eftersom de ombeds göra 

någonting nytt. Det här kan innebära att personalen gör motstånd i form av maskning eller i 

värsta fall utföra sabotage med förhoppning att det gamla sättet att arbeta på ska återinföras, 

vilket är ett problem eftersom produktiviteten minskar. (Bolman & Deal, 2010)  
 

Poksinska, Swartling & Drotz (2013) menar att det finns risk att en implementering av ett 

projekt kan fallera om inte ledarna i företaget besitter förmåga att byta och förändra sitt 

ledarskap. Uteblir ledningens engagemang vid en implementering av automatlager finns det 

en signifikant risk för att motståndet bland medarbetare ökar. Motståndet som kan uppstå 

adderar ytterligare en aspekt som ledare behöver ta hänsyn till i sitt ledarskap vilket gör att 

ledningsrollen blir mer komplex. Problematiken med bristande kunskap kring hur 

automatlager påverkar medarbetare och deras sätt att arbeta gör att det kan uppstå risk för en 

ineffektiv allokering av företagets resurser. (Meera & Toby, 2013) Personliga konflikter kan 

ge upphov till ett mardrömsscenario för hur grupper bör fungera. Osämja mellan medarbetare 

kan störa arbetet och medföra slöseri med tid och resurser. (Bolman & Deal, 2010) Även 

Bhasin (2011) hävdar att om ledningen överser den här aspekten kan det få konsekvenser 

såsom att personalen får en negativ uppfattning av det nya automatiserade lagringssystemet. 

Det här kan leda till minskad moral, att företaget avskedar fel personal eller att 

produktiviteten sjunker. DeWeerdt (1986) tar upp en rad orsaker till varför automatlager kan 

bemötas med motstånd av medarbetare och ledare. Föråldrade IT-system, avsaknad av 

stödprocesser såsom underhåll och reservdelar till konstruktionen tillsammans att systemet 

inte är tillförlitligt eller inte används såsom det var tänkt kan resultera i frekventa 

produktionsstillestånd som kostar företaget stora summor pengar (DeWeerdt, 1986).  
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Vi vill med den här uppsatsen belysa varför det är viktigt att identifiera och hur det går att 

hantera motståndet som kan uppstå bland medarbetarna vid en implementering av ett 

automatlager.  

1.3.1 Frågeställningar 
 

1. Hur ser implementeringsprocessen ut av ett automatlager i IKEA Industrys fabrik i 
Älmhult? 

 
2. Vilket motstånd kan identifieras i implementeringsprocessen av ett automatlager? 

 
3. Hur kan motståndet som uppstår i implementeringsprocessen hanteras? 

 

 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva implementeringen av ett nytt automatlager i IKEA Industrys 

fabrik i Älmhult med fokus på att identifiera motståndet som kan uppstå bland medarbetarna 

samt hur det kan hanteras under projektets olika faser. 
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Metod 

Teori 

Empiri 

Slutsats 

I kapitlet redogörs de ställningstagande som berör projektarbetets metodval. 
Därefter klargörs tillvägagångssättet för hur projektets datainsamling 
genomförts. Målet är att läsaren ska få förståelse för arbetets upplägg. 

I de tre teoriavsnittet förklaras begreppen implementering och motstånd, samt hur 
det identifieras och hanteras. Här presenteras olika modeller som beskriver 
implementeringsprocessen.  Kapitlet avslutas med en egengjord teoretiskt 
analysmodell vilken kommer användas för att analysera våra frågeställningar. 

I empirin presenteras det insamlade materialet som genomförts med hjälp av 
studiens metodval. Först beskrivs implementeringsprocessen och sedan följer 
intervjuer med ansvariga för projektet automatlager. 

I analysen ställs teori mot empiri för att sedan besvara våra problemfrågor.   

 

 
Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till inom respektive 
problemfråga. Vidare följer egna reflektioner, kritik mot det egna arbetet 
samt förslag på vidare forskning 

Analys 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
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2 Metod 

Följande kapitel redogör för studiens vetenskapliga synsätt, forskningsansats och den 

forskningsmetod som ligger till grund för uppsatsen. Vidare presenteras studiens 

tillvägagångssätt för insamling samt analys av insamlad data.  
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vad är godtagbar kunskap? Det här är en viktig fråga att besvara för att, under arbetets gång, 

kunna utvärdera insamlad data och intryck av studien. Kunskapsteoretiska frågeställningar är 

centrala för att klarlägga vilka företeelser som går att observera och hur de kan tolkas på ett 

lämpligt sätt. Det finns två olika synsätt inom kunskapsteorin: positivism och hermeneutik 

(Bryman & Bell, 2005). 

Positivism har sin grund i naturvetenskapen och strävar efter att basera tänkandet på hård 

fakta och logiska resonemang. Det här innebär således att subjektiva bedömningar som 

exempelvis en persons känslor eller värderingar inte kan studeras. 

Till skillnad från positivismen fokuserar hermeneutik, det tolkande perspektivet, på förståelse 

och tolkning av mänskliga handlingar. Hermeneutiken hävdar att den komplexa miljö 

samhällsforskning verkar i består av mänskliga val och reaktioner. Därav räcker det inte att 

endast göra objektiva bedömningar av situationen. Det är viktigt att förståelse skapas kring 

vad medarbetare upplever och vad som styr deras val (Bryman & Bell, 2005). 

2.1.1 Uppsatsens vetenskapliga synsätt 

Utifrån våra frågeställningar om identifiering och hur motstånd hanteras på IKEA Industry 

kommer datainsamlingen i första hand ske genom intervjuer med ledarna som ansvarar för 

implementeringen av det automatiserade lagerhållningssystemet. Eftersom vi inte känner 

ledarna sedan tidigare blir det således svårt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt, då vi 

inte har möjlighet till att göra subjektiva bedömningar eller tolka deras svar. I vår studie har 

vi valt att använda oss av ett positivistiskt synsätt och vi ser respondenteras svar som korrekt 

och hård fakta. Vår uppgift ligger i att vara kritiska och föra ett logiskt resonemang utifrån de 

svar som erhålls. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid forskning kan förhållandet mellan teori och praktik förklaras utifrån två olika perspektiv: 

deduktiv, teori styr forskningen, eller induktiv, teori är ett resultat av forskningen. I praktiken 

kan det vara svårt att förhålla sig till endast ett synsätt då induktion och deduktion innehåller 

inslag av varandra. När genomförandet av teoretisk reflektion över insamlad data har blivit 

gjord, kan det behövas en ny insamling av information för att antingen godkänna eller 

förkasta teorin. Ansatsen som blandar både induktion och deduktion kallas abduktion. 

Abduktion innebär forskaren rör sig fram och tillbaka mellan teori och empiri. Problemet 

med abduktion är att ansatsen inte syftar till att skapa en generaliserbar lösning (Bryman & 

Bell, 2005). 

2.2.1 Uppsatsens vetenskapliga angreppssätt 

Vi valde att använda en deduktiv ansats. Eftersom vi tidigare inte besatt någon detaljerad 

kunskap om motståndet, som kan uppstå vid en implementering av automatlager, ansåg vi att 

det var viktigt att studera rådande teoretiska ramverk inom ämnet innan datainsamling 

påbörjas. 

2.3 Forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod är beroende av hur undersökningen kommer att genomföras och 

hur forskaren väljer att analysera insamlad data. Det finns i huvudsak två typer av 

forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa.  Syftet med en kvalitativ 

forskningsmetod är att ge forskaren en djupare förståelse av ett specifikt objekt, händelse 

eller situation som kan härledas till det positivistiska synsättet. Bryman & Bell (2005) menar 

att det är fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod som utgår ifrån 

verkligheten, eftersom dess syfte är att lägga tyngd vid tolkning när en objektiv sanning inte 

förekommer. Detta görs främst genom att använda sig av observationer, där forskaren själv är 

delaktig i en aktivitet eller med hjälp av intervjuer, där strukturerad, semi-strukturerad och 

ostrukturerad är vanliga typer av intervjuer.  Den kvantitativa forskningsmetoden är mer 

lämplig när observerad data är mätbar eller när det finns möjligheter till att rangordna denna. 

Utgångspunkten för den kvantitativa forskningen är att begrepp är teorins byggstenar. 

Begrepp utgör kategorier för en organisering av idéer och iakttagelser. Vid en mätning krävs 

att variabler är oberoende eller beroende, där dessa kan förklaras med hur verkligheten ser ut 

och hur olika aspekter påverkar verkligheten. Vid insamling av data är undersökningar och 
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matematiska modeller mest förekommande. Exempel på undersökningar kan vara olika typer 

av enkäter medan matematiska modeller kan vara experiment (Bryman & Bell, 2005). 

2.3.1 Uppsatsens forskningsmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Insamling av data erhölls utifrån 

semi-strukturerade intervjuer som hjälpte oss att få en djupare förståelse om IKEA Industry 

och implementeringen av automatlager. Genom användningen av en kvalitativ 

forskningsmetod fick vi större utrymme att jämföra kvalitativ data mellan olika ledare, vilket 

vi ansåg var viktigt för en grundläggande förståelse om hur implementeringen av 

automatlager orsakade motstånd bland medarbetare och ledare på IKEA Industry. 

 

2.4 Datainsamling 

Det existerar två typer av data, primär – och sekundärdata. Primärdata är all datainsamling 

som samlats in av forskaren för en specifik undersökning. Insamling sker främst av 

intervjuer, observationer eller enkäter. Tillvägagångssättet vid intervjuer är oftast via 

direktkontakt, telefon, mail eller sociala medier. Med direktkontakt avses att forskaren 

befinner sig i fysisk närvaro med respondenten. Genomförande av en intervju bestäms utifrån 

vilken struktur forskaren väljer att tillämpa. Det finns tre olika typer, strukturerad, semi-

strukturerad och ostrukturerad. I en strukturerad intervju är frågorna fastställda i förväg och 

även i vilket ordning frågorna kommer att ställas. Syftet är att varje fråga ska upplevas som 

likadan för respondenten och underlätta jämförbarhet och öka validiteten. Vid en 

ostrukturerad intervju är det vanligt att forskaren ställer en enda fråga och att 

intervjupersonen därefter pratar fritt runt frågan. Intervjuaren reagerar sedan på de punkter 

som berör ämnet och anses värda en uppföljningsfråga. Ostrukturerade intervjuer tenderar att 

likna ett vanligt samtal. I en semi-strukturerad intervju har forskaren i förväg fastställt frågor 

som ska behandla ett specifikt tema. Respondenten har en större frihet att utforma svar, vilket 

gör att forskaren får en djupare förståelse. I en ostrukturerad intervju använder forskaren sig 

av löst sammansatta minnesanteckningar och väljer att låta deltagarna prata fritt runt ämnet, 

vilket kan återspegla ett vanligt samtal (Bryman & Bell, 2005). Strukturerade observationer 

är en teknik där forskaren har fastställda regler om hur observation kommer att genomföras. 

Reglerna beskriver tillvägagångssättet vad observatören ska registrera och leta efter. Alla 

deltagare observeras under en sedan tidigare fastställd tidsrymd och det är även bestämt hur 
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observationerna ska mätas. Genom att arbeta med en standardiserad mall blir det enklare att 

kunna sammanställa och analysera avvikelser. Observationer är oftast tidskrävande men 

forskaren erhåller mer data och information (Bryman & Bell, 2005). Vid en 

enkätundersökning behöver inte forskaren vara närvarande när svaren besvaras. En utpräglad 

enkät kan ha flera olika nivåer i struktur och standardisering på frågorna. Struktur förklaras 

av hur frågorna ska framställas och i vilken disposition. Standardisering beskriver hur 

respondenter framställs av frågorna och hur respondenten kan svara på frågorna. 

Sekundärdata är material som tidigare blivit framställd och analyserad för ett annat syfte än 

den nuvarande studien. Svårigheter med sekundärdata kan vara att tolka vad som är viktigt 

och tillförlitligt, då informationen kan vara vinklad. Sekundärdata är oftast i skriftlig form 

och en metod för att studera böcker, artiklar och broschyrer kallas litteraturmetod.  Det finns 

inga data som nödvändigtvis är bättre än den andra utan en insamling av olika källor ger 

forskaren en större helhetsbild. Fördelar med sekundärdata är att forskaren erhåller stora 

mängder data under en begränsad tid (Bryman & Bell, 2005). 

2.4.1 Uppsatsens datainsamling 

Datainsamlingen för studien innehöll både primär- och sekundärdata. Primärdata erhölls 

främst genom intervjuer. Respondenterna som vi intervjuade var ledare som var ansvariga för 

implementeringen av automatlager på IKEA Industry. För att få insyn och kunna beskriva 

projektet genomförde vi först en ostrukturerad intervju med projektansvarig. Därefter 

använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse kring ledarnas 

och medarbetarnas tankar och känslor kring projektet automatlager. Kompletterande 

uppgifter och frågor samlade vi in genom mail och telefonkontakt. Sekundärdata utgjordes av 

IKEA Industry interna dokumentation angående investeringen. Övrig sekundärdata hämtade 

vi från kursböcker, vetenskapliga artiklar och internet. Linnéuniversitetet har tillgång till 

Business Source Premier, vilket underlättade sökprocessen från vår sida att få tag på 

vetenskapliga artiklar. Sökorden vi använt oss av är: automated storage and retrieval systems, 

implementation & resistance. 

2.5 Urval 

Icke-sannolikhetsurval är en term som vanligtvis används när en enskild individ studeras för 

att få information om en organisation, till exempel en högt uppsatt chef eller HR-
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representant. Bryman & Bell (2005) listar tre olika typer av icke-sannolikhetsurval: 

bekvämlighetsurval, kvoturval och snöbollsurval 

2.5.1 Bekvämlighetsurval 

Ett bekvämlighetsurval bygger på att forskaren använder sig av individer som råkar finnas 

tillgängliga. Svarsfrekvensen är ofta hög men det finns en nackdel i användandet av 

bekvämlighetsurval då urvalet inte kan ses som representativt för hela populationen. Den här 

typen av urval är mycket vanlig inom ämnesområden som ekonomi och management 

(Bryman & Bell, 2005). 

2.5.2 Kvoturval 

Vid ett kvoturval tas ett stickprov som ska återspegla fördelningen inom en population, 

exempelvis kön, etnicitet och ålder. Populationen indelas i olika kvoter och därefter bedömer 

forskaren ifall kvoterna är relevanta att inkludera i undersökningen. Det är forskaren som tar 

det definitiva beslutet om vilka som ska ingå i undersökningen och urvalet kan därför ej ses 

som slumpmässigt. Den här typen av urval är inte särskilt vanlig inom forskning utan 

används oftare vid kommersiella undersökningar såsom marknadsundersökningar och 

opinionsundersökningar (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.3 Snöbollsurval 

Urvalsprocessen påbörjas med att forskaren tar kontakt med en person som relevanta för 

undersökningens ämne. Därefter används personen för att komma i kontakt med fler 

respondenter. Ett snöbollsurval är ej slumpmässigt eftersom det är omöjligt att veta ifrån 

vilken population urvalet härstammar. Det finns ingen bestämd urvalsram för populationen, 

och det problem som uppstår vid skapandet av en dylik urvalsram gör att endast nämnda 

infallsvinkel är tänkbar. Snöbollsurval är vanligt i kvalitativ forskning eftersom urvalet där 

oftare är av teoretiskt urval snarare än statistiskt urval (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.4 Uppsatsens urval 

Genom personliga kontakter fick vi tidigt kontakt med projektansvarig på IKEA Industry. 

Urvalet blev således ett snöbollsurval eftersom vi ville komma igång med insamlingen av 

empiri fortast möjligt. Genom projektansvarig fick vi ytterligare kontakt med respondenter i 

form av en lagerchef, ett skyddsombud och en produktionsansvarig vilket gjorde att 

insamlandet av data kunde fortgå och även tillgodose oss med en bredare empiribas. Vi 
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upplevde en stor öppenhet och samarbetsvilja med intervjupersonerna.  Samtidigt gjorde vår 

medvetenhet om problematiken kring ämnet att vi försökte uppmärksamma huruvida 

intervjupersonerna svarade naturligt eller kände sig hämmade av våra frågor. 

 

2.6 Sanningskriterier 

Guba & Lincoln (1994) menar att användandet av reliabilitet och validitet som begrepp 

förutsätter möjligheten att komma fram till en absolut bild av en social miljö, vilket är svårt 

när ett tolkande synsätt tillämpas. De ger istället förslag på två huvudsakliga sanningskriterier 

som bör ligga till grund vid granskning av en kvalitativ undersökning, trovärdighet och 

äkthet. 

2.6.1 Trovärdighetskriteriet 

Trovärdighetskriteriet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005). 

Tillförlitlighet beskriver på vilket sätt läsaren betraktar forskarens resultat som trovärdigt. 

För att skapa tillförlitlighet krävs det transparens. Forskaren ska följa de riktlinjer och regler 

som existerar och personen eller personerna som studerats ska tillåtas att ta del av 

informationen. Därmed kan de säkerställa att forskaren har uppfattat verkligheten på ett 

korrekt sätt. 

Överförbarhet beskriver hur ett resultat från en situation kan appliceras i ett annat 

sammanhang eller samma situation vid ett senare tillfälle. Genom att detaljerat och noggrant 

beskriva ett resultat ökar möjligheten att överföra ett tidigare resultat till vidare studier eller 

studier inom andra områden. 

Pålitlighet beskriver hur den studerande, det vill säga forskaren, ska anta ett kritiskt synsätt. 

Därmed säkerställs skapandet av en fullständig och tillgänglig redovisning av 

forskningsprocessens alla faser. Kollegor kan sedan agera granskare och göra en bedömning i 

vilken omfattning de teoretiska slutsatserna är legitima.  

Genom granskning av andra forskare ges en möjlighet till att styrka och bekräfta huruvida 

forskaren har varit objektiv. Det ska vara påtagligt att forskaren inte medvetet låtit sina egna 

värderingar och val av inriktning styra utförandet och därmed påverkat slutsatserna av 

studien. Genom att jämföra och analysera datainsamlingen bland intervjupersonerna kommer 

vi att kunna urskilja vissa riktlinjer, i form av känslor och värderingar. Det här bidrar till att 
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vi får en ökad förståelse av hur försökspersonernas svar är överförbara i andra situationer, 

såsom framtida implementeringar (Bryman & Bell, 2005). 

2.6.2 Äkthet 

Bryman & Bell (2005) menar att äkthet måste styrkas av fem olika kriterier i den kvalitativa 

metoden. 

1.   Det första kriteriet beskriver vikten av att en rättvis bild framställs. Undersökningen syftar 

till att ge en tillräcklig rättvis bild om urvalsgrupper samt huruvida de framstår som 

representativa eller ej. 

2.  Det andra kriteriet består av ontologisk autencitet. Kriteriet bidrar till att svara på om 

undersökningsgruppen får en bättre förståelse kring sin sociala situation och miljö. 

3.  Det tredje kriteriet redogör för den pedagogiska autenciteten. Kriteriet beskriver hur den 

deltagande gruppens synsätt förändras genom att få en bättre bild av hur andra personer 

upplever gruppens sociala miljö. 

4.   Det fjärde kriteriet består av den katalytiska autenciteten. Här beskrivs hur 

undersökningen förbättrat de medverkandes bild om hur de kan förbättra sin situation. 

5. Det femte kriteriet belyser den taktiska autenticiteten, vilket förklaras av hur 

förbättringsåtgärder gjorts disponibla och hur urvalet av personer kan vidta dessa 

åtgärder. 

2.6.3 Uppsatsens sanningskriterier 

För att öka trovärdigheten och äktheten för vår uppsats använde vi oss av en semi-

strukturerad intervju och en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen gjordes genom 

intervjuer med ledare för att få en representativ bild av hur motstånd åtgärdas på fallföretaget. 

Genom att ställa samma frågor till respondenterna med hjälp av en semi-strukturerad 

intervjumall ökade överförbarheten bland svaren från ledarna. Efter avslutad intervju gavs det 

möjlighet för varje respondent att läsa och samtycka med svaren vi erhållit. Intervjumallen 

med svar valde vi att integrera i studien i form av ett appendix vars syfte är att låta läsaren 

följa forskningsprocessen. För att öka äktheten vid datainsamlingen använde vi oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. Forskningsmetoden gav oss ett större utrymme att tolka svaren vi 

erhöll från respondenterna. Anledningen var att skapa oss en förståelse bland medarbetare 

och ledare av hur en implementering påverkar fallföretaget. Motståndet kunde vi därefter 

analysera och med hjälp av svaren från intervjuerna gav det upphov till åtgärdsförslag och 
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förbättringar kring motstånd. Genom en ökad förståelse gav det oss även en ökad äkthet för 

studien, då kriterierna för autencitet kunde uppfyllas. 

2.7 Undersökningsdesign 

2.7.1 Fallstudie 

Bryman & Bell (2005) förklarar att en fallstudie är en metod som detaljerat avgränsar sig på 

en specifik händelse, organisation eller plats. Fallstudier kan med fördel användas om 

forskaren vill ta reda på vilken betydelse kontexten har för orsak och verkan, då studien 

lägger vikt på objektets sammanhang i undersökningen. En fallstudie passar det positivistiska 

synsättet, där begreppet tar hänsyn till tolkningen av kontexten. Resultat av detta blir att 

studien ger upphov till ett större svängrum för en analytisk tolkning än en statisk, där 

individerna i fallstudien ses mer som ett arrangemang och fallstudien som en roll i det hela. 

2.7.2 Uppsatsens fallstudie 

Vi valde att använda IKEA Industry som fallföretag för vår uppsats. Valet av fallföretag föll 

sig naturligt för oss då företaget arbetar med implementering av ett nytt automatlager. Genom 

fallföretaget fick vi ta del av respondenternas subjektiva tankar och känslor vilket gav oss en 

djupare förståelse för hur motstånd upplevts och åtgärdats. Detta hade vi med oss när vi skrev 

analys och slutsats. Vi valde att använda oss av en fallstudie eftersom det ger en djupare och 

mer detaljerad kunskap om ämnet än till exempel en surveyundersökning. Inom 

samhällsvetenskapen är fallstudier särskilt användbart vid fokus på hur sociala relationer och 

processer påverkar det fall som undersöks, i vårt fall motstånd som kan kopplas till 

implementeringen av automatlager. Fallstudier möjliggör även en kombination av flera olika 

datainsamlingsmetoder och datatyper som gagnar fallstudien och analysen. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Bryman & Bell (2005) talar om olika etiska principer att ta hänsyn till vid forskning i en 

organisation. De etiska överväganden som ska uppfyllas är kraven för information, samtycke, 

konfidentialitet och anonymitet samt nyttjande.  

Informationskravet behandlar hur forskaren ska förklara för respondenten vad syftet med 

undersökningen är samt vilka moment som ingår. 
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Samtyckekravet förklaras av att försökspersonerna får veta om deltagandet är frivilligt men 

också̊ att de har rätt att avbryta om så önskas. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter på alla personer ska 

behandlas konfidentiellt, där känsliga sådana ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte få 

tillgång till dessa. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som erhålls får enbart användas i 

forskningsändamål (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.8.1 Uppsatsens forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av vår studie har vi beaktat kraven: Information, samtycke, 

konfidentialitet och anonymitet samt nyttjande. Med hänsyn till informationskravet har vi 

varit noga med att förklara för respondenten syftet med vår studie och även vilka moment 

som ingår. Vi redogjorde även för hur insamlingen av empiriskt material skulle gå tillväga 

samt hur lång tid de olika momenten skulle ta. Detta så att respondenterna själva kunde 

avgöra huruvida de ville deltaga eller inte. Det är även viktigt att respondenter, i enlighet med 

samtyckekravet, får information om att deltagandet i studien är frivilligt men även att de har 

rätt att avbryta. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att alla personuppgifter ska 

behandlas konfidentiellt, känsliga uppgifter ska inte ges tillgång till obehöriga. Vid kvalitativ 

forskning kan svårigheter med anonymitetskrav uppstå eftersom det finns risk att 

medarbetare och företag lätt kan identifieras. Det är viktigt att deltagare inte kommer till 

skada på grund av vår undersökning och ges möjlighet att få vara anonyma vid önskan. I 

enlighet med nyttjandekravet, kommer vi vara tydliga med att insamlad data endast kommer 

användas för forskning. 
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2.9 Sammanfattning av metodval 
 

 

 
 
 

Figur 2 – Sammanfattning av metodval (egen illustration) 
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2.10 Tidsplan 
 

 

Figur 3 – Tidsplan (egen illustration) 
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Slutsats 

 

2.11 Analysmodell 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 – Analysmodell (egen illustration) 
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3. Hur ser implementeringsprocessen ut av ett 
automatlager i IKEA Industrys fabrik i Älmhult? 

3.1 Teori 
I det här avsnittet presenteras teori för att kunna besvara den första frågeställningen. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av vad en implementeringsprocess innebär. Sedan 

följer fyra olika modeller för en implementeringsprocess. Modellerna kommer användas som 

grund för vår egenkonstruerade modell av en implementeringsprocess.  

• Hur ser implementeringsprocessen ut av ett automatlager i IKEA Industrys fabrik i 
Älmhult? 

 

3.1.1 Implementeringsprocess 

Företags logistik och produktionsstyrning måste ständigt utvecklas och förändras för att 

bättre kunna anpassa sig till nya förutsättningar (Wu, et al., 2004). Många av förändringarna 

som sker inom en organisation är små och kan avklaras utan någon större ansträngning 

(Jacobsen, 2013). Kotter (2002) hävdar att 70 % av alla stora förändringar som sker i en 

organisation blir mer eller mindre misslyckade. Det här grundas i att organisationen inte har 

en tillräcklig helhetsförståelse för hur implementeringen av olika projekt kan komma att 

påverka företaget och alla dess avdelningar (Kotter, 2002). Att ta fram en modell för 

implementeringsprocesser för att förklara alla olika steg och förändringar i organisationer är 

nästintill omöjligt (Whelan-Berry & Somerville, 2010). Genom att studera fyra olika 

implementeringsprocesser skapar vi oss en bättre förståelse för begreppet.  

3.1.2 Jacobsens implementeringsprocess 

Traditionellt brukar implementeringsprocesser delas in i fyra olika steg, förstudie, 

åtgärdsprogram, genomförande och uppföljning (Jacobsen, 2013). 

3.1.2.1 Förstudie  

För att fastställa verkliga problem inom ett företag är det viktigt att ta reda på hur 

organisationen ser ut och varför den ser ut som den gör. I en förstudie är det väsentligt att 

göra en historisk tillbakablick. Den kan ofta svara på varför företaget idag arbetar på ett visst 

sätt som kan verka ologiskt. I förstudien bör även en nulägesanalys kartlägga hur situationen 

ser ut på företaget och även hur undersökningen genomförs. Analysen kan delas upp i hård 

och mjuk data. Hård data innebär formella planeringssystem, organisationsscheman, data om 
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leveransprecision och kapitalbindning osv. Mjuk data handlar om olika individers 

uppfattningar till förändringen. (Jacobsen, 2013) 

3.1.2.2 Åtgärdsprogram  

Åtgärdsprogram innefattar olika prioriteringar av problem, förslag till åtgärder samt 

bedömning av vilka konsekvenser åtgärderna kan ge upphov till. Åtgärdsförslagen bör riktas 

mot tydliga mål, vilket gäller för såväl resultatet samt när de kan uppnås. Förslagen bör 

utvärderas grundligt och även de konsekvenser för organisationen som kan uppstå på grund 

av en åtgärd (Jacobsen, 2013). 

3.1.2.3 Genomförande 

Vid en implementering är handlingsplan ett viktigt verktyg för att ha kontroll över vem som 

ska göra vad samt vilka tidsplaner som ska gälla. Genomförandefasen blir ofta omfattande 

och kan även inkludera att externa resurser används, som exempelvis byggarbetare och 

konsulter. Inom denna fas är det grundläggande att de anställda blir engagerade i ett tidigt 

stadie så att de har möjlighet att påverka processen. Det är även viktigt att personalen utbildas 

i de nya systemen så att de förstår hur det ska användas. (Jacobsen, 2013) 

3.1.2.4 Uppföljning  

Uppföljning av ett förändringsarbete omfattar både kontroll och utvärdering av de åtgärder 

som utförts. En uppföljning kan skapa större förståelse om mer utbildning eller 

tillrättalägganden är nödvändiga. Den kan även påvisa om systemet eller rutinerna behöver 

korrigeras pga. att fel har uppstått under implementeringsprocessen. (Jacobsen, 2013) 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Traditionell implementeringsprocess (Jacobsen, 2013) (Egen illustration) 
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3.1.3 Bouldins implementeringsprocess  

3.1.3.1 Planering av implementeringen 

I denna fas planeras implementeringen utav en produktivitetsförbättring, till exempel 

implementeringen utav ett automatlager. I det här skedet utformas två olika planer, en 

strategisk- och en taktisk plan. Det är viktigt att planera långsiktigt och ta hänsyn till framtida 

aspekter som kan komma att krävas för att förändringen ska ta plats samt hur lång tidsramen 

för implementeringen kommer att vara. Ledaren för implementeringen bör även vara 

medveten om de politiska faror som kan uppstå under implementeringsprocessen och dess 

olika faser. (Bouldin, 1989) 

 

Första punkten på agendan är att skapa en strategisk plan och bestämma i vilken riktning 

organisationen är på väg mot. För att uppnå det här målet bör den ansvarige över 

implementeringen använda sina informella kontakter och nätverk. På så vis erhålls viktig 

nulägesinformation över hur den närmsta framtiden kommer att se ut och om några 

förändringar är nära förestående i organisationen och därmed påverkar implementeringen. 

Den andra och viktigaste punkten i den strategiska planen är att ha en uppfattning om den 

teknologiska utvecklingen inom området. Använd vänner, bekanta och kontakter för att vara 

informerad om hur den tekniska utvecklingen kan komma att påverka implementeringen av 

projektet. (Bouldin, 1989) 

 

I den taktiska planen utformas en detaljerad implementeringsplan för de närmsta sex 

månaderna, exempelvis Gantt-schema, men också en mer generell plan över hur långt 

företaget bör ha kommit med implementeringen om ett eller två år. All den strategiska 

planeringen bör ske av projektledaren och dennes grupp, det finns ingen anledning att 

involvera medarbetarna som påverkas av implementeringen ännu. Även om tiden och 

ansträngningarna att förbereda den taktiska planen bör vara minimal är det här ett viktigt steg 

som inte får uteslutas i implementeringsprocessen. (Bouldin, 1989) 

3.1.3.2 Implementeringen genomförs 

Fasen innan och dess olika punkter har egentligen endast varit en förberedelse inför den 

huvudsakliga fasen i implementeringsprocessen, genomförandefasen. I den här fasen tas det 

första steget från det traditionella okända mot det den moderna och optimala 

produktionsmiljö som hela tiden har varit visionen. Produktionsförbättringar kommer inte ske 
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mirakulöst över en natt utan sker istället gradvis genom osynlig acceptans och anpassning till 

det nya systemet bland medarbetarna. (Bouldin, 1989) 

 

Inse att berget inte går att bestiga på en dag 

När genomförandet av implementeringen har påbörjats är det vitalt att inse att uppgiften är 

ogenomförbar. Det är omöjligt för teamet att modifiera allt och alla på en och samma gång. 

Lösningen till den här paradoxen ligger i att dela upp genomförandefasen i små hanterbara 

delar, något som mycket av aktiviteterna i den förra fasen syftade till. (Bouldin, 1989) 

 

Se till varje medarbetares unika situation 

Att dela upp genomförandefasen i små hanterbara delar syftar, bortsett från att det är bra för 

den mentala hälsan, till att uppnå kulturella förändringar och acceptans kring det nya 

arbetssättet. Den viktigaste frågan handlar om att övervinna motstånd, vilket kan likställas 

med att överkomma oro och rädsla som en implementeringsprocess och därmed 

förändringsprocess bär med sig. En presentation av samtliga nya produktionsverktyg 

och/eller tekniker som implementeringen medför ger endast panik som resultat bland 

medarbetarna. Målet bör istället försöka ändra en aspekt åt gången av deras arbetsmiljö, så att 

de känner sig vana och blir bekväma med det nya sättet att arbeta. När detta väl är gjort 

introduceras ytterligare verktyg eller tekniker. (Bouldin, 1989) 

	  

3.1.3.3 Uppföljning av implementeringsprocessen 

Det här är fasen som i realiteten aldrig tar slut. Det kommer alltid att finnas nya medarbetare 

som behöver läras upp, nya system som ska integreras samt att automatlagret kommer att 

behöva reparationer och underhåll. Författaren väljer att lista ett antal punkter av vilka 

ledaren och dennes team som har varit ansvariga över implementeringen bör ta med sig och 

tänka på inför implementeringen utav liknande projekt. (Bouldin, 1989) 

 

• Skapa lokala grupper som kan kopplas till enskilda produktionsceller eller 

produktionslinor. Här ges medarbetarna en arena där de kan kommunicera och byta 

information med varandra och därmed hålla implementeringsprocessen vid liv. 
 

• Att övervaka implementeringen noga och lära medarbetarna nya rutiner är en av dina 

viktigaste uppgifter som ansvarig. Se till att göra det här till en prioritet. 

Implementeringsprocessen, om den har lyckats, medför stark politisk makt och det är 
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lämpligt att använda en del av denna, se bara till att göra det på ett förnuftigt och 

varsamt sätt. 
 

• Att utföra mätningar och visa förbättringar som implementeringen av projektet 

medförde är essentiellt. På så vis legitimeras implementeringen ytterligare och 

medarbetare tillsammans med ledningen övertygas om att det var rätt beslut. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att produktionsförbättringar oftast är ett resultat av flera 

faktorer. 

	  

• Även om implementeringsprocessen närmar sig sitt slut är det väsentligt att inte bli 

självbelåten och känna sig klar. Det finns fortfarande aktiviteter med låg prioritet som 

behöver genomföras. Det kan även finnas nytillkomna aspekter som behöver hanteras. 

Nyckeln ligger i att inse att implementeringsarbetet aldrig blir helt färdigt. (Bouldin, 

1989) 

 

 

 

Figur 6 – Bouldins implementeringsprocess (egen illustration) 

 

3.1.4 Bellgran & Säfstens implementeringsprocess 	  

En systematisk utvecklingsprocess innebär att klarhet skapas över hur en 

implementeringsprocess ska utformas. I utvecklingsprocessen redogörs vilka aktiviteter som 

är viktiga att gå igenom och i vilken ordning de bör utföras. Om projektgruppen tillsammans 

med ledningen anser att processen kommer påverka slutresultatet, som exempelvis kan vara 

ett automatlager, är det viktigt att planera implementeringsprocessen mer noggrant. Det här 

innebär att automatlagrets utvecklingsprocess bör kontrolleras samtidigt som 

utvecklingsaktiviteterna genomförs. För att det ska gå att genomföra en systematisk 

utvecklingsprocess är det nödvändigt att ta reda på vilka faser och aktiviteter som är relevanta 

till implementeringsprocessen.  

Bellgran & Säfsten (2005) har tagit fram ett ramverk för en implementeringsprocess:  

1. Planera  

2. Utforma och utvärdera  

Planering Genomförande Uppföljning 
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3. Genomförande  

3.1.4.1 Planera 

Planeringen resulterar i en plan för hur genomförandet av implementeringen kommer ske. 

Planen är inte statisk utan kommer ofta förändras under arbetets gång allt eftersom nya 

problem och osäkerhet uppstår. Det är ofta svårt att i början veta hur designen och layouten 

kommer se ut. I planeringen ingår även ett investeringsunderlag som baseras på krav och en 

beslutsprocess för investeringen.  

3.1.4.2 Utforma och utvärdera 

Utforma och utvärdera är den andra delen av ramverket och består av två olika faser: 

förberedande och specificerande utformning. Förberedande utformning innebär främst att 

förbereda inför den specificerade utformningen. I detta stadie är det viktigt att redogöra för 

företagets utvecklingsmöjligheter och marknadskrav. Under stadiet samlas relevant 

information in istället för att beslut rörande projektet tas. I den specificerade utformningen 

görs en mer detaljerad karta. Här fastställs bl.a. moduler, delsystem, operationer, processen, 

layout, maskiner och utrustning. I det här stadiet kan det även vid behov göras en utvärdering 

över alternativa lösningar.  

 

3.1.4.3 Genomförande 

I det sista stadiet sker det fysiska genomförandet av det nya systemet. Här påbörjas det 

fysiska införandet av det nya systemet och inköp görs efter offerter från olika leverantörer 

jämförts. Offerter jämförs för att företaget ska kunna välja vilket alternativ som är mest 

lämpligt i förhållande till pris och flexibilitet. Sedan sker anskaffningen av utrustningen och 

installation sker. Parallellt med att installation sker det planering för när systemet ska sättas i 

drift. Det här kan innebära att gamla system behöver förberedas för att avyttras. 

 

 

 

Figur 7 – Faser i en implementeringsprocess (Bellgran & Säfsten, 2005) (egen illustration) 
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3.1.5 Macheridis implementeringsprocess 

Macheridis (2010) förklarar en implementeringsprocess som fyra faser. De fyra faserna kan 

beskrivas som definitionsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen. 

3.1.5.1 Definitionsfasen 

Definitionsfasen är en inledande fas i en implementeringsprocess där ramstyrningsaspekter 

ska behandlas och analyseras. Fasen utgörs oftast av en förstudie som ska hjälpa till att ge 

underlag för ett projekt som ska accepteras eller förkastas. Innan beslut om ett projekt ska 

accepteras eller förkastas är det viktigt att undersöka och genomföra en handlingsplan menar 

Macheridis (2010), där kritiska moment om hur restriktioner som implementeringen kan 

innebära. Vidare är det viktigt att behandla och identifiera orosmoment och situationer som 

ett företag står inför. Förutom handlingsplaner gäller det att kartlägga kvantitativa och 

kvalitativa aspekter, såsom ekonomi och kompetens som möjliggör en effektiv 

implementering.  Strukturella team såsom styrgrupper och projektgrupper ska dessutom 

sammanställas.  När förstudien är utarbetad gäller det att informera och skapa en medvetenhet 

om projektet och värdet som ett projekt kan innebära för företaget. Det gäller inte bara att 

informera beställare och kunder utan även medarbetare och ledning.  

3.1.5.2 Planeringsfasen 

Macheridis (2010) förklarar att planeringsfasen börjar efter att projektledare och projektet är 

utsedd. Fasen syftar till att skapa struktur och fastställa en deadline av en implementering. Att 

sammanfatta en tidsplan är en stor del i planeringsfasen och ska bli godkänd för att få 

implementeringen genomförd. Planeringsfasen börjar oftast med ett startmöte där syftet är att 

skapa en helhetsförståelse om hur en implementering kommer påverka ett företag. Ett annat 

syfte är också att skapa en gruppkänsla och bygga relationer internt och externt.  En viktig 

aspekt är hur detaljerad och övergripande planeringen är för projektet. En större 

implementering kräver oftast en större planering. 

3.1.5.3 Genomförandefasen 

Macheridis (2010) beskriver genomförandefasen som fasen där projektet genomförs. 

Projektledaren inriktar sig på att genomföra tids- och aktivitetsplaner som implementeringen 

innebär. Fokus ligger vid att arbeta med att uppnå uppsatta delmål och hålla projektet kring 

budgeten. Om delmål inte hålls kan det leda till förseningar och således ökade kostnader. Det 

är viktigt att hålla implementeringsprocessen på rätt spår, där uppföljning kontinuerligt görs 

för att kunna granska och analysera om faktiska och förväntande utfall. Projektgrupper 
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försöker uppmärksamma delmål, milstolpar och andra aktiviteter som är viktiga som 

markerar slutet för olika faserna. Från projektledningens sida handlar det om att upprätthålla 

motivation, delaktighet och engagemang från medarbetarna. Information är en väsentlig del 

att nå ut med och genomföra möten med medarbetare. Att skapa identitet och 

sammanhållning är grundstenarna för effektiva implementeringar.  

3.1.5.4 Reflektionsfasen 

Vidare beskriver Macheridis (2010) den sista fasen i en implementeringsprocess, 

reflektionsfasen. Denna fas utmärks av överlämnandet av projektresultatet och upplösningen 

av projektgruppen. Ur ett strategiskt synsätt är det viktigare att reflektera kring vad som gick 

rätt och vad som gick fel. Reflektionsfasen leder till en kompetensutveckling. Beroende på 

hur stort projektet var läggs olika tidsåtgång på denna fas. Överlämnandet av projektet ska 

vara förberett. Komplexiteten utgör grundstommen och bedriver frågan om hur mycket 

information, driftstöd som behövs och rådgivning. Frågor som gäller underhåll och service 

ska utses och hur fortsatta relationer med grupper emellan ska diskuteras. Under 

avslutningsfasen ska utvärdering av projektets implementeringsprocess äga rum. 

 

 

 

 

 
Figur 8 – Implementeringsprocess (Macheridis, 2010) (egen illustration) 
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3.1.6 Teoretisk analysmodell – Fyra faser i en implementeringsprocess 

Vi har utifrån teorin tagit fram en teoretisk modell av en implementeringsprocess. Den är 

uppdelad i fyra olika faser: Förstudie, Planering, Genomförande och Uppföljning. De här 

olika faserna har identifierats utifrån fyra implementeringsprocesser från Jacobsen (2013), 

Bouldin (1989), Bellgran & Säfsten (2005) och Macheridis (2010). De olika faserna som 

identifieras kommer sedan att användas i analysen tillsammans med IKEA Industrys tidsplan 

(Bilaga 2) för att kategorisera den i olika faser. Modellen syftar till att fungera som ett 

verktyg som ska göra det enklare att identifiera olika faser i projektet. Kategoriseringen 

kommer även att underlätta identifiering och koppling av motstånd till de olika faserna. Detta 

eftersom tidsplanen från IKEA Industry anses vara för detaljerad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 9 – Fyra faser i en implementeringsprocess (egen illustration) 
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3.2 Empiri  
I detta kapitel presenteras relevant empiri för att besvara den första frågeställningen. 

Insamlingen av empiri har skett genom intervju med projektansvarig samt genom att studera 

IKEAs egen tidsplan över projektet. Kapitlet avser att beskriva implementeringsprocessen 

utav ett automatlager på IKEA Industry. Kapitlet avslutas med sammanfattning.  

• Hur ser implementeringsprocessen ut av ett automatlager i IKEA Industrys fabrik i 
Älmhult? 

 

3.2.1 – Intervju med projektansvarig 

 

3.2.1.1 – Implementeringsprocessen utav automatlager 

Jag kan börja med att säga att jag har tillbringat ungefär 1,5 år med att arbeta med projektet 

automatlager. Först genomförde jag en förstudie tillsammans med olika personer i ledningen. 

Syftet var att undersöka huruvida projektet var genomförbart och vad IKEA skulle tjäna på 

att implementera ett automatlager. Framförallt diskuterades vilken leverantör som skulle 

användas och om investeringen var lönsam för företaget, enligt våra kalkyler beräknade vi 

pay-off tiden till tre år. Efter diskussioner om tekniska aspekter och hur projektet skulle 

påverka IKEA rent ekonomiskt accepterades förslaget och vi började planera genomförandet. 

Rent tekniskt är en implementering av automatlager en avancerad process och chefer 

ifrågasatte hela idéen. Vid tidigare implementeringar på IKEA Industry blev medarbetare 

dåligt informerade och ett mindre kaos skapades, och där behöver vi som projektledning och 

ledning förbättra oss. När sedan alla aspekter blev godkända tillsatte jag som projektansvarig 

ett projekt-team. Därefter gick vi sedan runt i lokalerna och mätte samt analyserade hur 

implementeringen skulle genomföras av automatlagret. Under tiden uppkom mycket frågor 

från anställda vad vi gjorde, hur dessa skulle påverkas av automatlagret m.m. Det var framför 

allt mycket mätningar om hur färdigvarulager och komponentlagret skulle förflyttas, vilket 

genomfördes med hjälp av flertalet olika scenarios, där vi kom fram till den mest optimala 

lösningen. Allt kalkylerades och applicerades sedan i en tidsplan där uppställning av delmål, 

milstolpar och aktiviteter gjordes. Det är viktigt att påpeka att tidsplanen i princip bara visar 

själva genomförandefasen som sträcker sig över åtta månader. 

När allt var kalkylerat och budgeterat började vi med design utav komponentlager och 

inledde förändringarna som tidigare hade varit planerade i tidsplanen. Inledningen är viktig 
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för det är den som möjliggör en implementering. Transportband, kompontentlager, design, 

produktionslinjer, inköp av robotar är inslag som görs i inledningen. När design och inköp 

samt demontering är gjorda är det först då vi börjar integrera implementeringen. Installation 

och förflyttningar av komponentlager, färdigvarulager, transportband samt robotar 

genomförs. Efter det är implementeringen av automatlager tekniskt klart och färdigt att börja 

använda. Det är viktigt att låta medarbetarna förstå vad förändringen av arbetsplatsen innebär, 

och där utgör utbildning och information två viktiga verktyg för att nå ut till personalen. 

Första fasen i en sådan stor implementering är en förstudie. Den ger mest upphov till de 

tekniska och ekonomiska aspekterna och svarar på huruvida det är lönsamt att göra 

investeringen. Därefter sätts ett projekt-team ihop och dessa utför mätningar och 

nulägesanalys på fabriken av vilka sedermera kommer ligga till grund för en tidsplan. Efter 

att tidsplanen är fastställd kan först implementeringen visualiseras och realiseras. 

Nästa fas är en inledning utav implementeringen där design och demontering av 

transportband, produktionslinjer och komponentlager görs. I denna fas berörs inte 

medarbetare särskilt mycket. Det är först vid installeringen av komponentlager och 

färdigvarulagret som medarbetare berörs rent fysiskt. Externa resurser tas in för att montera 

automatlagret vilket kan leda till mycket folk på en liten yta, säkerhetsåtgärder och 

förflyttningar av produktionslinjer och produktionsbuffertar. När implementeringen av 

automatlagret är klar och installerad avslutas projektet. Efter att projektet är avslutat görs en 

så kallad ”Lessons learned” där vi analyserar vad som kunde gjorts bättre och vad vi bör 

tänka på vid framtida implementeringar. 

3.2.2 Beskrivning av tidsplan (Se bilaga 1) 

Efter ett godkännande från ledningen påbörjas tillverkningen och design av komponentlagret 

samtidigt som produktionslinjen monteras ihop. Installation och montering av 

komponentlagret utförs och byggnation utav nytt kontor och toalett utförs parallellt. Inköp av 

en ny produktionsrobot genomförs. IKEA utför en pilot-testning av komponentlagret. En 

projektsammanfattning görs för att påbörja nästa steg. Efter projektsammanfattningen 

påbörjas design och tillverkning av det nya färdigvarulagret. Under tiden förflyttas 

produktionsrobotar mellan olika avdelningar. Byte av transportband och transportband till det 

nya färdigvarulagret installeras. IKEA flyttar vissa produktionslinor till en annan placering i 

fabriken för att kunna genomföra implementeringen smidigast möjligt. Efter installationen av 

färdigvarulagret betraktas implementeringen som genomförd. 
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3.2.3 Sammanfattning över implementeringsprocessen av automatlager. 

Efter vår intervju med projektansvarig framgick en rad aktiviteter som pågått under 

implementeringsprocessens gång. I tabellen nedan finns en sammafattning samt kort 

beskrivning utav dessa. 

Tabell 1 – Empirisammanfattning utav 3.2 

Aktivitet Beskrivning 

Undersöka Projektansvarig initierar 
implementeringsprocessen genom att diskutera 
tekniska och ekonomiska aspekter kring projektet 
med IKEA Industrys ledning. Frågor som val av 
leverantör och huruvida investeringen är lönsam 
eller ej står i fokus.  

Projekt-team sätts ihop Efter att projektet fått klartecken sätter 
projektansvarig och ledning ihop ett projekt-team 
som kommer vara ansvariga för 
implementeringsprocessen. Medlemmarna går ett 
flertal rundvandringar i fabriken och påbörjar 
mätning och analys över hur installationen av 
automatlagret ska genomföras. 

Tidsplan upprättas En tidsplan över implementeringsprocessen 
upprättades. Syftet är att konkretisera delmål, 
milstolpar och aktiviteter och under vilken period 
dessa kommer utföras. 

Design och demontering En design över hur automatlagret kommer att se 
ut görs och därefter påbörjas arbetet med att 
demontera transportband, produktionslinjer och 
komponentlager som utgör det gamla 
lagringssystemet.  

Installation Externa resurser hyrs in för att montera upp det 
automatlagret. Här påverkas arbetsmiljön för 
medarbetarna i och med störningsmoment såsom 
mycket folk på liten yta, säkerhetsåtgärder, 
förflyttningar av material och maskiner etc. 
Information och utbildning är två nyckelfaktorer 
för att medarbetarna anamma förändringen av 
arbetsplatsen, något som ett automatlager 
innebär. 

”Lessons learned” Projekt-teamet gör en tillbakablick över 
implementeringsprocessen och analyserar vad 
som gick fel och vad som fungerade. Den här 
listan med kritiska faktorer kan sedan användas 
som riktlinje vid framtida implementeringar. 
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3.3 Analys 
I avsnittet görs en koppling av teori och empiri från tidigare avsnitt. De aktiviteter som 

identifierats i empirin kommer att kopplas till de fyra olika faserna som återfinns i den 

egenkonstruerade modellen för en implementeringsprocess. Detta görs för att skapa en 

enklare bild över hur implementeringsprocessen sett ut på IKEA samt för att underlätta att 

besvara kommande frågeställningar. 

• Hur ser implementeringsprocessen ut av ett automatlager i IKEA Industrys fabrik i 
Älmhult? 

 

För att undersöka implementeringsprocessen utav ett automatlager på IKEA Industry har vi 

studerat ett antal olika implementeringsprocesser utifrån teorin. Men som Whelan-Berry & 

Somerville (2010) hävdar är det nästintill omöjligt att skapa en enstämmig modell som 

rymmer alla olika steg i en implementeringsprocess. Utifrån de teoretiska modellerna som 

studerats har vi därför skapat en egen förenklad modell för att analysera IKEA Industrys 

implementeringsprocess. För att kunna kategorisera fallföretaget i vår modell har ett antal 

specifika aktiviteter i företagets implementeringsprocess identifierats och fastställts till 

följande olika faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 – Implementeringsprocessens fyra faser (egen illustration) 
 

3.3.1 Förstudiefasen 

Den första fasen vi har lyckats identifiera i IKEA Industrys implementeringsprocess är 

förstudiefasen. I den tidsplan (Bilaga 2) som IKEA Industry har använt för implementeringen 

av sitt automatlager finns dock inget steg som går att kategorisera under förstudiefasen. De 

svar som genererades utifrån intervjuerna påvisar att projektledaren tillbringat ungefär 1,5 år 

Förstudiefasen Planeringsfasen Genomförandefasen Uppföljningsfasen 
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med projektet. Dock visar tidsplanen till stor del endast genomförandefasen, som sträcker sig 

över åtta månader. Utifrån intervjun som genomfördes kunde vi ändå identifiera en 

förstudiefas. I IKEA Industrys förstudiefas framgår det att aktiviteterna överensstämmer med 

de aktiviteter som ryms i de teoretiska implementeringsprocesserna som vi valt att studera. 

Projektledaren har lagt mycket fokus på att undersöka tekniska aspekter och hård data. 

Däremot har han inte lagt lika mycket fokus på mjuk data såsom individers uppfattningar om 

förändringen, vilket förespråkas i teorin. Uppgiften under förstadiefasen var främst att 

undersöka huruvida implementeringen av ett automatlager var genomförbart på IKEA 

Industry.  
 

	  

 

 

 

 

 
 
 

Figur 11 – Aktiviteter kopplade till förstudiefasen (egen illustration) 
 

”Lessons learned” var en aktivitet som kan ses som en historisk tillbakablick där 

projektledaren tog hänsyn till olika faktorer som hade påverkat en tidigare implementering 

negativt. I denna fas förespråkar Jacobsen (2013) att medarbetare och ledare ska informeras 

om förändringen. I IKEA Industrys fall hade däremot endast ledningen fått information i 

detta stadie.  

3.3.2 Planeringsfasen 

Den andra fasen som går att identifiera är planeringsfasen. Då investeringen kan ses som en 

stor förändring skapade projektledaren ett team i planeringsfasen för att enklare delegera ut 

olika arbetsuppgifter som behövde göras. Härifrån kan vi se att IKEA i enlighet med Bouldin 

(1989) utformat en form av taktisk plan för att föra implementeringen vidare. Det skapades 

även ett Gantt-schema (tidsplan) över hur implementering kommer se ut i framtiden. Under 

Förstudiefasen Aktivitet 
”Lessons learned” 
utifrån tidigare 
implementeringar 

Aktivitet 
Undersöka 
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slutet utav denna fas gjordes en jämförelse av offerter från olika leverantörer (se figur 13) för 

att ta fram den mest optimala lösningen för IKEA Industry. Bellgran och Säfsten (2005) 

rekommenderar att offerter ska jämföras i genomförandefasen. IKEA skiljer sig här och 

jämför istället i sin planeringsfas för att kunna presentera offerterna till ledningen innan 

beslut tas.  

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Aktiviteter kopplade till planeringsfasen (egen illustration) 
 

3.3.3 Genomförandefasen 

Tredje fasen i implementeringsprocessen är genomförandefasen. Genomförandefasen tar upp 

stor del av tidsplanen och är mer detaljerad än de andra faserna. Detta kan bero på att det sker 

fler fysiska aktiviteter som till exempel montering, nedmontering och förflyttningar. Vid 

stora investeringar, såsom ett automatlager, är det viktigt att planen för genomförandet är 

noga planerad för att säkerställa en effektiv implementering. (Bellgran & Säfsten, 2005) I 

implementeringsprocessen läggs stort fokus på att uppfylla delmålen som satts upp i 

tidsplanen. Skulle delmål inte avklaras inom dess tidsram kan det komma att påverka 

kostnader negativt och således även budgeten för investeringen (Macheridis, 

2010).   Projektgruppen har gjort stora ansträngningar för att motivera och skapa delaktighet 

bland medarbetarna vilket är grunden för en effektiv implementeringsprocess (Macheridis, 

2010). Medarbetarna som arbetar med det nya systemet har även genomgått utbildningar 

vilket lättare gör att de kan förstå sina nya arbetsuppgifter. De aspekter som tar mest tid i 

genomförandefasen är design, installation och tillverkning av lagret och bör således vara 

välplanerade för att de ska utföras inom tidsramen. Vid installation och byggnation av lagret 

har externa resurser använts i form av ställningsbyggare.  

Planeringsfasen 

Aktivitet 
Projekt-team sätts 
ihop 

Aktivitet 
Tidsplan upprättas 
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Figur 13 – Aktiviteter kopplade till genomförandefasen (egen illustration) 

 

 

3.3.4 Uppföljningsfasen 

Den fjärde fasen i implementeringsprocess är uppföljning. Den här fasen har inte påbörjats av 

IKEA Industry då projektet ännu inte är helt slutfört. Däremot arbetar IKEA med 

kontinuerliga uppföljningar i sin genomförandefas vilket även Macheridis (2010) anser är 

viktigt för en effektiv implementeringsprocess. När detta stadie påbörjas är det viktigt att 

IKEA Industry, som vid sina tidigare implementeringar, noggrant överväger ”Lessons 

learned” och reflekterar över vad som gick bra eller dåligt i implementeringsprocessen. 

(Macheridis (2010) 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 14 – Aktiviteter till uppföljningsfasen (egen illustration) 
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4. Vilket motstånd kan identifieras i 
implementeringsprocessen av ett automatlager? 

4.1 Teori 
I avsnittet presentas teorier om vilka orsaker som kan ligga bakom att motstånd uppstår samt 

hur motståndet kan yttras hos individer.  

• Vilket motstånd kan identifieras i implementeringsprocessen av ett automatlager? 

 

4.1.1 Klassificering av motståndsgrupper 

Vid olika typer av förändringar uppstår det oftast motstånd bland personal och medarbetare. 

Känslor ger upphov till energi och engagemang men också spänningar och konflikter. För att 

finna en balans mellan dessa krävs det att ledning och ledare identifierar och förstår de olika 

individerna i en organisation. Individerna kan främst delas in i fyra olika grupper: (Edmonds, 

2011) 

1. Blockerare - Blockerare är individer som aktivt arbetar med att försvåra och hindra en 

implementering som leder till en organisationsförändring. Ledarnas uppgift är att tysta 

och minska energin hos dessa individer. 

2. Sovare - Sovare blir inte psykiskt berörda av en förändring eller så är dessa inte 

medvetna om att en förändring äger rum. Ledarnas uppgift är att försöka väcka dessa 

och få dem med i en implementering. 

3. Predikanter - Predikanter är individer med makt. Deras röst väger tungt och tycker 

oftast inte att en förändring behövs. Ledernas uppgift är att fortlöpande informera 

dessa om hur implementeringen fortgår i organisationen och hur de ska fokusera på 

denna. 

4. Krigare - Krigare är positivt inställda till en förändring och det är oftast de som driver 

implementeringen ifråga. Krigare är en minoritet, därför krävs det att ledarna 

involverar dem fullt ut för att bibehålla känslan att förändring är nödvändig 

(Edmonds, 2011). 
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4.1.2 Orsaker till motstånd 

Dent & Goldberg (1991) beskriver fem olika orsaker till motstånd vid en implementering: 

1. Implementeringen är inte uttryckt på ett pedagogiskt sätt för människorna som påverkas av 

den. 

2. Implementeringen är svårtolkad och kan leda till olika tolkningar. 

3. Om människorna känner stor rädsla från implementeringen. 

4. Om människorna som påverkas av implementeringen har stor press på sig att genomföra 

den, istället för att förstå att implementering är svår att genomföra. 

5. Om implementeringen görs av personliga skäl.   

 

 

4.1.3 Former av motstånd 

Bakka, Fivesdal & Lindkvist (1991) förklarar att de flesta människorna som arbetat med 

implementeringar i organisationer uttrycker motstånd i olika former. Det förekommer framför 

allt fyra olika former. 

Accept: Arbetarna accepterar en implementering med ett hängivet stöd och samarbete 

Likgiltighet: Motstånd kan uttrycka sig som passiv medgörlighet, arbetare tappar lusten för 

att arbeta. Det kan även vara så att arbetarna enbart gör arbetet de blir tillsagda att göra. 

Passivt motstånd: Passivt motstånd kan uttrycka sig som omoget beteende hos personalen 

eller en försvårad inlärningskurva. Människorna som en implementering påverkas spelar 

dumma. 

Aktivt motstånd: Innefattar protester, strejk och i värsta fall sabotage vilket kan försvåra 

implementeringsprocessen.  
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4.2 Empiri 
I avsnittet presenteras relevant empiri för att besvara den andra frågeställningen. Avsnittet 

består av fyra olika intervjuer där respondenterna berättar om hur de upplevt motståndet och 

hur det har yttrats.  

• Vilket motstånd kan identifieras i implementeringsprocessen av ett automatlager? 

4.2.1 Intervjuperson 1 – Lagerchef 

4.2.1.1 Identifiering av motstånd 

Redan under initieringen i implementeringsprocessen av automatlager fanns det en viss 

skepsis och oro bland personalen. Medarbetarna förstod att “saker och ting” skulle hända, 

vilket skapade reaktioner. Anledningen till att projektet blev godkänt var att pengar skulle 

sparas, vilket är en effekt av att personal skulle omplaceras eller bli uppsagda. Framför allt 

har jag känt av att truckförare på varit oroliga på individnivå inför en förändring, då det är 

sagt de kommer påverkas kraftigast vid en automatisering. Motståndet har främst yttrats 

genom oro och osäkerhet. Truckförarna har exempelvis inte mycket att säga till om då 

projektet redan är godkänt, vilket har skapat en viss irritation som är förståelig. Deras 

arbetsglädje och anställningstrygghet har i viss mån påverkats skulle jag våga påstå. Vid en 

sådan stor risk för uppsägning påverkas motivationen att vilja anstränga sig på jobbet. Annan 

personal har förstått att en förändring kommer att äga rum och reagerat på olika sätt. På 

gruppnivå är medarbetarna överlag positiva till att en sådan stor investering har genomförts. 

En stor anledning är att anställningstryggheten för övriga, det vill säga ej truckförarna, är att 

vi med större anledning kommer att få vara kvar. Det här har gjort att medarbetare som låg i 

riskzonen för uppsägning istället börjat arbeta hårdare för att få vara kvar. 

	  

4.2.2 Intervjuperson 2 – Skyddsombud 

4.2.2.1 Identifiering av motstånd 

Motstånd bland medarbetare har uppmärksammats till viss del. Det har varit oroligheter och 

det pratas under rasterna kring implementeringen av automatlagret. Framför allt har det 

handlat om att arbetarna inte vet vad som kommer att hända, vilket gett upphov till frågor och 

osäkerhet. Samtidigt, för varje dag kommer vi närmare slutpunkter av implementeringen 

vilket leder till att ett ökat motstånd kommer upplevas. Medarbetarna förstår att kalkylen på 

investeringen godkändes därför IKEA kommer göra en större avkastning med mindre 
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personal. Oro har yttrats eftersom uppsägningar tidigare varit ett faktum. Personal som legat 

närmast uppsägning tidigare och truckförare har framför allt uttryckt osäkerhet och oro. Vissa 

har rent av varit negativt inställda till investeringen. Folk har pratat mycket om uppsägning 

och framtiden på IKEA. Samtidigt känner de flesta av en viss trygghet till att moderbolaget 

investerat i fabriken i Älmhult. 

4.2.3 Intervjuperson 3 – Produktionsansvarig 

4.2.3.1 Identifiering av motstånd 

Jag har inte märkt av motstånd specifikt kopplat till projektet. Istället har jag märkt av 

motstånd när projektet direkt störde medarbetarnas vardagliga arbete. Det blev trångt och 

bullrigt vid produktionslinjerna när automatlagret installerades. Det begränsade även 

produktionen och deras mål som linjemän blev inte uppnådda under denna 

förändringsprocess. Det var främst detta som gjorde arbetarna sura, vilket skapade ett visst 

motstånd att projektet var en dryg implementeringsprocess som aldrig tog slut. Väldigt 

mycket svordomar och ’knytnävar i fickan’ upplevdes från min sida. Motståndet har främst 

yttrat sig när automatlagret installerades och byggdes upp. Sedan dess har motståndet varit 

jämnt. Det förekommer frågor från arbetarna angående implementeringen, vilket kräver 

resurser i anspråk i form av tid. Det spelar ingen roll hur många möten vi har med 

medarbetarna, svaren glömmer de direkt ändå. 

4.2.4 Intervjuperson 4– Projektansvarig	  

4.2.4.1 Identifiering av motstånd 

Redan vid förstadiet fanns det motstånd. Både uppifrån och nedifrån i företaget. Nedifrån är 

folk alltid rädda för en förändring, då dessa inte vad det innebär. Uppifrån har mycket 

ifrågasättande av teknik och liknande aspekter varit av intresse. Jag vågar påstå att 

truckförare har varit väldigt oroliga. Enskilda medarbetare har varit rent av motståndare till 

implementeringen. På gruppnivå har det funnits vissa grupperingar som motsätter sig 

investeringen men det är inget som jag fokuserat på. Motståndet har minskat under processen, 

rädsla och oro är inte lika utbrett som tidigare. Individer som är motståndare pratar inte med 

mig, utan vänder sig främst till andra medarbetare och skapat opinioner. Jag har försökt 

övertyga den stora massan istället för att punktmarkera oliktänkare.   

Moralen tror vi kommer att minska till följd av omplaceringar då truckförare ska minska med 

15 personer. När projektet kommer närmare slutfasen kommer motsättningar öka ytterligare 
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bland personalen. Vissa har varit väldigt intresserade och engagerade, andra har varit 

distanserade och avvaktande. 

4.2.5 Sammanfattning av Identifiering av motstånd	  

Företagets anställda har främst upplevt osäkerhet och oro som motstånd till en 

förändring.  Det kan kopplas till att medarbetarna inte känner till hur projektet kommer 

utvecklas och vad en förändring konkret innebär för dem. Vissa har även yttrat motstånd i 

form av ilska, andra har försökt bilda opinioner medan ytterligare medarbetare har upplevt 

minskad moral. Det här påverkar således medarbetarnas arbetsglädje. Anställningstryggheten 

bland de anställda har påverkats negativt då tidigare projekt medfört uppsägning av personal. 

Detta gäller främst de truckförare vars arbetsuppgifter kommer förändras.    

 

Empiri Sammanfattning 

Oro och osäkerhet Medarbetare har inte känt till hur projektet kommer att 
påverka dessa i framtiden och vad en förändring rent 
konkret innebär för dem. 
 

Arbetsglädje En del av de anställda har varit irriterade och arga då de 
inte kunnat uppfylla sina produktionsmål till följd av 
implementeringen. 
 

Opinionsbildare Vissa anställda har försökt att få andra att motarbeta 
projektet. 

Anställningstrygghet Anställningstryggheten bland de anställda har påverkats 
negativt då tidigare projekt medfört uppsägning av 
personal. Detta gäller främst de truckförare vars 
uppgifter kommer förändras. 
 

 
Tabell 2 – Empirisammanfattning utav 4.2 
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4.3 Analys 
I avsnittet kopplas teori och empiri från föregående avsnitt. Detta genom att motstånd som 

uppstått i empirin kategoriseras in i de olika fyra faserna i implementeringsprocessen 

samtidigt som jämförelser med insamlad teori genomförs.  

• Vilket motstånd kan identifieras i implementeringsprocessen av ett automatlager? 

Utifrån våra intervjuer framkom det tydligt att företaget upplevt motstånd mot 

implementeringen av automatlagret. Det framgick även att motståndet hade yttrat sig olika 

beroende på var i implementeringsprocessen IKEA Industry befann sig samt att det upplevdes 

på skilda sätt utav projekt-teamets medlemmar. Vi kommer att använda oss av vår egengjorda 

teoretiska modell över implementeringsprocessen för att koppla motståndet till de faser i 

processen där det har påträffats. 

4.3.1 Förstudiefasen 

Lagerchefen och projektansvariga upplevde tidigt motstånd i form av oro under 

förstudiefasen av implementeringsprocessen. Då projektet innehåller en teknisk aspekt som är 

avancerad och komplex att förstå, uppkommer motstånd i form av oro naturligt. Dent & 

Goldberg (1991) menar att orsaker till motstånd kan uppkomma om implementeringen inte är 

pedagogisk för användaren eller om den är svårtolkad och kan leda till flertalet olika 

tolkningar. Vi tolkar det som att projektansvarig och lagerchefen upplevde oro och osäkerhet 

från ledningen eftersom projektet var komplext och avancerat. Redan under förstudien 

innehåller automatlagret flertalet olika delmål som är obegripliga för den oinsatta. Detta 

upplevde troligtvis ledningen som opedagogiskt och svårtolkad information, vilket föranledde 

till motstånd ifrån deras sida.  

 

Vidare ansåg projektansvariga att implementeringen skulle vara fördelaktig för IKEA 

Industry och ville genomföra projektet. Vi tror att anledningen till detta är att personen i fråga 

förstod de tekniska aspekterna kring ett automatlager.  Bakka, Fivesdal & Lindkvist (1991) 

beskriver acceptans vid en implementering som hängivet stöd och samarbete, något som 

projektansvarig tydligt visade inför ledning. Genom att uttrycka projektets tekniska aspekter 

lättare för ledning skulle troligvis mindre oro och motstånd uppstå.  

 

Eftersom medarbetarna inte var medvetna om att en förändring skulle äga rum var det främst 

motstånd från ledningens sida som var påtagligt. Personer som sitter med makt och motsätter 
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sig förändringar inom organisationer kan påverka andra i ledningen med sina åsikter. 

Edmonds (2011) beskriver dessa som opinionsbildare vilka kan vara direkt skadligt för 

fortsättningen av projektet. Det är viktigt att inte ignorera de här personerna utan istället 

försöka få med sig dem på sin sida. De personer som sitter i ledningen och påvisar motstånd 

kan liknas vid predikanter som anser att förändringen inte behövs, vilket vi analyserar som 

obildade och oförstående kring automatlagret då tekniken är avancerad. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 – Motstånd i förstudiefasen (egen illustr.) 
 

4.3.2 Planeringsfasen 

Under planeringsfasen där projektet av automatlagret tar en mer verklig form uppstår 

motstånd från annat håll. Först när projektet godkänts blir medarbetare informerade om 

automatlagret. Även ifall omplacering av truckförare kan komma att bli aktuellt finns det en 

osäkerhet för dem att förlora sina jobb. På enskild nivå har ett fåtal medarbetare varit aktiva 

motståndare till implementeringen, vilket Edmonds (2011) beskriver som blockerare. Vi 

tolkar det som att det skulle vara truckförarna som direkt har invändningar mot projektet, då 

dessa framför allt kommer att påverkas. Detta är något som kan påverka arbetsglädje och 

motivation till att jobba, vilket har negativa effekter på produktiviteten hos IKEA Industry 

(Sim & Chiang, 2013). Dent & Goldberg (1991) menar att orsaker till motstånd uppkommer 

när människor känner rädsla mot en implementering. Eftersom ledningen redan från början 

uttryckte motstånd kring avancerad teknik, så väljer vi att tolka det som att truckförarna 

upplever samma tillstånd av oro och rädsla. 

Andra personer som legat i riskzonen sedan tidigare för uppsägningar har reagerat på två 

olika sätt. Vissa har valt att skärpa till sig och visa varför de ska vara kvar, andra med 

resignation och apati inför implementeringen av automatlagret Bakka, Fivesdal & Lindkvist 

 
Förstudiefasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motstånd 
Personer i ledningen gör aktivt 
motstånd till investeringen av 
automatlager. 
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Planeringsfasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1991) beskriver det som likgiltigt motstånd, där medarbetare tappar lusten att arbeta. 

Arbetarna som skärp till sig kan beskrivas som accepterare och uttrycker ett positivt 

motstånd, som innefattar hängivet stöd och samarbete. Samtidigt hävdar några av 

intervjupersonerna att inställningen på gruppnivå överlag är positiv eftersom IKEA Industry 

har valt att göra en så pass stor investering i verksamheten. Vi tolkar det som att det finns 

hopp och förväntningar inför framtiden och bör ses som en bekräftelse på att företaget är 

konkurrenskraftigt gentemot sin omgivning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Motstånd i planeringsfasen (egen illustration) 
 

4.3.3 Genomförandefasen 

Det som även är intressant var hur svaren skiljde sig åt när vi frågade hur motståndet hade 

yttrat sig i de olika faserna och över implementeringsprocessen tidslinje. Arbetet med att 

installera ställningarna, som utgör huvuddelen av automatlagret, medförde att produktionen 

blev lidande och därmed kunde inte produktionsmålen uppfyllas. Vår analys är att motståndet 

som uppstår först nu, beror på att medarbetarna inte kan uppfylla sina produktionsmål och 

därmed riskerar att förlora sina jobb på grund av implementeringen av automatlagret. Det här 

scenariot skulle kunna kopplas till Edmonds (2011) teori om olika typer av motstånd där 

sovare blir till blockerare eller predikanter och börjar motsätta sig implementeringen. 

Produktionsansvarig har inte upplevt att motståndsgraden har förändrats över tid och även om 

medarbetare har frågor och funderingar “glömmer” de bort svaren och detta menar den 

produktionsansvarige är anledningen till att motståndet är oföränderligt. Samtidigt beskriver 

Bakka, Fivesdal & Lindkvist (1991) hur motstånd kan vara utformat, vilken kan kopplas till 

det passiva motståndet som förklaras, nämligen en försvårad inlärningskurva eller omoget 

beteende. Medarbetarna behövde informeras varje dag om vad som händer i 

Motstånd 
Truckförares anställningstrygghet 
påverkas negativt och skapar oro. 

Motstånd 
Minskad anställningstrygghet och 
oro leder till minskad arbetsglädje. 
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implementeringen av automatlagret. Det är något som vi tolkar av en försvårad 

inlärningskurva. Det skulle även kunna vara att implementeringen inte är uttryckt på ett 

pedagogiskt sätt för medarbetarna, vilket skapar en försvårad inlärningskurva, vilket inte 

behöver tyda på ett passivt motstånd. Genom att förflytta fokus från produktionen till frågor 

om implementeringen, för att visa sitt missnöje gynnas varken produktion eller ledare, vilket 

inte bara påverkar projektet utan IKEA som helhet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 – Motstånd i genomförandefasen (egen illustration) 
 

Skyddsombudet hävdar istället att motståndet växer sig starkare ju längre 

implementeringsfasen går, framförallt under genomförandefasen och uppföljningsfasen. Det 

här skulle i sådana fall kunna visa att IKEA Industry har brustit i någon eller några av 

Johanssons & Heide (2008) fem steg för att undvika missförstånd och motstånd vid 

implementeringar under tidigare faser. Motståndet ifrån ledningen har minskat under 

implementeringsprocessens gång, framförallt har osäkerheten kring de tekniska aspekterna av 

automatlagret minskat genom att projektteamet lyckats övertyga ledningen. Samtidigt har 

motståndet bland personalen, främst bland truckförarna, tagit motsatt riktning och upplevs 

öka ju närmare slutfasen av implementeringen företaget kommer. Vi kopplar det till att 

moralen har minskat då truckförarna är medvetna om att de snart anses överflödiga och ska 

omplaceras. Bakka, Fivesdal & Lindkvist (1991) beskriver även likgiltighet som en form av 

motstånd. Eftersom truckförare är en del av logistiken och förflyttning av gods är det viktigt 

att dessa vill arbeta och ta egna initiativ där det behövs förflyttningar. 

Genomförandefasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motstånd 
Medarbetare blir störda av 
implementeringen och ”knyter 
näven i fickan”. 

Motstånd 
Medarbetares anställningstrygghet 
utvecklas negativt över tid. 

Motstånd 
Motstånd från ledning minskar 
med tiden 
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5. Hur kan motståndet som uppstår i 
implementeringsprocessen hanteras? 

5.1 Teori 
I kapitlet presenteras relevant teori för att kunna besvara den tredje frågeställningen. 

Avsnittet innehåller avsnitt om anställningstrygghet, arbetsglädje, utbildning och 

kommunikation. 

• Hur kan motståndet som uppstår i implementeringsprocessen hanteras? 

 

5.1.1 Anställningstrygghet  

Prestandaförbättringar kommer sannolikt inte att upprätthållas över tid om de anställda är 

rädda för att öka produktiviteten till den grad att de anses vara överflödiga på arbetsplatsen. 

Uppfattningen om anställningstrygghet är viktigt i alla förbättringsprogram. Målet med att 

implementera nya investeringar är ofta att minska kostnader och öka effektiviteten. Detta kan 

i vissa företag innebära misstänksamhet bland anställda, som är rädda att förlora sina jobb. 

Resultatet blir att investeringen ofta ses som positivt för företaget men negativt för de 

anställda, som riskerar förlora sina jobb. Det här leder således till att medarbetare känner sig 

otrygga vilket ger negativa effekter på moralen. Negativa effekter på moral och motivation 

kan leda till att medarbetare utvecklar lägre arbetsglädje som i sin tur kan påverka företaget 

negativt. I värsta fall kan det t.om leda till att företag misslyckas med att implementera nya 

strategier. (Sim & Chiang, 2013) 

5.1.2 Arbetsglädje 

Arbetsglädje är en faktor som påverkar frånvaro, resultat och omsättning inom företag. 

Medarbetare som får ta mer ansvar utvecklar sina färdigheter och tenderar även att bli mer 

samarbetsvilliga och kreativa. Det finns studier som visar att större ansvarstagande, bland 

företag som implementerat nya investeringar, leder till att medarbetare upplever 

meningsfullhet med sitt arbete. Deras utvecklade färdigheter och kunskap leder även till att 

arbetsglädjen ökar. Däremot om medarbetare upplever låg arbetsglädje kan det leda till sämre 

produktivitet och således ökade kostnader för företaget. (Sim & Chiang, 2013) 
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5.1.3 Utbildning 

Hantering av motstånd vid en förändring kräver en tidig involvering av HR. Trots att 

avdelningen besitter stora kunskaper inom organisation och kultur saknar personalen oftast 

specialiserad kunskap för att lösa och hantera motstånd vid en förändring. Förstår personalen 

att det krävs utbildning för att genomföra en förändring i rätt tid kan det förbli en 

nyckelfaktor i förhållande till tid och budgeten. En större acceptans av en 

organisationsförändring kräver utbildning för att förstå principer och djupgående kunskap om 

varför en förändring behövs.  För att förändring ska bli lyckad behöver även delägare 

engagera sig och förstå vad syftet och strategin är med förändringen, för att genomförandet 

och feedback till ledare och medarbetare ska fungera. (Edmonds, 2011) 

5.1.4 Kommunikation 

Lewis (2007) uttrycker kommunikation som ett verktyg för att informera om en förändring, 

överföra feedback om attityder och känslor. Genom att kommunicera kan osäkerhet reduceras 

och minimering av organisations depression vid en förändring, vilket leder till ett minskat 

motstånd bland medarbetare och öka effektiviteten vid en implementering. Ledarnas roll blir 

således att motivera medarbetare och få dessa att uttrycka känslor som om en förändring är 

önskvärd och nödvändig. 

Johansson & Heide (2008) beskriver centrala delar vid en kommunikation som chefer bör 

betrakta vid ett projekt som förändrar en organisation. 

1. En chef behöver vara trygg och innefatta en kommunikationsroll. Chefer som är 

osäkra på hur kommunikation bör ske kan få det svårt att övertyga om en förändring 

är väsentlig för medarbetare. 

2. En chef behöver vara synlig och närvarande. Känslor såsom oro kan minskas bland 

medarbetare om chefer är synliga och kommunicerar ständigt med arbetarna. Där 

dessa kan svara på vilka beslut som behöver fattas och hur detta påverkar de anställda. 

3. Chefer behöver även vara koordinerade för varandra. Rätt information och 

information som uttrycks på rätt sätt är väldigt viktigt. Om anställda får fel 

information bidrar detta till förvirring och osäkerhet vid en förändring. 

4. Chefer behöver lägga resurser på kommunikation. Kommunikation och förändringar 

är kontinuerliga, vilket gör att det hela tiden krävs kontakt med anställda inom en 

organisation. 
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Falkheimer & Heide (2011) beskriver fyra strategier som ledare inom en organisation bör 

betrakta vid uppkomst av motstånd. 

Ledaren bör i första hand ställa upp delmål som medarbetare sedan leds genom under 

depressionen som uppkommer till vid en förändring. Författarna menar att det är viktigt att 

låta medarbetarna få en korrekt bild om vad som händer vid en implementering och på så vis 

få en ökad förståelse. 

Den andra strategin som Falkheimer & Heide (2011) beskriver är att ledaren måste 

kommunicera realistiska förväntningar med medarbetarna. Individer mår bra så länge det som 

sägs stämmer bra överens med verkligheten. Problemet uppstår istället när förväntningar och 

upplevelser inte stämmer överens med verkligheten och först då uppstår osäkerhet och 

förvirring. 

Den tredje strategin som författarna tar upp är att ledaren bör hjälpa medarbetarna att gå 

igenom förändringen genom att sätta upp ’handtag och trappstenar’ vid strategiska moment i 

processen. Genom att sätta upp redskap hjälper ledaren medarbetarna att få stabilitet och 

säkerhet. Det hjälper inte att bara kommunicera mål utan individer behöver visualisera bilder 

för att kunna hantera mål. (Falkheimer & Heide, 2011) 

Den sista strategin som Falkheimer & Heide (2011) beskriver är att en ledare behöver 

uppmuntra medarbetarna att fortsätta ta individuella steg. Där varje individ ska utvecklas och 

skapa förståelse om varför en förändring ägt rum och vad det betyder för en organisation. 

Sammanfattningsvis påpekar Johansson & Heide (2008) att fem olika steg bör beaktas vid 

intern kommunikation för att undvika missförstånd och motstånd vid förändringar. 

1. Tydliga meddelanden som ska utbilda medarbetare om organisations mål, vision, 

strategi och vad en förändring betyder. 

2. Motivera och skapa delaktighet för medarbetarna att stödja en förändring. 

3. Uppmuntra för en förändring 

4. Försöka minimera missförstånd och rykten som medarbetare kan skapa. 

5. Få med medarbetarna till en förändring som organisationen har som mål. 

(Johansson & Heide, 2008) 
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5.2 Empiri  
I avsnittet presenteras insamlad empiri angående hantering av motstånd. De fyra 

respondenterna ger olika svar på hur de anser motståndet kan hanteras. 

• Hur kan motståndet som uppstår i implementeringsprocessen hanteras? 

5.2.1 Intervjuperson 1 – Lagerchef 

5.2.1.1 Hantering av motstånd 

Arbetsledarna har hela tiden varit ute på ”golvet” och informerat samt visat sig under 

veckorna implementeringsprocessen fortgått. Vi har försökt att hela tiden vara positiva till en 

förändring vilket smittat av sig på medarbetarna. Hanteringen har främst fokuserat kring att 

försöka omplacera istället för uppsägning, vilket tror jag har varit en stor drivkraft. Arbetarna 

är vänner med varandra och ingen vill ha uppsägningar. Genom att hela tiden försöka vara 

positiv har vi skapat en god stämning, vilket gjort att medarbetare har uppmanat förändring 

bra. En viktig del i hanteringsarbetet har varit att vi redan från start haft en bra planering, där 

en väl tilltagen tidsplan har gjort att inga stressmoment förekommit. Fokus har även varit 

genomförande av informationsmöten veckovis, där all personal samlats och blivit 

informerade om förändringen och implementeringen. Detta är något som ha skapat 

delaktighet. Vi har även använt oss av vissa medarbetare som varit betydelsefulla i 

förändringsarbetet och gett oss synpunkter på vad som kan förbättras. Jag tror att utbildning 

och information om just implementeringen av automatlager minimerat motståndet.  I och med 

att produktionen varit linjär har extra stort ansvar bland medarbetare inte varit nödvändig. 

Detta har lett till att minimala störningar har uppkommit. 

5.2.2 Intervjuperson 2 – Skyddsombud 

5.2.2.1 Hantering av motstånd 

Vi har försökt att vara ärliga och öppna. Det går inte att investera i ett lager och låta folk vara 

kvar, det förstår alla. Vi har istället fokuserat på att förflytta arbetare till andra avdelningar så 

dessa i alla fall kan behålla jobbet. Min roll har främst varit att försöka hitta omplaceringar 

för arbetarna. Det gäller att då försöka ta hänsyn till folks åsikter, något som är svårt då det 

blir omstramningar överallt. Det viktigaste har varit att skapa delaktighet och motivation. Vi 

försöker hela tiden involvera arbetare med löpande information och lösningar. Motivation är 

något som är väldigt viktigt. Det gäller att lyssna och visa förståelse för arbetarna. Företaget 

har en kultur som är unikt för IKEA och den behöver skyddas. Medarbetarna är individerna 
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som ska arbeta med det nya automatlagret och de är således grundstenen för en lyckad 

investering och implementering. För att minimera motstånd är det viktigt att skapa 

arbetsglädje och delaktighet. 

5.2.3 Intervjuperson 3 – Produktionsansvarig 

5.2.3.1 Hantering av motstånd 

Genom att hela tiden prata, finnas där och lyssna har motståndet minimerats. De har fått 

möjlighet att gnälla av sig. Det är svårt för arbetarna att se hinder innan de dyker upp och då 

kräver ibland att situationen hanteras. Jag har istället anpassat mig och hela tiden försökt 

svara på deras funderingar och frågor gällande implementeringen av automatlagret. Att hela 

tiden försöka lösa problemen som uppkommer är viktigt. Att lyssna och vara preventiv är 

absolut det viktigaste, där det gäller att förklara varför en investering behövs göras. 

Problemet är väl just nu att vi inte vet hur förändringen kommer att påverka IKEA och 

medarbetarna till fullo. Detta gör det svårt att informera adekvat. Vi har även diskuterat 

rollfördelning efter implementeringen är klar, och där finns det ett visst motstånd. Att vara 

informativ gör att medarbetarna får hög moral och är motiverade. Arbetsglädje är något som 

direkt är knytet till motivation. Överdrivet mycket information tror jag är bäst, där det finns 

tydliga delmål uppställda. 

	  

5.2.4 Intervjuperson 4– Projektansvarig och konsult. 

5.2.4.1 Hantering av motstånd 

Hanteringen av motstånd har främst skett genom informationsmöten. Innan projektet blev 

godkänt hade vi ett flertal möten med chefer. Under tiden i projekteringsfasen höll vi 

fortlöpande information till arbetarna. Under alla skift förklarades vad detta kommer att 

innebära och leda till. Information har således varit väsentligt. En stor del av mitt jobb är att 

låta medarbetare känna sig delaktiga och kunna påverka layout, placering och arbetsplats. 

Som projektledare har man en tidsplan, ekonomi och teknik att uppfylla, men det krävs också 

att personal är med på noterna då dessa ska arbeta med automatlagret senare. De viktigaste 

faktorerna är att medarbetare är delaktiga. Främst är delprojekt viktigt, där operatörer och 

skyddsombud är med. Rent konkret är arbetarna delaktiga i projektgruppen och kommer med 

förslag. Ibland räcker inte det med att ha med representanter. Då brukar vi köra presentationer 

där samtliga medarbetare kan ta del av aktuell information. Att påverka och ta hänsyn till 

medarbetarnas behov är väsentligt. Det gäller också att dölja att de kan bli arbetslösa, 
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minimera maktlöshet och höja moralen. Att ständigt informera, öka delaktighet och använda 

sig av en “Lessons learned” (uppföljning) är viktiga faktorer för att minimera motstånd vid 

framtida projekt. 

	  

5.2.5 Sammanfattning om hantering av motstånd 

Motståndet har hanterats främst genom information från chefer. Information har bidragit till 

att medarbetarna känt sig delaktiga. Arbetarna har även fått delta i möten, uppföljningar och 

fått göra sin röst hörd. Projektet har hela tiden varit transparent, där alla på företaget kunnat ta 

del av information för att få svar på sina frågor. Kommunikation är således det som anses 

vara det viktigaste för att hantera motståndet. Delmål och positiv energi är något som chefer 

försökt förmedla och utveckla bland medarbetarna. Allt för att skapa motivation och hög 

moral vid en stor förändring som projektet automatlager faktiskt innebär. Personalen som 

berördes av förändringen utbildades i det nya IT-systemet för automatlagret för att få en ökad 

förståelse för projektet. 

 

Empiri Sammanfattning 
Information Information har bidragit till att medarbetarna känt sig 

delaktiga. Arbetarna har även fått delta i möten, uppföljningar 
och fått sin röst hörd. Projektet har hela tiden varit transparent, 
där alla på företaget kunnat ta del av informationen 

Kommunikation Kommunikation är således det som anses vara det viktigaste 
för att hantera motstånd enligt empirin. Delmål och positiv 
energi är något som cheferna försökt att förmedla och utveckla 
bland medarbetarna.  Allt för att skapa motivation och hög 
moral vid en stor förändring som projektet automatlager 
faktiskt innebär. 

Utbildning Personalen som berördes av förändringen utbildades i det nya 
IT-systemet för automatlagret för att få en ökad förståelse för 
projektet. Även Whiteboard-tavlor har varit till förfogande ute 
på lagret. 
 

Tabell 3 – Empirisammanfattning utav 5.2 
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5.3 Analys  
I avsnittet görs en koppling mellan teori och empiri från föregående avsnitt för att sedan 

analyseras. Kapitlet avslutas med att hanteringen utav motståndet kopplas till den teoretiska 

analysmodellen vilken beskriver de olika faserna i implementeringsprocessen. 

• Hur kan motståndet som uppstår i implementeringsprocessen hanteras? 

5.3.1 Hantering av motståndet 

Lewis (2007) förklarar att kommunikation är som ett verktyg för att informera om en 

implementering, överföra feedback om attityder och känslor. Av empirin framgick det att 

lagerchefen lyfter fram vikten av att förmedla positiva känslor kring implementeringen av 

automatlagret till medarbetarna. Vi väljer att tolka detta som att lagerchefen försöker smitta 

av sin positiva energi till medarbetarna. Vidare anser vi att det är ett bra tillvägagångssätt om 

känslorna är verklighetsförankrade och realistiska. Edmonds (2011) påpekar att det finns 

olika grupper som bejakar en implementering på olika sätt, vilket gör att hantering av 

motstånd även behöver tillämpas annorlunda. Med hänsyn till truckförarna som med stor risk 

kommer att påverkas av implementeringen, borde inte lagerchefen uttrycka positiva känslor, 

då det finns risk för att truckförarna kan ta illa vid sig. Istället anser vi att lagerchefen borde 

bidra med information om varför en implementering behövs och hur det kommer att påverkar 

företaget på ett positivt sätt till truckförarna. Edmonds (2011) menar att blockerare (i det här 

fallet truckförare) istället ska tystas för att inte sprida dåliga känslor till andra medarbetare. 

Det här är något som vi anser är svårt att tillämpa i praktiken.  Johansson & Heide (2008) 

däremot förklarar att rätt information till rätt individ är vitalt vilket vi instämmer i. 

 

I och med att investeringen av automatlagret stärker fabrikens konkurrenskraft ytterligare är 

det viktigt att låta medarbetarna förstå detta, och försöka genomföra omplaceringar istället för 

uppsägningar. Lagerchefen påpekar att informationsmöten har hållits vilka har skapat 

delaktighet bland medarbetarna. Enligt Johansson & Heide (2008) är detta ett bra val, då 

ledare behöver lägga resurser på kommunikation och hålla kontakten med de anställda.  

Sim & Chiang (2013) uttrycker att de flesta investeringar brukar vara positiva för ett företag 

men negativa för vissa enskilda individer. Utifrån empirin anser vi att personalen har varit 

positiva i helhet till en implementering av automatlagret. På individnivå kan vi utläsa att 

tidigare implementeringar har gjort att uppsägningar varit ett faktum, vilket har gjort att vissa 

individer har börjat arbeta hårdare. Falkheimer & Heide (2011) beskriver att en ledare måste 
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kommunicera realistiska förväntningar med arbetarna. Eftersom liknande implementeringar 

genomförts på företaget tidigare, förstår troligvis arbetarna vad som förväntas kommer hända 

i framtiden. Att försöka omplacera individer kräver att idéen är realistisk och att den är 

förståelig för truckförarna. Vi gör analysen att ledarna har framfört realistiska idéer till 

truckförarna då de har börjat arbeta hårdare för att visa att de vill jobba kvar vilket ökar 

chanserna att få behålla jobbet.  

 

Genom att informera och utbilda personalen såsom Falkheimer & Heide (2011) beskriver 

hanteras motståndet på ett effektivt sätt. Vidare visar datainsamlingen att tidpunkten för 

investeringen av automatlagret har varit avgörande för att hantera och minimera motståndet. 

Företaget befinner sig i en tillväxtfas vilket möjliggör omplacering av individer som påverkas 

negativt av automatlagret istället för uppsägningar. Detta är något som framgår av empirin att 

ledarna försökt informera och svara på frågor om projektet, att IKEA Industry befinner sig i 

en högkonjunktur, till skillnad från tidigare implementeringsprocesser. En intressant 

tankeställare är hur implementeringsprocessen utvecklats om den istället genomförts under en 

lågkonjunktur när företaget befann sig i en ekonomisk kris. Utifrån empirin framgick det att 

företaget tidigare behövt göra nedskärningar på grund av en konjunkturnedgång. Med den här 

händelsen färskt i minne hos medarbetarna skulle ett troligt scenario vara ökat motstånd, oro 

och uppgivenhet vilket i sig skulle medföra att större resurser skulle behöva läggas för att 

hantera motståndet. 

 

Samtliga intervjupersoner poängterade innebörden av att använda verktyg som 

kommunikation och information till medarbetarna för att hantera motståndet under 

implementeringsprocessens gång. Vi tolkar detta som att kommunicera innebär att svara på 

frågor från medarbetare, visa sig ute på golvet och ständigt informera om vad som händer. 

Utifrån teorin hävdar Johansson & Heide (2008) att kommunikation är ett essentiellt verktyg 

för att informera om en förändring som en implementeringsprocess innebär och således 

minimera motstånd.  

 

Genom att förklara vad en implementering betyder för företaget och anställda, har det varit 

lättare att skapa delaktighet och motivera dem. Det har även varit viktigt att låta truckförarna 

bli motiverade till en förändring med anledning till att flertalet kommer bli uppsagda eller 

omplacerade. Att IKEA Industry ska omplacera istället för uppsägningar har gjort att 

minimalt motstånd uppstått bland truckförarna. Istället för att tysta blockerare som Edmonds 
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(2011) föreslår har IKEA Industry låtit truckförare omfamna implementeringen och dess 

förändring, vilket vi anser har skapat ett bättre arbetsklimat. Medarbetarna har på detta sätt 

förlitat sig på företagsledningen istället för att aktivt arbeta mot dem. En viktig anledning till 

varför information anses central i arbetet med att hantera motstånd är att tidigare 

implementeringsprocesser genererat uppsägningar på fabriken. Skyddsombudet och 

produktionsansvarig betonar därför öppenhet och ärlighet i informationen till medarbetarna 

som kritiska faktorer. Det här resonemanget kan länkas till Falkheimer & Heide (2011) första 

strategi hur en organisation bör bemöta motstånd. 

 

Skyddsombudet har varit tydlig med att det är människor som arbetar med automatlagret och 

således viktigt att skapa delaktighet, där medarbetarna kan utbyta tankar och idéer om layout 

och produktion. Studier visar att delaktighet och ett större ansvarstagande leder till att 

medarbetare upplever större arbetsglädje (Sim & Chiang, 2013). Vi tror det är viktigt att 

ledningen och ledare visar att medarbetare betyder något för företaget, något som upplevs 

som positivt från medarbetarna sida. Det är trots allt dessa som ska arbeta med automatlagret 

efter implementeringen. Delaktigheten anser vi är en symbolisk handling från ledarnas sida 

och något som är effektivt när det gäller att minimera motstånd, något som även Bolman & 

Deal (2010) styrker. 

 

En aspekt som lyfts fram som essentiell är att medarbetare bör ha en hög nivå av 

anställningstrygghet och arbetsglädje (Sim & Chiang, 2013). IKEA Industry har varit noga 

med att ta i beaktande då de fokuserat mycket på att låta medarbetare vara delaktiga i 

implementeringsprocessen. Genom att de får vara med och påverka beslut om layout, 

placering och arbetsplats skapas en känsla av att de får större ansvar. Ett större ansvar leder 

enligt Sim & Chiang (2013) till att samarbetsviljan ökas bland medarbetare. En starkare 

samarbetsvilja och sammanhållning är grunden till en mer effektiv implementeringsprocess 

(Macheridis, 2010). Edmonds (2011) menar att opinionsbildare ska ges utrymme för att 

påverka andra medarbetare inom företaget. Vi menar att låta medarbetare som är positiva till 

en implementering ta del av information och utbildning, kan dessa i sin tur bidra till att agera 

opinionsbildare, vilket är viktigt för ett ökat förtroende vid en förändring. 

 

5.3.2 Hantering kopplat till de olika faserna i implementeringsprocessen 

Utifrån det motståndet som identifierats i implementeringsprocessen kan vi nu påvisa hur det 

specifika motståndet i de olika faserna har hanterats på IKEA Industry.  
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I förstudiefasen uppstod motståndet i ett tidigt stadie där ett fåtal ledare motsatte förändring 

då de inte ansåg att den behövdes. Det här motståndet bör hanteras genom att som 

projektledare kunna kommunicera med individen och försöka övertyga om att förändring 

behövs (Johansson & Heide, 2008). Även ifall personen som motsätter sig förändringen till 

en början och inte lyckas övertygas kommer detta motståndet att minska under tiden som 

implementeringsprocessen fortgår. I planeringsfasen blev medarbetarna medvetna om att ett 

automatlager ska implementeras. Det här ledde till motstånd genom att deras 

anställningstrygghet och arbetsglädje påverkades negativt. Detta motstånd kan hanteras 

genom att låta medarbetare känna sig mer delaktiga i implementeringsprocessen. Det är även 

viktigt att medarbetarna får kontinuerlig information för att motverka den osäkerheten som 

kan uppstå. I genomförandefasen uppstod motstånd i form av att medarbetare stördes i deras 

dagliga arbete samt att anställningstryggheten blev sämre över tiden. För att hantera ilskan 

hos de som blev störda är det viktigt att motivera dem så att de är fortsatt fokuserade på deras 

arbete för att upprätthålla en god produktivitet. Det ökande motståndet hos truckförarna bör 

hanteras genom att fokus istället läggs på deras omplaceringar. Alltid kontinuerlig 

information och även erbjuda utbildningar till truckförarna för att de ska hålla sig motiverade 

och upprätthålla sin arbetsglädje. 

 
 
	  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 18 – Hantering av motstånd i implementeringsprocessen (egen illustration) 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras de problemfrågor som styrt uppsatsen. Därefter uttrycker 

författarna sina egna reflektioner kring studien. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur ser implementeringsprocessen ut av ett automatlager i IKEA Industrys fabrik 

i Älmhult?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 – Implementeringsprocessens fyra faser (egen illustration) 
 

Implementeringsprocessen inleds med förstudiefasen där det främst handlar om att ta reda på 

om projektet är genomförbart samt vilka positiva och negativa faktorer som behöver tas i 

beaktande. IKEA Industry var noga med att göra en historisk tillbakablick i form av att 

analysera ”Lessons learned” från ett föregående projekt. Efter förstudiefasen genomförts är 

nästa steg en planeringsfas. I planeringsfasen ligger mycket fokus på att ta fram ett 

presentabelt förslag till ledningen som antingen kommer godkänna eller avslå förslaget. 

Projektledaren skapar ett team för att delegera ut olika uppgifter. Härefter skapas en tidsplan 

för hur projektet förväntas utspelas i framtiden. Planeringsfasen avslutas med att en 

investeringskalkyl presenteras för ledningen. När projektet har blivit godkänt initieras 

genomförandefasen. I denna fas sker själva installationen och tillverkningen av 

automatlagret. För att genomföra installationen tog företaget in externa resurser i form av 

ställningsbyggare och konsulter. I genomförandefasen läggs mycket fokus på att upprätthålla 

motivation och hålla informationsmöten för att medarbetare ska vara välinformerade om 
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projektet. Implementeringsprocessen avslutas med uppföljningsfasen där mest fokus ligger i 

att ta reda på vad som har varit bra eller dåligt under hela processen, s.k. ”Lessons learned”.  

6.1.2 Vilket motstånd kan identifieras i implementeringsprocessen av ett automatlager? 

Det första motståndet som uppstod kan identifieras till förstudiefasen. I förstadiet av projektet 

var det främst ledningen som motsatte sig förändring då de ansåg att ett automatlager inte 

behövdes. Motstånd som kommer ifrån ledningen, som besitter makt vid beslutstagande, kan 

medföra att investeringen blir svårare att få godkänd. I planeringsfasen kunde motstånd 

identifieras hos medarbetarna. Detta då medarbetarna under föregående fas inte hade blivit 

informerade om projektet. Automatlagret innebär att truckförarna inte kommer behövas i 

samma utsträckning som tidigare. Det här innebar således att motståndet yttrades främst hos 

truckförarna genom att de blev osäkra och oroliga för framtiden. Det här påverkade således 

deras anställningstrygghet och arbetsglädje som är en viktig faktor för att upprätthålla hög 

produktivitet. För att upprätthålla en hög produktivitet krävs ett väl fungerande 

logistiksystem. Motstånd är ett störningsmoment som kan påverka logistiksystemet och 

således ge upphov till minskad produktivitet och ökat produktionsbortfall. 

 

Anställda 
 

Typ av motstånd Typ av fas 

Ledning Ej övertygade om projektets tekniska 
aspekter.  

Förstudiefasen 

Truckförare Oro och osäkerhet till följd av minskad 
anställningstrygghet samt arbetsglädje. 

Planeringsfasen, 
Genomförandefasen 

Produktionspersonal Ilska över att implementeringen påverkade 
produktionen.  

Genomförandefasen 

 

                          Figur 20 – Motstånd i implementeringsprocessens olika faser 
 

När automatlagret blivit godkänt av ledningen och medarbetare blivit informerade om 

projektet påbörjas genomförandefasen. Motstånd i denna fas uppenbarades främst genom att 

medarbetare stördes i deras arbete på golvet. Genom att de inte kunde uppfylla deras 

produktionskrav spreds en negativ atmosfär på golvet. Truckförarnas motstånd växte sig 

starkare allt eftersom deadline närmades. Under denna fas minskades motståndet från 

ledningen till grund av att projektet redan blivit godkänt och således inte kan påverka 

beslutet.  
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6.1.3 Hur kan motståndet som uppstår i implementeringsprocessen hanteras? 

Motståndet som uppstod i förstudiefasen där delar av ledningen motsatte sig förändring bör 

hanteras genom att projektledaren kommunicerar med individen och är tydlig med sin 

information. Det är viktigt att övertyga individen så att den inte aktivt försöker sprida sitt 

budskap om att förändringen inte behövs. Även ifall motståndet inte går att hantera kommer 

det här att minska såvida projektet blivit godkänt av resterande ledning. Det innebär att 

projektledaren behöver göra en tolkning av individens förmåga att övertala resterande 

ledning. I planeringsfasen är det viktigt att säkerställa att osäkerheten hos truckförarna 

minimeras genom kontinuerlig information och kommunikation. Det är även viktigt att låta 

medarbetare vara delaktiga i processen så att de får göra sin röst hörd och ge synpunkter. I 

IKEA Industrys fall kommer de flesta truckförarna kunna omplaceras till nya arbetsuppgifter. 

Det här kräver således att de erhåller utbildning för att lättare kunna genomgå överföringen 

på effektivt sätt. Under genomförandefasen där medarbetare stördes i deras arbete är det 

viktigt att de hålls motiverade till att upprätthålla deras produktionsmål.  

      

Anställda Hanteringsåtgärd Typ av motstånd Fas 
Projektansvarig Kommunicera, 

informera & utbilda 
Motsättning av 
projektet 

Förstudiefasen 

Logistikchef, 
projektansvarig 

Kommunicera, 
informera & utbilda 

Osäkerhet och oro Planeringsfasen, 
genomförandefasen 

Produktionsledare, 
Skyddsombud 

Motivera och skapa 
positiv energi 

Ilska Genomförandefasen 

   

Figur 21 – Hantering av motstånd i implementeringsprocessens olika faser 
 

Truckförarnas anställningstrygghet under fasen påverkas negativt och bör som i det tidigare 

skedet hanteras med tydlig information. Det här så att de, istället för att vara oroliga, kan 

fokusera på deras arbetsuppgifter och således inte påverka deras produktivitet. Det går att 

konstatera att då IKEA Industry har genomfört implementeringen under en tid då företaget 

befunnit sig i tillväxt har varit en viktig faktor för en effektiv process. Om IKEA Industry 

genomfört implementeringen i ett stadie där företaget inte befunnit sig i tillväxt hade det 

medfört att de flesta truckförarna hade förlorat sina jobb utan möjlighet till omplacering. 

Skulle scenariot varit som så hade projektet troligtvis stött på mer motstånd från såväl ledning 

som medarbetare. 
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6.2 Egna reflektioner 
Under uppsatsen gång har författarna erhållit nya kunskaper vad gäller att genomföra ett 

akademiskt arbete. Efter att ha studerat teori och intervjuat ansvariga för implementeringen 

har författarna övertygats om den betydelse medarbetarna innehar när ett företag ska 

genomföra en implementeringsprocess. En ofta använd förklaring till begreppet logistik är 

styrning av flöden. Om motståndet som uppstår vid en implementering av ett automatlager 

inte hanteras korrekt kan det göra att fördelarna med ett automatlager uteblir, vilket därmed 

gör att flödet inte styrs på ett effektivt sätt. Produktionsbortfall, bristande kvalitet och slöseri 

med tid och resurser är några av konsekvenserna ett företag kan möta i sådana fall. 

Författarna har blivit medvetna om vilken stor betydelse uppsatsens ämne har inom fältet 

logistik och försökt att lyfta fram frågan eftersom de anser att den ofta tenderar att bli 

förbisedd. Ett argument som stärks av det faktum att fallföretaget ej beaktat motstånd som en 

aspekt att ta hänsyn till i sin riskanalys. 

6.3 Användbarhet 
Implementeringen av automatisering påverkar den mänskliga faktorn oavsett vilken bransch 

eller företag som har detta på agendan. Till skillnad från maskiner har människor känslor och 

påverkas av förändringar. Uppsatsen kan användas som en förståelse om hur logistik och 

människor är beroende av varandra, och på vilket sätt en implementering av automatisering 

kan påverka ett företags sociala och strukturella struktur. Fallföretaget har tidigare 

implementerat automatiserade system som ligger till grund för motstånd och 

hanteringsarbete. Vår Forskning visar att ett hanteringsarbete är kontinuerligt, där många 

känslor är inblandande. Vidare påvisar även detta att människor hanterar förändringar 

annorlunda, vilket leder till att ett hanteringsarbete ter sig annorlunda. 

6.4 Extern validitet 
Eftersom uppsatsen varit knuten till ett specifikt företag är inte meningen att utfallet ska vara 

direkt tillämpbart på andra företag. Däremot kan reflektionerna speglas i ett antal punkter 

som andra företag kan betrakta och lära sig av vid implementering av framtida 

logistikprojekt. Exempelvis vikten av att identifiera och hantera motstånd tidigt i 

implementeringsprocessen. På så sätt kan projektet implementeras på effektivast möjliga sätt 

vilket gör att onödiga omkostnader kan undvikas. 
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6.5 Kritik mot det egna arbetet 
På grund av begränsad mängd tid har författarna ej deltagit genom hela 

implementeringsprocessen från förstudie till uppföljning. Författarna har istället delgivits en 

inblick i ett utav stadierna och dragit sina slutsatser utifrån vad de studerat där. Det hade varit 

intressant att följa hela implementeringen från början till slut och studera varje fas enskilt. 

Dock inser författarna att begränsad mängd tid och begränsad tillgång till fabriken omöjliggör 

ett sådant scenario. En annan reflektion är möjligheten att sätta ekonomiska mått på hur 

motståndet påverkar tillverkningen. Författarna anser att det hade kunnat vara genomförbart 

om arbetets omfattning varit större. Det här genom att mäta produktivitet i dem olika faserna. 

Författarna vill även betona att fler intervjuer med ett större antal representanter hade gett 

studien mer tyngd och ökad validitet. Det finns alltid en risk att intervjupersonerna ej är 

representativa för det urval forskarna ämnar undersöka och vid fler intervjuer hade den här 

risken minimerats.  
 

6.6 Förslag till vidare forskning 
I en fortsatt forskning skulle mer fokus riktats till uppföljningsfasen vid implementeringen av 

automatiserat lager. Forskningen bedrevs under tidiga implementeringsfaser där motstånd 

inte hunnit nå medarbetare på golvet, framför allt truckförare mot implementeringsprocessens 

slut. Genom att lägga mer forskningsresurser på truckförare och personal som jobbar i 

produktionen skulle det bidra till en djupare analys om hur teori avspeglar empirin. 

Information och utbildning från ledning skulle kunna kopplas mer konkret till hur truckförare 

upplever hanteringen av motstånd. Uppsatsen får ses som en riktlinje om hur automatiserade 

företag bör förhålla sig till motstånd till en förändring. 
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Intervjuer 
Lagerchef 13/5 -14 

Produktionschef 13/5 -14 

Skyddsombud 13/5 -14 

Projektledare och konsult 13/5 -14 

Övriga källor 
Möte med projektledare 5/5 -14 

Intern dokumentation IKEA Industry AB 

http://www.swedwood.com 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Semistrukturerad intervjuguide 
	  
Frågemall inför intervjuer 13 Maj - Kandidatuppsats om identifiering och hantering av 
motstånd  
 
Bakgrund 
       
– Vilken är din roll på företaget? 

– Hur lång tid har du arbetat på företag? 

– Hur lång tid har företaget arbetat med implementeringen av automatiserat lager? 

– Hur länge har du personligen varit delaktig i arbetet med automatiserat lager? 

– Hur ser din roll ut i implementeringen av automatiserat lager på företaget?  

 

 
Identifiering av motstånd 

 

– Har ni märkt av ett visst motstånd mot förändring på arbetsplatsen vid en implementering 

av automatiserat lager? 

 

– Hur yttrade sig detta motstånd i sådana fall? Gruppnivå och individnivå? 

 

(– Hur har du som ledare märkt av att det har bildats grupperingar bland personalen till följd 

av implementeringen av automatiserat lager?) 

 

– Har motståndet förändrats över tiden? 

 

– Vad tror du det var som orsakade detta motstånd? 

 

– Hur har ni märkt av att moralen bland de anställda försämrats på grund av nedskärningarna 

som implementeringen av automatiserat lager medförde?   

 

Hantering av motstånd 

– Hur hanterade företaget motståndet som uppstod? 
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– Vilken roll anser du att ditt ledarskap har i att bemöta motståndet och hitta vägar för att 

minimera det?  

 

– Vilka är de viktigaste faktorerna enligt dig för att medarbetarna ska acceptera förändringen 

av till exempel en standard eller arbetsprocess? 

 

– På vilket sätt arbetar ni med att involvera de anställda i arbetet? 

(-Grupper? Ihopsättning av team? Teamwork?) 

(-Arbetsglädje?) 

(-Utbildning?) 

 

– Arbetar ni på något sätt med att ge medarbetare ett större och tydligare ansvar vid 

projektet? 

 

– Vilka faktorer tror du främst skulle kunna bidra till att medarbetarna tappar motivation för 

att deltaga i projektet av automatiserat lager? 

 

– Hur tror du att det skulle kunna gå att minimera motstånd vid en framtida implementering a 

liknande projekt? (om möjligt) 
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Bilaga 2 – Semistrukturerad intervjuguide 
	  
Frågemall inför intervju med projektledare via telefon 19 Maj - Kandidatuppsats om 
identifiering och hantering av motstånd  
 

Identifiering av projektets olika faser 
 
– Hur skulle du beskriva implementeringsprocessen av automatlagret? 
 
– Har du kunnat urskilja olika faser i implementeringsprocessen? 
 
– Vilken fas anser du vara viktigast och kräver mest fokus? 
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Bilaga 3 – Tidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


