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Purpose: The purpose of this study is to analyze the communication strategy in two different 

change processes by using selected theories and discuss how these strategies could have 

improved.  As a result we create our own communication strategy.  

Methodology: Deductive approach and qualitative method. Two semi structured interviews 

have been conducted. 

Theoretical framework: The theoretical framework is based on scientific articles and books 

related to the area of this study.  

Empirical data: The empirical data is based on interviews with Peter Cederlöf and Ann 

Ramberg Hedin who both were a part of the project team in each change process. 

Conclusion: The result of this study is a communication strategy. It is presented in a model 

with the following design; 

 Phase 1 - The Preparation Phase  

- step 1: select a project team 

- step 2: create a plan and a strategy  

 

 Phase 2 - The Change Phase 

- step 3: present the change 

- step 4: training 

- step 5: solve problems 

 

 Phase 3 - The Sustainability Phase 
- step 6: make the change permanent 

 



 

  

 

Sammanfattning 
 

Datum: 29 maj 2013 

Högskola: Mälardalens högskola Västerås 
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Bilagor: 2 

Nyckelord: kommunikationsstrategi, förändringsstrategi, kommunikation, förändring, 

affärssystem, SAP, strategi 

Syfte: Syftet med den här studien är att utifrån valda teorier analysera 

kommunikationsstrategin i två olika förändringsprocesser och diskutera kring hur dessa hade 

kunnat förbättras. Som ett resultat av detta framställer vi en egen kommunikationsstrategi. 

Metod: Deduktiv ansats och kvalitativ metod. Två semistrukturerade intervjuer har 

genomförts. 

Teori: Den teoretiska referensramen grundar sig på vetenskapliga artiklar och böcker som rör 

det studerade ämnet. 

Empiri: Empirin är baserad på intervjuer med Peter Cederlöf och Ann Ramberg Hedin som 

båda ingick i respektive förändringsprocess projektgrupp. 

Slutsats: Denna studie resulterade i en kommunikationsstrategi. Den ställs upp i en modell 

med följande utformning; 

  Fas 1 - förberedelsefasen 

- steg 1: val av projektgrupp 

- steg 2: planering och strategiframställning 

 

 Fas 2 - förändringsfasen 

- steg 3: presentation av förändring 

- steg 4: utbildning 

- steg 5: lösa problem 

 

 Fas 3 - hållbarhetsfasen 
- steg 6: göra förändringen bestående 

 

  



 

  

 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter Peter Cederlöf och Ann Ramberg Hedin som 

bidragit till att förse oss med information som var nödvändig för att den här studien skulle 

kunna genomföras. Vi vill även tacka vår handledare Birgitta Schwartz som väglett oss 

genom skrivprocessen. Slutligen vill vi även rikta ett tack till våra opponenter som gett oss 

synpunkter som bidragit till studiens framfart.   
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1. Inledning 
Många revolutionerande krafter påverkar organisationer idag. Det kan vara allt från 

globalisering, privatisering, sammanslagningar, förflyttning av arbetskraft till andra delar av 

världen, teknikens utveckling och kundernas ökade makt och förändrade efterfrågan. 

Organisationer lever därmed i en dynamisk omvärld där de för att hänga med i utvecklingen, 

fortsätta växa och över huvud taget överleva behöver göra förändringar. (Kitchen & Daly, 

2002) Förändringsprocesser för nutida företag är därför i dagens samhälle med dess snabba 

utveckling, ett måste för att företagen ska hinna med i utvecklingen och kunna behålla sin 

plats på marknaden och inte bli utkonkurrerade (Alvesson & Svenningsson, 2008).   

Förändringsprocesser är ofta svåra att genomföra då sådana ofta berör ett flertal personer och 

det inte endast är den tekniska eller strukturella biten av förändringen som behövs ha i åtanke 

utan även de anställda.  Det är därför viktigt att få med de anställda på förändringen så att de 

förstår varför den är nödvändig och få dem att välkomna förändringen. (Kotter, 1998) Det är 

inte självklart att förändringar välkomnas av anställda eftersom det exempelvis kan göra att 

deras arbetssätt kommer att förändras och de anställda därmed måste lära sig något nytt och 

anpassa sig till den nya situationen. Detta kanske inte alla trivs med då något sådant kan anses 

omständigt och jobbigt. (Scott & Jaffe, 1988)  

Kommunikation är därför viktigt i förändringsprocesser. Med god kommunikation som 

förbereder de anställda och leder dem på ett bra sätt genom förändringsprocessen kan 

förändringsarbetet gå smidigare och den nya situationen kan accepteras lättare. (Heide et al, 

2005) Trots att ledningen försökt kommunicera sina avsikter genom särskilt utformade 

meddelanden eller till och med noga sammansatta kommunikationsstrategier kan det ändå 

hända att organisationsmedlemmar knappt är medvetna om att en förändring pågår. 

Osäkerheten i och med förändringen kan därmed ge upphov till rykten, oro och motstånd. 

Missförstånd på vägen kan också ske som kan resultera i att många organisationsmedlemmar 

utvecklat en annan attityd än vad de ansvariga för organisationen hade försökt etablera när väl 

förändringen är spridd och etablerad inom företaget. (Klein, 1996)  

Motstånd och känslor av osäkerhet uppstår, enligt Aladwani (2001), ofta i förändringar som 

avser implementeringen av ett nytt affärssystem. Ett affärssystem kan beskrivas som en 

integrerad uppsättning av IT-program som ger stöd till kärnaktiviteter i en organisation. Det 

kan vara aktiviteter såsom produktion, logistik, ekonomi, redovisning, försäljning, 

marknadsföring och human resources. (Aladwani, 2001) 

1.1 Bakgrund 
En marknadsledande leverantör av affärsystem är SAP, som står för Systems, Applications 

and Products in Data Processing. SAP startade sin verksamhet 1972 och har idag kontor i 50 

länder samt 238 000 kunder. (www.sap.com 1) De förser små, medelstora och stora företag i 

alla branscher med företagsprogram och affärslösningar där företagen kan välja vilka av de 

olika modulerna som de vill använda sig av i sin verksamhet. (www.sap.com 2)  
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Ett företag som använder sig av affärssystemet SAP är det multinationella företaget ABB som 

är en marknadsledande leverantör av system och produkter för kraftöverföring, 

processautomation och industriautomation. ABB finns på mer än 30 orter i Sverige och har 

sammanlagt 9000 medarbetare varav de flesta, 4200, är verksamma i Västerås. 

(www.abb.com) ABB består av ett antal olika enheter såsom exempelvis ABB Service 

(Personlig intervju med Cederlöf, 2013). 

Den här studien behandlar två förändringsprocesser där byte till SAP skedde inom ABB. Det 

första fallet skedde omkring år 2008. Då bytte ABB Service sitt dåvarande affärssystem till 

SAP:s CRM-modul. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) CRM står för Customer 

Relationship Management och modulen hanterar interaktionen mellan företaget och dess 

kunder (www.sap.com 3). Anledningen till bytet var att det dåvarande systemet fungerade 

ineffektivt och att ABB önskade minska antalet affärssystem för att slutligen endast använda 

sig utav ett - SAP. Detta var en förändring som berörde 700 anställda. År 2008 låg fortfarande 

lönesystemet utanför SAP. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)  

Det andra fallet ägde rum runt år 2012. Då gjordes en förändring som på något vis berörde 

alla ABB Sveriges 9000 anställda. Lönehanterings- och tidsrapporteringsprogrammen byttes 

ut och ersattes av SAP:s motsvarande program. Samtidigt infördes även en funktion i SAP:s 

webbaserade portal som kallas Processes and Forms som hanterar personalinformation och 

överföring av sådan information. Anledningen till denna förändring som skedde omkring år 

2012 var densamma som till föregående förändring runt år 2008, det vill säga ABB:s önskan 

om att hela företaget endast skulle använda sig av SAP. (Personlig intervju med Ramberg 

Hedin, 2013)   

1.2 Problemställning 
När ett företag ska genomföra en förändring kan det vara svårt att veta hur 

kommunikationsstrategin för denna ska se ut då det finns många teorier som berör ämnena 

kommunikation och kommunikationsstrategi, till exempel Aladwanis (2001) 

kommunikationsstrategi för implementering av affärssystem, Kotters (1998) åttastegsmodell 

för förändring och Angelöws (1991) teori om förändringsvilja. Eftersom det finns många 

olika teoretiska modeller som beskriver hur kommunikationen ska fungera och hur en 

kommunikationsstrategi ska se ut under förändringsprocesser är det svårt att veta vilka av 

dessa som passar bäst att applicera på förändringen i fråga, i vårt fall ABB:s två byten till 

affärssystemet SAP. Därför kan en undersökning av utvalda teorier inom ämnet och en 

jämförelse mellan de två redan genomförda förändringsprocesserna bidra till att skapa mer 

klarhet i vad som passar den utvalda organisationen och specifika förändringstypen. Detta för 

att skapa möjligheter till förbättring och utveckling av kommunikationsstrategierna i framtida 

förändringsprocesser som rör bytet till affärssystemet SAP i ABB.  

De frågeställningar vi vill ha svar på för att göra detta är: 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan tillvägagångssätten för kommunikationen i 

de två förändringsarbetena och de teoretiska modeller som finns som behandlar detta 

ämne? 
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 Vilka likheter och skillnader finns i de två olika förändringsarbetenas utförande vad 

gäller kommunikationsstrategierna?  

 Hur skulle de ansvariga för förändringsarbetena kunnat ha använt sig av de teoretiska 

modellerna under förändringsprocesserna för att kommunikationsstrategierna skulle ha 

fungerat ännu bättre? 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att utifrån valda teorier analysera kommunikationsstrategin i två 

olika förändringsprocesser och diskutera kring hur dessa hade kunnat förbättras. Som ett 

resultat av detta framställer vi en egen kommunikationsstrategi.     

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till ett multinationellt företag, ABB, vilket gör att inga generella 

slutsatser för multinationella företag kan dras utan endast för ABB. Vi har även valt att 

fokusera på kommunikationsstrategierna i dessa förändringsprocesser eftersom hela 

förändringarna i sig är för stora för att undersöka. De slutsatser om förbättringsförslag som 

görs och vår framtagna förändringsstrategi för kommunikation är begränsade till förändringar 

som rör bytet från andra system till SAP inom ABB.   

1.5 Målgrupp 
Den här studien riktar sig till personer som är intresserade av eller vill veta mer om 

kommunikationen i en förändringsprocess. Det kan till exempel vara personer som arbetar 

som ledare, personer som ska göra en förändring och vill veta mer om kommunikationen vid 

en sådan process, anställda i företag som har varit med om eller ska vara med om en sådan 

process eller studenter som studerar inom ämnet företagsekonomi som är intresserade av detta 

ämne.   
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2. Metod 
Kapitlet redogör för de metoder som valts och vilket tillvägagångssätt som använts för att 

utföra studien.   

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Om en studie utgår från en deduktiv ansats utgår undersökaren från befintliga teorier varifrån 

hon sedan drar sina slutsatser. (Olsson & Sörensen, 2001). Den här studien utgår från den 

deduktiva ansatsen då vi har gjort intervjuer och sammanställt dessa för att sedan analysera 

denna empiri utifrån den teoretiska referensramen. Utifrån det kommer vi att se om de 

undersökta förändringsprocesserna hade kunnat förbättras om de hade tillämpat mer utav de 

tillvägagångssätt som beskrivs i den teoretiska referensramen.  

2.2 Undersökningsmetod 
Studiens syfte avgör om en kvalitativ eller kvantitativ metod passar bäst att använda för att 

uppnå studiens syfte. Vid kvalitativa studier används ofta intervjuer och observationer för att 

samla in data. (Björklund & Paulsson, 2003) I denna studie har en kvalitativ 

undersökningsmetod använts. För att kunna få en djupare förståelse för hur kommunikationen 

i de undersökta förändringsprocesserna gått till ställde vi frågor till respondenterna som 

bidrog till att få informationen som behövdes för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

2.3 Datainsamling 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet för datainsamling till denna studie.  

2.3.1 Teoriinsamling 

Denna studies teoretiska referensram grundar sig till stor del på artiklar som sökts fram i 

databaserna Google Scholar och Discovery. De sökord som vi använde oss av var 

organizational change, communication, change management, change communication och 

change communication ERP.  

De flesta av böckerna med modeller som har använts i den teoretiska referensramen hittades 

på Mälardalens högskolas bibliotek och Västerås stadsbibliotek. Dessa handlar om 

organisationer, förändring, ledarskap, kommunikation och affärssystem. Varefter vi hittade 

böcker och artiklar tittade vi i deras källförteckningar för att se om det fanns fler intressanta 

böcker och artiklar inom samma ämnesområde. I databaserna Google Scholar och Discovery 

sökte vi efter de artiklar vi var intresserade av utifrån de källförteckningar vi hade tittat i. Vi 

hittade även en avdelning på stadsbiblioteket som handlade om kommunikation och 

förändringsprocesser och där letade vi efter böcker med rubriker och innehåll som kunde 

passa vår studie.  

2.3.2 Primärdata  

Primärdata är information som utredaren själv samlar in (Olsson & Sörensen, 2001). I denna 

studie består primärdatan av information från intervjuer. De utförda intervjuerna gjordes med 

Peter Cederlöf och Ann Ramberg Hedin. Peter Cederlöf arbetade under tiden då 

förändringsprocessen i ABB Service ägde rum som ekonomiansvarig och var en av 

medlemmarna i projektgruppen som ansvarade för förändringsarbetet. Ann Ramberg Hedin 
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var kommunikationsansvarig och testledare i projektgruppen som ansvarade för 

förändringsprocessen som rörde bytet till SAP:s lönehanterings- och tidsrapporteringsprogram 

samt införandet av Processes and Forms - en funktion i SAP:s webbbaserade portal.  

Intervjuer kan vara öppna där respondenten berättar fritt om sina erfarenheter utan att utgå 

från några frågeställningar, eller vara mer strukturerade där samtalet är inriktat på ämnen som 

utredaren har bestämt i förväg. Den senare formen av intervju brukar kallas en 

semistrukturerad intervju. (Dalen, 2008) Det är en sådan intervjuform som vi har använt oss 

av till insamlandet av den empiriska informationen i denna studie. Detta för att få mer utförlig 

och djupgående information från respondenterna samt för att få liknande information om de 

olika förändringsprocesserna så att denna information sedan skulle vara lättare att jämföra och 

dra slutsatser ifrån.  

2.3.2.1 Val av respondenter 

När vi bestämt oss för vilken typ av studie vi ville göra började vi undersöka vilka 

förändringsprocesser som verkade intressanta för oss och vår studie. Vi kom i kontakt med en 

av författarnas bekanta som arbetar på ABB som gav förslag på en lämplig respondent, Ann 

Ramberg Hedin. Den andra respondenten, Peter Cederlöf, tog vi kontakt med efter att ha blivit 

rekommenderade att prata med honom av en annan av författarnas bekanta som är en vän till 

honom och därför visste att Cederlöf har genomfört ett flertal förändringsprocesser. I och med 

att vi visste att han hade erfarenhet av arbete med sådana kände vi att hans erfarenheter kunde 

vara intressanta för oss och den studie vi skulle genomföra. Han valde själv ut den 

förändringsprocess som han ville prata om och valet föll på det förändringsarbete som han 

hade mest utförlig information om.  

Våra respondenter från respektive fall är båda personer som ingick i fallens projektgrupper 

och har därför förmodligen en annan syn på förändringsprocesserna än vad de anställda har. 

Vi anser dock att deras uppfattning om de anställdas reaktioner bidrar till det vi behöver veta 

om dessa i denna studie. Detta för att vårt fokus ligger på kommunikationsstrategierna och hur 

de ansvariga för förändringsprocesserna arbetade med dessa och inte vad de anställda kände i 

och med förändringarna.    

2.3.2.2 Operationalisering 

Det empiriska materialet samlades in på följande sätt. Intervjufrågorna utformades utifrån 

studiens frågeställningar och den teoretiska referensramen. Detta gjorde vi för att få utförlig 

och grundlig information om förändringsprocesserna och kommunikationen av dem samt hur 

respondenterna uppfattade de anställdas signaler om vad de tyckte om förändringen och 

kommunikationen av den. Frågorna placerades i en följd som var tänkt skulle kännas naturligt 

för respondenterna att svara på.  

Den första intervjun gjordes med Peter Cederlöf på Gerdins AB den 23:e april 2013 kl 13.00. 

Intervjun pågick i cirka 1 timme och 20 minuter och respondenten svarade på samtliga frågor. 

Den andra intervjun utfördes med Ann Ramberg Hedin på ABB den 25:e april 2013 kl. 09.00 

och pågick i cirka 1 timme och 30 minuter och respondenten svarade på samtliga frågor.  
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Intervjuerna spelades in av den ena författaren med hjälp av inspelningsfunktionen i hennes 

mobiltelefon. Densamma gjorde även anteckningar under intervjun medan den andra 

författaren ställde frågorna. 

2.3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som är insamlad av någon annan än utredaren själv (Ejvegård, 

2003). De sekundärdata som denna studie grundar sig på är elektroniska källor som användes 

för att få fram ABB:s respektive SAP:s företagsbeskrivning. Vi har även fått ta del av 

dokument som projektgruppen själva använde sig av under bytet till SAP:s  lönehanterings- 

och tidsrapporteringsprogram där de samtidigt införde funktionen Processes and Forms.  

2.4 Analysmetod 
Analysen genomfördes när all den primär- och sekundärdata denna studie grundar sig på var 

insamlad och bearbetad. Därefter analyserades empirin utifrån teorin och sedan diskuterades 

förbättringsförslag fram för de undersökta förändringsprocesserna för att slutligen presenteras 

i form av slutsatser.  

2.5 Trovärdighetsdiskussion 
De undersökningsmetoder som används i en studie måste vara valida och reliabla för att 

forskningsresultaten ska uppfylla kraven på vetenskapligt värde. Med validitet menas att det 

som är avsett att undersökas är det som undersöks. (Ejvegård, 2003) Ett mätinstrument är 

reliabelt när det visar samma resultat vid identiska mätningar. Det ska alltså gå att göra 

samma observationer flera gånger. (Hartman, 2001)  

Insamlandet av det empiriska underlaget till denna studie gjordes med hjälp av intervjuer. Vi 

anser dem vara valida då intervjufrågorna som ställdes behandlade det som denna studie 

avsåg att mäta och var även tydligt utformade. Respondenterna fick svara på samma frågor 

men hade möjlighet att själva utveckla sina svar. Genom att spela in intervjuerna så att de 

sedan kunde bearbetas och avlyssnas flera gånger ökar reliabiliteten. En av författarna ställde 

frågor under båda intervjuerna och den andra antecknade under dem vilket ökar reliabiliteten.  

Det finns dock en risk med dessa intervjuer att respondenterna vill försköna bilden av sig 

själva och företaget eller liknande vilket då minskar validiteten. Detta har vi när vi har 

bearbetat informationen haft i åtanke och vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till materialet. 

Det finns risk för minskad validitet även i att intervjuerna är utförda med personer från 

projektgrupperna, det vill säga personer som bestämde över och gav direktiv i 

förändringsprocesserna, och inte med någon av de anställda. Därmed blir det empiriska 

materialet i denna studie vinklat från projektgruppens sida, både vad gäller hur 

förändringsprocessen gick till och hur de anställda reagerade på och vad de tyckte om 

förändringen. Detta har vi dock haft i åtanke när vi har skrivit den empiriska delen av denna 

studie, analyserat denna mot den teoretiska referensramen och när vi har dragit våra slutsatser. 
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med att presentera teori om kommunikation, följt av en liten del om mänskliga 

aspekter att ta hänsyn till i kommunikationsstrategier för förändringsprocesser och avslutas 

med att presentera fem stycken förändringsmodeller. Dessa har valts på grund av deras 

betydelse för att uppfylla studiens syfte. 

3. 1 Kommunikation i förändringsprocesser 
Förändringsprocesser är i dagens samhälle där utvecklingen går fort, viktiga för företag att 

genomföra så att de hinner med i utvecklingen och inte riskerar att bli utkonkurrerade 

(Alvesson & Svenningsson, 2008). Kommunikationen i sådana förändringsprocesser är viktig 

då det kan vara en avgörande faktor för om förändringsarbetet blir lyckat eller inte (Plank & 

Eneroth, 2008) då god kommunikation fungerar som en vägledare och trygghet för de 

anställda genom förändringen (Heide et al, 2005).   

3.2 Kommunikation 
Här följer teorier om kommunikation. 

3.2.1 Vad är kommunikation? 

Kommunikationens syfte är att bidra till att organisationens mål uppfylls och är därför ett 

viktigt verktyg för ett företags ledning samt en ständigt integrerad del i verksamheten menar 

Eriksson (2002). Kommunikation kan användas för att öka de anställdas kunskap, förändra 

deras attityder och beteenden samt öka deras motivation. För att det som förmedlas ska mottas 

på det sätt som förmedlaren vill måste kommunikationen utgå från mottagarens behov, 

förkunskaper och värderingar. Det är även viktigt att förmedlaren sätter sig in i mottagarens 

situation så att kommunikationen kan inledas på passande nivå och med passande utformning. 

För att kommunikationen ska mottas på bästa sätt bör den, så långt det är möjligt, föras på 

mottagarens eget språk alternativt på ett fastställt koncernspråk. Fakta bör förmedlas så snabbt 

som möjligt även fast all information inte ännu är tillgänglig och kommunikationen bör även 

vara öppen, sann och saklig både i medgång respektive motgång. Kommunikation är en aktiv 

process som bör komma från företaget själv och inte från medarbetare och omvärld i form av 

rykten och förfrågningar. (Eriksson, 2002)  

3.2.2 Vikten av kommunikation 

För att skapa motivation och en känsla av gemenskap i ett förändringsarbete behövs en 

välutvecklad kommunikation som är fri och öppen från ledningen till de anställda menar 

Eriksson (2002). Det ger de anställda en helhetsbild av företaget och vad som händer i det 

vilket får dem att känna sig delaktiga. Det blir enklare för anställda och ledningen i ett företag 

att enas om färdvägen och metoderna för att ta sig till målet genom kontinuerlig dialog om 

vart företaget är på väg och varför det är på väg dit. (Eriksson, 2002) 

Utebliven kommunikation kan istället ge upphov till frustration, ovilja och okunskap till att 

göra något samt destruktivitet. Motivationen kan då sjunka, oro och osäkerhet öka och 

ryktesspridning startas lätt. Utebliven kommunikation och dess biverkningar kan uppkomma i 

förändringsarbeten då informationen ofta är ofullständig, missvisande eller otydlig. Rykten 
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skapas lätt i sådana situationer och kan drabba företaget mycket hårt i form av att arbete blir 

ineffektivt eller stannar upp helt. (Eriksson, 2002)   

3.2.3 Kommunikation och rykten 

Angelöw (1991) definierar rykten som improviserade nyheter som bildas vid diskussioner i en 

grupp av människor. Han menar i likhet med Eriksson (2002) att rykten är vanligt 

förekommande i förändringsprocesser på grund av bristfällig kommunikation av information 

till de anställda som berörs av förändringen och då skapas ovisshet och osäkerhet. När beslut 

fattas över huvudet på de anställda och de inte får vara med i den initiala processen av 

förändringsarbetet bidrar också det till oroskänslor och generar ryktesspridning. Rykten kan 

då bidra till att förenkla och strukturera upp en situation så att den blir tydligare och därmed 

dämpar de anställdas oroskänslor. Det kan också vara ett sätt att känna tillhörighet till en 

grupp och skapa sammanhållning i den. (Angelöw, 1991) 

Rykten kan också uppstå på grund av otydlighet och missförstånd i kommunikationen och det 

därmed föreligger skillnader mellan budskapet som förmedlats och hur det har tagits emot och 

tolkats. Det är viktigt att budskapet är tydligt och upprepas då människor ofta blir mindre 

mottagliga för information på grund av att stressen, som förändringsarbetet för med sig, 

framkallar ett tunnelseende hos de anställda. För att minimera ryktesspridning i 

förändringsprocesser behövs att tydlig, riklig och direkt information ges ut och det är viktigt 

att kommunikationen är öppen och bidrar till delaktighet hos de anställda. (Angelöw, 1991) 

3.2.4 Kommunikationssystem 

Ett sätt att minska missförstånd i kommunikationen och göra så att kommunikationen från den 

som ger den till den som mottar den fungerar och lyckas, är att ha ett kommunikationssystem 

vars tre beståndsdelar fungerar i harmoni med varandra menar Simonsson (2006). Ett 

kommunikationssystems bas består utav tre olika delar som är uppdelade i vem, vad och hur. 

Den första delen, vem, behandlar vilka som är mottagarna för informationen som ska tillföras, 

alltså vilka som är intressenterna. Det kan till exempel vara ledningen, chefen, medarbetarna, 

fackförbundet eller andra kollegor. Den andra delen i kommunikationssystemet, vad, hanterar 

innehållet i vad som ska kommuniceras. Med andra ord vad du vill informera om samt vad 

ditt budskap är. Den tredje och sista delen fokuserar på hur kommunikationen borde gå till, 

vilka kommunikationskanaler som finns till förfogande och bör användas, som exempelvis 

möten, personaltidning, nyhetsbrev eller e-post. (Simonsson, 2006) 

3.2.5  Sex områden för intern kommunikation 

Eriksson (2002) beskriver sex olika områden för intern kommunikation. Det första är operativ 

kommunikation där information ges som de anställda behöver i sitt arbete för att kunna utföra 

sitt dagliga arbete. Till exempel information om vilka order som ska levereras eller agenda för 

ett möte. Ett annat område är nyhetskommunikation där det senaste som hänt inom företaget 

meddelas löpande genom personaltidningar, intranät, avdelningsmöten eller andra 

regelbundna kanaler. Ett tredje område är styrkommunikation som går ut på att leda och styra 

verksamheten mot uppsatta mål genom långtidsplaner och kortsiktiga åtgärdskalendrar. Hit 

hör exempelvis budgetar, policies och arbetsmiljöbestämmelser. (Eriksson, 2002)  
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Förändringskommunikation är ett fjärde område där sådan information som inte rör den 

ordinarie regelbundna verksamheten utan det drastiska, omtumlande och oväntade förmedlas. 

Vid förändringskommunikation kompletteras ofta de ordinarie kommunikationskanalerna med 

projektbaserade kommunikationskanaler eller metoder som endast används under tiden för 

förändringsarbetet. Det har stor betydelse för de anställdas uppfattning om förändringen om 

kommunikation sker genom kontinuerliga eller projektbaserade kanaler. (Eriksson, 2002)  

Ett femte område för kommunikation är kulturkommunikation där fakta som berör företagets 

värderingar, dess etik och dess människosyn förmedlas. Detta kan göras i VD:s kommentar 

till den senaste slutrapporten eller i de sätt som muntlig information utbyts. Det sjätte och 

sista området är informell kommunikation som uppstår naturligt bland arbetskamrater under 

raster, på lunchen eller i korridoren. Den informella dialogen är inte styrd eller planerad som i 

de andra kommunikationsområdena och avsändare, teman och utbredning varierar. I företag 

där förändringsarbete pågår är det vanligt att rykten börjar spridas genom sådan informell 

kommunikation eftersom det ofta är i dialogen med arbetskamrater då frågor uttrycks och 

förvrängs. (Eriksson, 2002) 

3.2.6 Kommunikationsstrategi i förändringsarbeten 

Liksom Simonsson (2006) menar även Smeltzer (1991) att kommunikation kan delas upp i tre 

delar. Dessa är innehållet av informationen, hur och genom vilka kommunikationskanaler 

informationen framförs samt tidpunkt för när informationen ska ges och dessa är särskilt 

viktiga att tänka på vid förändringsarbeten menar han.  

3.2.6.1 Informationens innehåll  

Vad gäller innehållet i informationen som ska presenteras till de anställda är det tre punkter 

som är viktiga att ha i åtanke. Dessa är vilken typ av stil framförandet ska ha, hur 

övergripande informationen bör vara samt vilken källa som önskas till informationen. 

(Smeltzer, 1991) 

Stilen på informationsgivandet kan vara säljande genom att förklara för de anställda att 

förändringen kommer att vara en förbättring eller vara övertygande genom att säga att det är 

en viktig och nödvändig förändring för organisationen. Men den kan också ha en mer 

auktoritär vinkel där betoning läggs på att vara tydlig med att säga att förändringen kommer 

att genomföras och att de anställda är tvungna att acceptera det. Det är vanligt vid 

förändringar, där de anställda inte har varit involverande i den tidigaste och utvecklande fasen 

av den kommande förändringen, att den officiella informationen presenteras på ett sätt som är 

övertygande. (Smeltzer, 1991) 

När informationen väl ges till de anställda är det viktigt att det är bestämt hur mycket eller hur 

lite information som ska presenteras. Ibland kan det vara nödvändigt för företaget att inte ge 

ut allt för mycket information då konkurrenter kan ta del av den och det kan då till följd skada 

företaget och vara till nackdel för förändringen. Trots detta har tidigare studier visat att det 

kan vara lönsamt för företaget att presentera mycket information för de anställda vid 

inledningsfasen på grund av att de då är mer förberedda och redo att ta till sig förändringen de 

står inför i den givna stunden men även framtida förändringar som kan komma att ske. 

(Smeltzer, 1991) 
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Företaget som genomför förändringen måste även bestämma sig för ifrån vilken nivå i 

företagets organisatoriska struktur informationen som presenteras för de anställda ska ges. 

Varje informationskälla i företaget har en position med en viss ledargrad och auktoritet och 

det är beroende av vem som ger informationen som bidrar till vilken inverkan den får på 

förändringen. Smeltzer (1991) menar att ju högre upp i den organisatoriska strukturen som 

informationen kommer ifrån desto mer möjlighet finns det för informationsgivaren att vara 

mer rak på sak och maktingivande i sitt presenterande av den kommande förändringen. 

(Smeltzer, 1991) 

3.2.6.2 Kommunikationskanaler 

Som Smeltzer (1991) var inne på är det viktigt att i sin kommunikationsstrategi tänka på 

genom vilka kommunikationskanaler de ansvariga för förändringsarbetet går ut med 

information. Eriksson (2002) menar att det finns tre olika kanaler för intern kommunikation 

och kombinationen av dessa bidrar till den mest effektiva kommunikationen som är möjlig att 

uppnå. De olika kommunikationskanalerna är skriftliga, elektroniska och muntliga kanaler. 

När dessa kompletterar varandra fås bästa effekt av kommunikationen i och med att de 

anställda får tillräckligt med information och de får även störst möjligheter att nå fram med 

sina synpunkter på företaget. Det är av vikt att välja rätt kanal för rätt typ av information så att 

exempelvis sådan information som behövs nås ut med snabbt används i en kanal som förser 

de berörda anställda med informationen snabbt. (Eriksson, 2002) 

Med skriftliga kanaler menas information som är tryckt på papper eller annat material. Det 

kan vara exempelvis företagspresentationer, personaltidningar, faktabroschyrer, nyhetsbrev, 

protokoll, PM, rapporter och även utställningar, OH-material och brevlådor. Fördelar med 

skriftliga kanaler är att det är enkelt att gå tillbaka och läsa en gång till och förutsatt att texten 

är tydligt skriven uppstår missförstånd och feltolkningar sällan. Skriftliga kanaler är smidiga 

på så sätt att de kan läsas på den plats och vid den tidpunkt som passar den anställda. 

Nackdelen med en sådan kanal är dock att dialogen är enkelriktad och bör därför användas 

mest för att förmedla och dokumentera fakta. (Eriksson, 2002) 

Elektroniska kanaler kan vara e-post, intranät, videokonferens, telefonkonferens, intern-tv, 

internradio, cd-rom, databaser, film med mera. En stor fördel med elektroniska medier är 

deras snabbhet då exempelvis e-post och intranät är omedelbara. Där kan också information 

skickas till valda mottagare och det går även att kommentera och komplettera för att sedan 

vidaresända informationen till andra mottagare. Nackdelar med elektroniska kanaler kan vara 

att det krävs en viss typ av utrustning som kanske inte finns till förfogande och mer 

omfattande information kanske inte alltid är lämpligt att förmedla via dator då sådan 

information kan vara bättre och mer hanterbar i tryckt format. (Eriksson, 2002) 

Den sista kommunikationskanalen, den muntliga kanalen, kan ske i form av informella möten, 

konferenser, utbildningar och seminarier. Fördelen med denna kanal är att en direkt dialog 

kan föras där de anställda kan få sina röster hörda och frågor besvarade omedelbart. Det är 

viktigt med den muntliga kommunikationen på en arbetsplats då mötet med andra människor 

är viktigt för och ett psykologiskt behov hos människan. (Eriksson, 2002) Enligt Smeltzer 

(1991) är ansikte mot ansikte-kommunikation det mesta effetkiva sättet för att sprida 
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information och menar också att en fördel med detta sätt är att den anställda får chansen att 

ställa frågor. En annan fördel menar han är att den anställda och informationsgivaren får 

tillgång till icke-verbala signaler som troligtvis inte hade varit möjliga att upptäcka om 

informationen tilldelats på annat sätt, exempelvis genom skriftlig information.  

Det mest optimala för en organisation som genomför en förändring vore att endast använda 

sig av ansikte mot ansikte-kommunikation men det är inte alltid möjligt att arbeta på det viset 

på grund av att det är mycket tidskrävande för de ansvariga för förändringen att ha den typ av 

kommunikation med var och en av de anställda. När formen för informationsgivandet bestäms 

är det viktigt att tänka på att i ju fler steg som informationen ges desto mer förändrad kan 

informationen bli och större risk finns då för att missförstånd uppstår. (Smeltzer, 1991) 

3.2.6.3 Kommunikationens tidsaspekter 

För att kommunicera informationen om förändringen till de anställda finns två tidsaspekter 

som bör has i åtanke; tidpunkten för informationsgivandet och hur lång tid det tar att 

kommunicera informationen. Tidpunkten för när informationen ges nedåt i 

organisationshierarkin ska vara fördelaktig för både de ansvariga för förändringen och de 

anställda så att informationen förmedlas och mottas på bästa sätt. (Smeltzer, 1991) 

Smeltzer (1991 menar att personer i ledningsroller kan bete sig på ett sätt som får dem att 

framstå som om de har eller försöker ha kontroll över andras tid. Det kan bidra till att de 

anställda känner att ledningen försöker tvinga på dem informationen när det passar ledningen 

istället för att tänka på när det är mest lämpligt för de anställda att motta informationen. En 

annan viktigt aspekt när det handlar om tidpunkt för informationsgivandet är att det är bra att 

informera de anställda om förändringen innan potentiella rykten och liknande uppstår. Har 

rykten uppstått är det viktigt att de ansvariga hanterar dessa så snart som möjligt för att 

minska det tidskrävande arbetet med att eliminera dem. (Smeltzer, 1991) 

Tidpunkten för informationsgivandet är viktigt för att företaget som genomför 

organisationsförändringen ska vara de första med att ge informationen till de anställda snarare 

än att utomstående källor sprider informationen vidare in i företaget. Hur lång tid det tar att 

meddela informationen till de anställda är starkt kopplad till den tidpunkt som väljs för att ge 

informationen. Är det mycket information som ska ges kan det göra att det tar längre tid innan 

informationen når ut till de anställda på grund av längre förberedelser och då kan rykten eller 

annan typ av informationsspridning redan ha påverkat organisationen. (Smeltzer, 1991) 

3.3 Mänskliga aspekter i förändringsarbeten 
Nedan följer teori om mänskliga aspekter som kan tas hänsyn till i förändringsarbeten. 

3.3.1 Isbergsmetaforen 

Plank och Eneroth (2008) skriver om en isbergsmetafor som beskriver den subjektiva och 

objektiva värld människor lever i och denna kan tillämpas vid förändringsarbeten. Delen ovan 

ytan behandlar objektiva sakfrågor och delen under ytan behandlar subjektiva processfrågor. I 

den objektiva världen används managementtekniker för att leda verksamheten och här 

används ett logiskt och rationellt perspektiv. Det är den formella och synliga delen av 
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förändringsarbeten där mål, teknik, struktur samt mänskliga och ekonomiska resurser står i 

fokus. (Plank & Eneroth, 2008) 

I den subjektiva världen ligger fokus på människan och där behövs ett ledarskap med en 

förmåga att möta människor och dess känslor, värderingar och attityder. Det är en informell, 

delvis dold del som fokuserar på samarbete, ledarbeteende, informella grupper, gruppnormer, 

beteendemönster, attityder, dold agenda, värderingar och känslor. (Plank & Eneroth, 2008) 

Organisationsförändringar ger upphov till positiv och negativ energi hos människor då deras 

individuella behov och organisationens behov antingen stämmer överens med varandra eller 

är i obalans. I isbergets nedersta skikt ligger oförlöst energi samlad. Detta ligger helt i det 

dolda och i människornas undermedvetna. (Plank & Eneroth, 2008)    

3.3.2 Förändringsvilja 

För att de anställda ska bli motiverade till att en förändring ska ske krävs det att de känner en 

önskan av förändring eller förstår nödvändigheten av den. Då uppstår känslan av stimulans 

och engagemang och så länge dessa känslor hålls vid liv finns motivationen till att genomföra 

förändringen menar Angelöw (1991). Stärkt förändringsvilja och motivation kan uppstå när 

de anställda känner att de får vara delaktiga i och ha inflytande över förändringsprocessen 

menar han. Får de inte det sänks istället motivationen. Ledningens och andra arbetskamraters 

tilltro till de anställda och deras förväntningar om att de anställda vill göra sitt bästa utifrån 

dennes förutsättningar bidrar också till ökad förändringsvilja. Självtilliten till att förändringen 

är möjlig att genomföra och kommer få ett lyckat resultat är ytterligare något som ökar 

förändringsviljan då det är viktigt att de anställda tror på sin egen förmåga till att kunna bidra 

i förändringsarbetet och bidra till det lyckade resultatet. (Angelöw, 1991) 

Angelöw (1991) menar att det krävs att förändringarna som ska göras är realistiska och 

tydliga för att förändringsarbetet ska kunna genomföras och lyckas. Konkreta och 

verklighetsnära mål kan sättas upp så att det blir tydligt att förändringsarbetet är 

framgångsrikt när ett delmål uppnås. En sista förutsättning för att uppnå förändringsvilja 

enligt Angelöw (1991) är att den anställda har en grundtrygghet. Med det menas att den 

anställda har tillit till både sig själv och sin omvärld. Trots att grundtryggheten är viktig 

fungerar ett visst inslag av otrygghet som en spänning som kan bidra till drivkraft i 

förändringen. Tryggheten gör att den anställda vågar ta initiativ och otryggheten är det som 

gör det nödvändigt att ta dessa initiativ. (Angelöw, 1991) 

3.4 Modeller för förändringsarbeten 
Teorikapitlet avslutas med att beskriva två olika stegmodeller för förändringsarbeten varefter 

tre förändringsstrategier presenteras och slutligen beskrivs två olika fasmodeller.  

3.4.1 Plank och Eneroths åttastegsmodell 

Plank och Eneroth (2008) menar att förändringsarbeten tar tid och det är viktigt att låta dem 

göra det. Det är svårt att ändra människors attityder och värderingar. Enligt Plank och Eneroth 

(2008) misslyckas många förändringsarbeten eftersom de ansvariga för förändringsprocessen 

inte lyckas etablera en acceptans för förändringen hos de anställda, att de inte har lyckats göra 

förändringen begriplig, meningsfull eller hanterbar och att de bortser från den osäkerhet som 
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uppstår hos individer och grupper. Oroskänslor kan uppkomma när de anställda inte känner 

att de får vara delaktiga i förändringen och därmed känner sig utanför och kontrollösa. I och 

med detta är det viktigt att de förändringsansvariga orienterar organisationens verksamhet 

över tid och försöker skapa mening kring de nya visionerna, strategierna, affärsidéerna och 

målsättningarna genom att välkoma de anställda in i förändringen och ge dem chansen att se 

sig själva i den nya situationen. (Plank & Eneroth, 2008)       

För att åstadkomma detta har Plank och Eneroth (2008) framställt en modell i form av en 

trappa med åtta steg där det första steget handlar om att informera de anställda om vad som är 

det nya. Det andra steget går ut på att få dem att förstå förändringen. Det tredje att acceptera 

den. Det fjärde att få de anställda att inse följderna av förändringen. Det femte innebär att de 

ansvariga ska försöka få de anställda att bli medvetna om sina nya roller. Det sjätte går ut på 

att försöka få de anställda att förstå det egna behovet av utveckling och det sjunde stegets mål 

är att få alla organisationsmedlemmar att möta behovet av utveckling. I det åttonde och sista 

steget arbetar företaget med det nya och utefter den nyetablerade situationen. Följs stegen i 

denna modell menar Plank och Eneroth (2008) att det finns stor chans att lyckas i sitt 

förändringsarbete.      

3.4.2 Kotters åttastegsmodell  

Även Kotter (1998) presenterar en modell i åtta steg som organisationer kan använda sig av i 

förändringsarbeten. Syftet med modellen är att dessa steg ska kunna följas så att vanliga fel 

som brukar begås i förändringsprocesser undviks och därmed skapa lyckade 

förändringsarbeten. För att förändringen ska bli lyckad måste dock alla steg fullföljas och 

Kotter (1998) menar precis som Plank och Eneroth (2008) att det är viktigt att låta stegen ta 

den tid de kräver så att de blir ordentligt genomförda.  

Stegen är uppbyggda på följande sätt. Steg ett till fyra handlar om att tina upp de anställda och 

förbereda dem på att en förändring kommer att ske så att de lättare kan ta till sig den när väl 

förändringsarbetet börjar. Steg ett handlar om att få organisationen att känna ett behov av 

förändringen och få insikt om att förändringen är viktig och nödvändig. Denna känsla kan 

etableras genom att analysera den nuvarande situationen och diskutera framtida händelser 

såsom kriser och möjligheter. Steg två går ut på att bilda ett team vars uppgift är att vägleda 

organisationsmedlemmarna under förändringsprocessen.  I steg tre ska en upplyftande vision 

och strategi arbetas fram. Visionen är till för att styra och skapa riktning för 

förändringsarbetet. I steg fyra är målet att förmedla visionen och nå ut med den till 

organisationsmedlemmarna. Teamet har i uppgift att få de anställda att agera i enlighet med 

hur de förväntas agera under och efter förändringsprocessen genom att föregå med gott 

exempel. (Kotter, 1998) 

Steg fem till sju behandlar förändringsprocessen och där genomgås de tänkta förändringarna. I 

steg fem skapas förutsättningar för förändringsarbetets framfart genom att göra sig av med 

hinder, göra nödvändiga förändringar i system eller stukturer i organisationen och uppmuntra 

organisationsmedlemmarna till nytänkande och att ta risker. Steg sex går ut på att göra en 

vinstplanering och ta fram bevis på att arbetet går framåt genom vinster, framsteg och 

delsegrar samt uppmärksamma och ge erkännande till personer som har bidragit till dessa 
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framgångar. Steg sju innefattar att bekräfta det som hittills har uppnåtts och att fortsätta 

framåt i förändringsprocessen genom att ändra på sådant som inte längre är förenligt med 

förändringsvisionen. Här rekryteras fler personer som kan bidra till förändringsarbetets 

framfart och nya projekt, teman och förändringsfaktorer skapas för att stärka processen. 

(Kotter, 1998) 

Steg åtta går ut på att fullfölja förändringsprocessen och göra förändringen bestående samt 

förankra de nya inställningarna i företagskulturen. Det går även ut på att förbättra de 

anställdas prestationer och ledarskapet samt effektivisera företagsledningen. Vidare betonas 

sambandet mellan detta nya beteende och förändringsarbetets framgång för de anställda. 

(Kotter, 1998)  

3.4.3 Angelöws tre förändringsstrategier 

Angelöw (1991) presenterar inte en modell men beskriver tre olika typer av 

förändringsstrategier som vanligen används i förändringsarbeten. Dessa är den toppstyrda, 

den representativa och den delaktiga förändringsstrategin. Med en toppstyrd 

förändringsstrategi är det få aktörer som så snabbt som det är möjligt försöker lösa ett 

problem i organisationen. Tanken är i denna strategi att så få aktörer som möjligt ska 

involveras i processen innan ett konkret handlingsförslag läggs fram. Anledningen till detta 

grundar sig i antagandet om att de anställda, när de presenteras inför förändringsarbetet, inte 

ska känna att planen är ogenomtänkt och därmed inte komma med motstånd. Så brukar dock 

inte vara fallet. Motstånd uppstår ofta i förändringsarbeten där denna strategi har använts 

eftersom de anställda inte känner att de har fått vara delaktiga från början i processen, de 

känner sig bortglömda och förbisedda och därmed är beredskapen och viljan till förändringen 

låg. (Angelöw, 1991)  

Den representativa förändringsstrategin kännetecknas istället av att en projektgrupp bestående 

av representanter för organisationsledning och personalorganisationer bildas. Denna grupp 

involveras i förändringsarbetets idéfas, planeringsfas och genomförandefas. De anställda får 

kontinuerlig information om vad som sker i förändringsarbetet. Viss uppmärksamhet och ett 

visst intresse brukar finnas hos de anställda vid användning av denna strategi men de är inte 

direkt berörda av förändringsarbetet. Eventuellt kan de involveras exempelvis genom att få 

svara på enkäter eller bli intervjuade. Den representativa förändringsstrategin kan bidra till att 

förändringen antingen accepteras eller att förändringsarbetet rinner ut i sanden. (Angelöw, 

1991) 

Den sista förändringsstrategin, som kallas den delaktiga, innebär att alla som är berörda av 

förändringsprocessen involveras i arbetet med den. Många personer är därför inblandade i 

såväl planering, genomförande och uppföljning av förändringen. Förändringsstrategin är 

tidskrävande men den för med sig engagemang och förändringsvilja hos de anställda vilket 

gör att chansen blir större att förändringsarbetet når ett lyckat resultat. (Angelöw, 1991) 

Ett experiment utfört av psykologen Kurt Lewin som behandlade graden av anställdas 

delaktighet i förändringsarbete visade att ju mer personalen fick vara med och fatta beslut 

över sitt eget arbete desto bättre presterade de i sina arbetsuppgifter. Experimentet visade 



 

15 | P a g e  

 

även att ju mindre de anställda involverades i besluten desto mer motstånd visade de och vissa 

sade även upp sig. (Angelöw, 1991)    

3.4.4 Lewins kraftfältsmodell 

Lewin presenterar istället en modell bestående av faser och har syftet att underlätta 

förändringsarbeten och bidra till ett lyckat resultat. Lewin betraktar organisationen som ett 

kraftfält där stabiliserande krafter och förändringskrafter drar åt olika håll. Kraftfältsmodellen 

består av tre faser kallade upptining, förändring och återfrysning genom vilka de 

stabiliserande krafterna kan minska så att en förändring är möjlig att genomföra. (Alvesson & 

Sveningsson, 2012) 

I den första fasen, upptining, sker planering och förberedelser inför förändringsprocessen. Här 

bör de anställda få vara delaktiga för att minska motstånd inför förändringen och skapa en 

känsla av att den är viktig och nödvändig. De kan inkluderas i förändringsarbetet i detta stadie 

genom att de ansvariga för förändringsarbetet skapar aktiviteter såsom grupparbeten och 

utbildning eller håller engagerande tal inför de anställda. Den andra fasen som kallas 

förändring kännetecknas av arbetet som leder till det slutgiltiga resultatet av 

organisationsförändringen. Här utgår arbetet från de uppgjorda planerna och genomförs efter 

dem. (Alvesson & Sveningsson, 2012) I den tredje och sista fasen, kallad återfrysning, 

stabiliseras det nya arbetssättet och tanken är att de anställda inte ska återgå till tidigare 

handlingssätt eller ageranden och därmed göra förändringen bestående (Alvesson & 

Sveningsson, 2008).   

3.4.5. Aladwanis tre faser 

Aladwanis (2001) modell är en annan modell för förändringsarbeten som även den består av 

tre faser som ska fungera som ett hjälpmedel vid förändringar som berör byte eller 

implementering av ett affärssystem. Sådana förändringar är ofta drabbade av svårigheter på 

grund av att det är en komplicerad process och de tre faserna i modellen är tänkta att 

underlätta arbetet. De tre faserna som presenteras i modellen är (1) 

kunskapsformuleringsfasen, (2) strategiska implementeringsfasen och (3) 

statusutvärderingsfasen. (Aladwani, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Change management strategies for successful ERP implementation. Aladwani, 2001, s.269. 
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I den första fasen kallad kunskapsformluering, till vänster i modellen, identifieras och 

utvärderas vilka attityder de anställda på företaget har inför förändringen genom att be dem att 

svara på frågor som berör detta. Genom att de ansvariga för förändringen ställer den typ av 

frågor kan de få reda på information som hjälper förändringen framåt eftersom eventuellt 

motstånd som visar sig bland de anställda då kan hanteras i ett tidigt stadie. Exempelvis 

kanske några användare klagar på att de tycker att det är svårt att arbeta med datorer och  

känner därför motstånd till en sådan förändring, eller att de tycker att det nuvarande systemet 

fungerar bra och tycker därmed inte att en förändring är nödvändig. (Aladwani, 2001) 

I den andra fasen, kallad den strategiska implementeringsfasen i mitten av modellen, vore det 

lämpligt om de ansvariga för förändringen utvecklade en strategi för förändringsarbetet med 

hjälp av den information som gavs i den första fasen. När en strategi utvecklas med förståelse 

för de typer av motstånd som kan uppstå har de bästa förutsättningarna för att få en lyckad 

förändring skapats. Genom att kommunicera fördelarna med förändringen kan en tydligare 

medvetenhet för de anställda bildas vilket i sin tur underlättar förändringsarbetet. Det är dock 

viktigt att inte skapa för höga förväntningar hos de anställda inför förändringen då det istället 

kan skapa problem i framtiden när systemet inte når upp till deras förväntningar och det kan 

då bidra till ännu mer motstånd. (Aladwani, 2001) 

En annan typ av strategi är att ge de anställda en övergripande bild över hur det 

implementerade systemet kommer att fungera. Detta kan göras genom att till exempel berätta 

om vilka inputs och outputs som kommer finnas men även beskriva vilken typ av kunskap 

som kommer behövas för att använda systemet. (Aladwani, 2001) 

En tredje typ av strategi i denna fas är att å enda sidan skapa en kostnadsminimerande strategi 

som har som utgångpunkt att ha positiv inverkan på arbetet. Om de anställda exempelvis ser 

att det finns en möjlighet för dem att utvecklas i deras arbete genom minskade kostnader i 

företaget kan detta bidra till att motståndet hos dem minskar. Å andra sidan kan en strategi 

skapas som är tänkt att underlätta processen i att ta till sig och förstå systemet genom att 

implementera ett system med hög kvalitet och olika valmöjligheter för att passa 

organisationen i fråga. Fortsättningsvis i den strategiska implementeringsfasen handlar det om 

att skapa en strategi för upplärning av systemet då en bra upplärning är avgörande för att få en 

bra förändringsprocess med en positiv inställning inför förändringen hos de anställda. 

(Aladwani, 2001) 

Något annat som görs i den strategiska implementeringsfasen är att ledningen söker personer i 

företaget som har inflytande hos de anställda. Dessa blir delaktiga i förändringsarbetet och får 

förhoppningsvis en positiv inställning till förändringen som de sedan för vidare till de 

anställda. Genom att göra på det här sättet blir förändringsarbetet enklare och motståndet hos 

de anställda minskar eftersom de inflytelserika personerna, som är positiva till förändringen, 

kommer att driva de andra anställda framåt i processen och skapa en mer förväntansfull 

inställning hos dem. (Aladwani, 2001) 

En viktigt faktor i den strategiska implementeringsfasen är tidpunkten för introducering av 

systemet. Det bör inte introduceras förrän de anställda har en positiv och motiverad 

inställning till systemet. Introduceras det innan dess, när motstånd och negativ inställning 
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finns, är risken stor för att förändringen kommer att misslyckas. Det är bra att lösa problem 

och motgångar innan introduktionen sker. Viktigt är också att de högst ansvariga i företaget är 

med på tåget så att ingen förvirring skapas och inte heller att någon känsla av att förändringen 

är påtvingad uppstår. (Aladwani, 2001) 

Den tredje och sista fasen, statusutvärderingsfasen som visas till höger i modellen, handlar om 

att utvärdera hur processen har gått. Det är viktigt att ta emot feedback från de anställda 

gällande förändringen, både positiv och negativ. Är den feedback som ges negativ är det 

nödvändigt att ta itu med de problem som kvarstår så att alla involverade i processen 

åtminstone känner sig relativt nöjda så att förändringen blir bestående. (Aladwani, 2001) 
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4. Empiri 
Det fjärde kapitlet visar ABB:s kommunikationsstrategi och tillvägagångssätt under två 

förändringsprocesser som skett inom organisationen. Grunden till kapitlet är en 

sammanställning av de intervjuer som genomförts med Peter Cederlöf och Ann Ramberg 

Hedin.  

4.1 Kort presentation av de två fallen 
Det första fallet som vi kallar fallet CRM, skedde omkring år 2008 och berörde 700 anställda 

då ABB valde att byta ut det dåvarande affärssystemet i enheten ABB Service mot SAP:s 

CRM-modul (Personlig intervju med Cederlöf, 2013). Det andra fallet, hädanefter kallat fallet 

lön och tid, ägde rum runt år 2012 och berörde alla ABB:s cirka 9000 anställda då 

lönehanterings- och tidsrapporteringsprogrammen ersattes med SAP:s motsvarande program 

samt en funktion i SAP:s webbaserade portal, Processes and Forms infördes. (Personlig 

intervju med Ramberg Hedin, 2013).  

Nedan presenteras först fallet CRM. Där beskriver vi fallet mer utförligt, berättar om 

projektgruppen följt av vad som skedde inför, under och efter förändringsarbetet för att 

avsluta med att presentera vår intervjupersons lärdomar av fallet. Efter fallet CRM följer 

beskrivningen av fallet lön och tid med samma upplägg. Fokus ligger på de två fallens 

kommunikationsstragier.  

4.2 Fallet CRM - Vad för slags förändring och varför 
Peter Cederlöf var delaktig i en förändringsprocess som skedde inom ABB där SAP:s CRM-

modul ersatte ett liknande system i enheten ABB Service. Utbytet av det dåvarande 

affärssystemet till SAP:s CRM-modul var nödvändig då det gamla systemet inte längre var 

tillräckligt. Det var ett egenutvecklat system som hade använts i cirka tio år och det var 

svårigheter med att uppgradera systemet som dessutom blev allt dyrare att göra. Det gamla 

systemet hade inte heller hängt med i utvecklingen av verksamheten och det fanns nya krav på 

information som behövde vara tillgänglig vilket inte det gamla systemet kunde erbjuda. 

Mycket arbete utfördes utanför systemet då det gamla systemet inte hade förutsättningarna för 

att hantera sådana uppgifter. Allt detta tillsammans med att det var ett tryck internt inom ABB 

att minska antalet affärssystem för att slutligen ersätta alla dessa med SAP var anledningarna 

till att denna förändring gjordes. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Orsaken till att ABB endast ville använda sig av ett affärssystem istället för flera, var att det 

skulle bli mer administrativt effektivt då de anställda inte behövde mata in samma information 

flera gånger i olika system utan att det då istället blev samlat på samma ställe direkt. Vid 

återanvändning av samma information på detta sätt behövdes inte resurser läggas på att 

säkerställa att all nödvändig information fanns uppdaterad och tillgänglig i alla de olika 

systemen. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)   

ABB Service bestod under tiden för förändringen av cirka 700 anställda och fanns placerade 

på 15 orter utspridda i Sverige. Alla 700 anställda blev berörda av bytet till CRM-modulen på 

något sätt. Vissa blev mer berörda än vad andra blev beroende på vilka arbetsuppgifter och 
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arbetspositioner den anställde hade. Projektgruppen valde att införa förändringen i alla delar 

av ABB Service och i alla orter samtidigt. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)      

4.3 Projektgruppen i fallet CRM 
Cederlöf hade en aktiv roll i projektgruppen som utformades för att ta hand om detta 

förändringsarbete. Förändringsarbetet påbörjades år 2008 och projektgruppen bildades tre år 

innan detta och upphörde sedan att existera cirka ett halvår efter att förändringsarbetet var 

genomfört. Cederlöf var mycket delaktig i projektgruppen från dess start till dess upphörande 

och ansvarade för ekonomi- och finansprocesserna vilket gjorde att han hade mycket kontakt 

med administratörerna och nyckelpersonerna i projektgruppen. Han satt mitt i flödet i det som 

hände och hade ett visst ansvar för kommunikationen då han ibland gav ut information till de 

anställda och svarade på frågor samt gav förklaringar till oklarheter som uppstod bland de 

anställda. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)  

Vilka kunskaper projektgruppens medlemmar besatt och hur mycket tid som de lade ner på 

förändringsarbetet varierade beroende på i vilken fas av förändringsarbetet organisationen 

befann sig i. Vissa arbetade heltid i projektgruppen medan andra arbetade halvtid eller när de 

behövdes. Antalet personer som projektgruppen bestod av varierade också beroende på fasen 

av förändringsprocessen och hur mycket resurser som den rådande situationen krävde. 

Gruppens kärna bestod dock av cirka fem till sex personer. I början bestod projektgruppen av 

några få personer för att under mitten av förändringsprocessen vara som flest och i slutet av 

processen återigen bestå av färre personer. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Personerna som valdes att tillfrågas till att vara med i projektgruppen hade många olika 

kompetenser. Cederlöf var ekonomi- och finansansvarig och hade dessutom erfarenheter 

sedan tidigare av förändringsarbeten vilket var anledningen till att han blev förfrågad. 

Gruppen bestod även av personer som var teknik- eller IT-intresserade och personer med en 

bredare översikt över företaget såsom olika chefer. Det fanns även personer från andra orter 

än Västerås som ingick i projektgruppen då förändringen skulle beröra personer i ett flertal 

orter. Då förändringen var en teknisk sådan fanns det även behov av att ta in specialister som 

arbetade med systemuppsättningar. Det var tio konsulter i projektgruppen samtidigt när de var 

som flest. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)   

4.4 Förändringsprocessen 
Nedan beskrivs fallet CRM:s tillvägagångssätt för bytet av det dåvarande affärssystemet till 

SAP:s CRM-modul i enheten ABB Service. 

4.4.1 Förberedelser 

Det var en lång tid av förberedelser innan det nya systemet infördes. Det första steget var att 

konstatera att bytet behövdes och var nödvändigt. I nästa steg skedde en urvalsprocess där 

projektgruppen funderade på vilket av SAP:s olika delar som skulle väljas. Urvalet gjordes 

med hjälp av studiebesök hos andra företag som använde sig av olika delar av affärssystemet 

för att se vilket som skulle kunna passa bäst för ABB Service behov. Sökandet efter och 

utvärderingen av SAP:s olika delar tog cirka två år. Anledningen till att det tog lång tid var att 
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de som under denna tid ingick i projektgruppen även hade sina ordinarie arbetsuppgifter på 

heltid att sköta. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Efter urvalsprocessen började projektgruppen göra en plan för införandet av CRM-modulen 

som de hade valt. Gruppen satte upp mål och en tidsplan samt kartlade vilka processer som 

skulle involveras då vissa uppgifter fortfarande skulle ligga utanför SAP. (Personlig intervju 

med Cederlöf, 2013)   

För att planera hur utbildningen av de anställda och det nya systemet skulle gå till tittade 

projektgruppen mycket på hur andra hade gjort vid liknande förändringar. De pratade dels 

med kollegor som hade dessa erfarenheter och även med SAP-konsulter som hade varit med i 

tidigare implementeringar. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur mycket utbildning, 

på vilket sätt och vid vilken tidpunkt som skulle kunna tänkas behövas. Genom att göra på 

detta sätt fick de även reda på sådant som lätt glöms bort vid sådana här situationer och 

tidigare misstag som begåtts så att desamma inte behövde upprepas i detta fall. (Personlig 

intervju med Cederlöf, 2013)   

Projektgruppen funderade mycket i denna planeringsfas över hur kommunikationen till de 

anställda skulle ske innan det nya systemet infördes, under tiden för införandet av systemet 

och efter att förändringsarbetet var färdigt. De funderade på när, till och från vem och hur de 

skulle gå ut med information. Ingen nedskriven kommunikationsplan framställdes dock utan 

projektgruppen utgick från riktlinjer som diskuterades fram. När det gällde utbildning och 

kommunikation var det viktigt att ha i åtanke att det var många som skulle beröras av 

förändringen och de var dessutom utspridda på olika geografiska platser. Projektgruppen ville 

att alla skulle få ta del av lika mycket information, få samma utbildning och få samma chans 

att komma till tals och ge sina synpunkter oavsett vilken geografisk plats de befann sig på. 

(Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Vad gäller tidpunkten för att meddela att en förändring skulle komma att ske ville de helst 

göra detta så nära förändringsarbetets början som möjligt med anledningen att de ville ha så 

mycket information som möjligt själva för att kunna svara på eventuella frågor och 

funderingar från de anställda. Samtidigt ville de gå ut med information tidigt då de ansåg att 

det var bra att få synpunkter av de anställda men de ansåg det till slut viktigare att kunna 

tillgodose de anställda med svar och riklig information. (Personlig intervju med Cederlöf, 

2013) Om de inte kunde bidra med detta, menar Cederlöf (2013), att det lätt kan bli så att de 

anställda tappar förtroendet för medlemmarna i projektgruppen och det kan uppstå rykten om 

att projektgruppen inte har överblick över förändringen eller själva vet vad den kommer att 

innebära. Cederlöf (2013) tycker att det är viktigt att ha kvalitet i informationen som ges ut 

vilket han dock menar är svårt då det inte är lätt att förutse alla funderingar som kan 

uppkomma.  

När projektgruppen planerade till och från vem informationen skulle komma tyckte de att 

nyckelpersonerna skulle vara de som stod för den största delen av kommunikationen och 

spridandet av information. Dessa nyckelpersoner försågs med mycket information som de 

sedan skulle föra vidare i nästa led i organisationen i var och en av de 15 orterna. För att börja 

så ett frö hos de anställda om att en förändring var på väg använde de sig av ett 
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informationspaket med informations- och presentationsmaterial som respektive chef skulle ta 

upp på månadsmöten med de anställda. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Projektgruppen funderade även över hur informationen skulle tilldelas. De valde att använda 

sig av olika kommunikationskanaler där ett av sätten var via månadsmöten där de anställda 

vid sådan personlig kontakt, skulle få chansen att ställa frågor och göra sina röster hörda. Det 

fanns även information tillgänglig på intranätet för de som ville ha tillgång till mer 

information. Både innan, under och efter bytet av affärssystemet tyckte projektgruppen att det 

var viktigt att gå ut med muntlig information istället för skriftlig till de anställda. (Personlig 

intervju med Cederlöf, 2013) Anledningen till det menar Cederlöf (2013) var att 

projektgruppen hade i åtanke att det vid muntlig kommunikation finns möjlighet till att skapa 

en dialog medan skriftlig kommunikation ofta blir enkelriktad. Vid en skriftlig 

kommunikationskanal såsom e-postmeddelanden, är det svårt för projektgruppen att veta om 

de anställda har läst mailet. En del kanske har öppnat det men inte läst det, läst delar av det 

eller läst det men inte tittat på eventuella bilagor som bifogats eller förstått vad som stod, 

säger han.  

Projektgruppen tyckte det var viktigt att alla fick och kunde tillgodose sig information som 

gavs ut. Dels för att förändringen skulle påverka deras arbetssituation och vardag och dels för 

att de ville etablera en trygghet hos de anställda inför förändringsprocessen. De ville även att 

alla skulle få känna sig delaktiga och hela tiden veta vad som hände i förändringsarbetet. 

Projektgruppens nyckelpersoner begav sig även ut i verksamheten för att föra en dialog med 

de anställda, även detta skedde både innan, under och efter införandet av systemet. Detta för 

att etablera en trygghet hos de anställda när de visste att de kunde få ställa frågor och även få 

veta vilka de kunde vända sig till. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013)    

Cederlöf (2013) uppfattade inte att informationen om att en förändring skulle ske kom som en 

chock för de anställda. Det hade länge varit diskussioner om att systemet inte fungerade 

tillräckligt effektivt. Därmed fanns vetskapen om att en förändring skulle ske och därför 

kändes det som att det var en tidsfråga innan det skulle inträffa. De förstod att det någon gång 

skulle bli ett byte av systemet men visste inte innan bytet när eller hur det skulle ske. 

4.4.2 Förändringsarbetets tillvägagångssätt 

Vid förändringsarbetets början gavs information från cheferna under möten med de anställda 

om vilket affärssystem som hade valts och de poängterade att en ordentlig utvärdering hade 

utförts innan beslutet om vilket det skulle bli togs. Projektgruppen lärde upp cheferna om hur 

det nya systemet fungerade vilka i sin tur lärde sina anställda. Upplärningen skedde under 

möten i konferensrum där alla berörda samlades och det fanns ett gemensamt system där 

cheferna demonstrerade hur det fungerade. Som komplement skedde utbildning även genom 

telefonmöten där alla satt vid varsin skärm som visade samma sak där det demonstrerades hur 

det skulle gå till. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Under förändringsarbetet användes liknande kommunikationskanaler som innan arbetets start. 

Cheferna försåg sina anställda med information under möten där power point-presentationer 

användes. Nyckelpersonerna gick runt bland de anställda för att få feedback på det nya 
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systemet och förändringsarbetet samt besvara frågor om hur förändringen berörde den 

enskilde anställde. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Cederlöf (2013) uppfattade det som att det var en stor variation i hur de anställda upplevdes 

vara motiverade till förändringen men tror att huvuddelen kände att det var rätt väg att gå då 

de visste att det gamla systemet var ineffektivt och behövde ersättas. Hur pass omfattande och 

stor förändring som de anställda upplevde att det var tror Cederlöf (2013) beror på när frågan 

ställs. Ställs frågan mitt under förändringsarbetet när utbildning sker och de anställda inte 

ännu lärt sig det nya systemet eller fått rutin på det upplevs förändringen förmodligen som 

mycket större än om frågan skulle ha ställts tre eller sex månader efter införandet av systemet, 

säger han. Efter några månader vet de anställda hur de ska göra i systemet och allt fungerar. 

De har även ett större förtroende för systemet och känner en större trygghet med det och det 

nya arbetssättet. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

En del av de anställda som upplevde förändringen som större och svårare än andra var ofta 

sådana personer vars arbetssätt hade förändrats mer än för någon som inte tyckte att 

förändringen var lika stor och svår. En del personer som hade fått ett besvärligare arbetssätt 

kunde känna sig missnöjda med detta och förstod inte att någon annan hade fått det lättare 

genom att informationen kunde återanvändas i systemet. De förstod inte att det totala arbetet 

inom enheten hade blivit mer effektivt och mycket administrativ tid hade besparats. De 

synpunkter som kom från de anställda kom ofta från enskilda individer och kommunicerades 

mest muntligt och ansikte mot ansikte med nyckelpersonerna som rörde sig ute i 

verksamheten. Även under möten kunde vissa frågor tas upp (Personlig intervju med 

Cederlöf, 2013).     

Problem som uppstod i enheterna på olika platser i Sverige eller i olika delar av systemet 

löstes genom riktade utbildningsinsatser av projektgruppen när utbytet av systemet var färdigt 

och arbetet med det hade satt igång. De ansåg det viktigt att finnas där och hjälpa till samt 

lyssna på de anställdas synpunkter för att få ett smidigt arbetssätt. (Personlig intervju med 

Cederlöf, 2013) 

4.4.3 Efter förändringsarbetet 

För att kunna ta tag i problem som uppstod efter förändringsarbetets slut valde några av 

projektgruppens medlemmar att fortsätta ingå i gruppen trots att de även hade börjat återgå till 

sina ordinarie arbetsuppgifter. Den ursprunliga planen var att projektgruppen skulle finnas 

kvar för att bidra till att förändringen skulle bli bestående men den blev kvar längre än vad 

som hade planerats, sex månader istället för cirka två. Anledningen till detta var att de såg att 

det behövdes mer utbildning då det uppstod situationer då anställda som hade gått på 

utbildning inte mindes hur de skulle handla. I andra fall hade någon inte tagit åt sig vad som 

sagts under utbildningen eller så hade viss information under utbildningen varit otydlig. 

(Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

Trots bra riktlinjer för kommunikation och utbildning var det ibland svårt att lära upp alla de 

anställda. De olika geografiska platserna försvårade det hela då det var besvärligt att utbilda 

sådana som inte kunde delta i utbildningen tidigare, exempelvis personer som hade varit 

tjänstlediga eller sjukskrivna vid dessa tillfällen. Detta löstes med hjälp av telefonmöten där 
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alla berörda personer fick systemet demonstrerat på sin skärm som de hade framför sig som 

visade varje person samma sak. (Personlig intervju med Cederlöf, 2013) 

4.5 Lärdomar 
Cederlöf (2013) tycker att planeringen av kommunikation, informationsgivande och 

upplärning gick som projektgruppen tänkt sig och tycker att förändringsarbetet och dess 

resultat blev lyckat. Han tycker däremot att det alltid går att lära av sina erfarenheter men kan 

inte peka på något stort problem eller någon specifik situation som uppstod som han känner 

att de hade kunnat förbättra.  

Några saker som han gärna tar med sig till framtida förändringsarbeten är att det är bra att 

fråga andra – kollegor, konsulter – som har erfarenhet av liknande förändringsarbeten vid 

planeringen av sitt egna för att få en uppfattning om hur mycket kommunikation, information 

och utbildning som kan tänkas krävas och vilka problem som kan uppstå exempelvis. Han 

tyckte även att det var bra att projektgruppen bestod av personer med så olika syn på och 

roller i företaget samt olika kompetenser eftersom det ger en stor kunskapsbredd. Han tror att 

det är bra att den egna personalen sköter kommunikation och utbildning och att konsulter kan 

tas in för att arbeta med den specifika förändringen. I detta fall var det systemet som många 

av ABB:s anställda själva inte visste så mycket om och då var det bra att hyra in specialister 

som kunde ha hand om den typen av frågor. Vad gällde kommunikationskanalerna som 

användes under detta förändringsarbete anser han dem vara lite gammalmodiga och tror att 

intranätet skulle ha använts mer om förändringen skulle ske idag. (Personlig intervju med 

Cederlöf, 2013) 

4.6 Fallet lön och tid - Vad för slags förändring och varför 
ABB genomförde ett förändringsarbete där de bytte lönehanterings- och 

tidsrapporteringsprogram och där de samtidigt införde en funktion i SAP:s webbaserade portal 

som heter Processes and Forms. Processes and Forms är en programlösning som hanterar de 

administrativa delarna i företaget såsom personalinformation och överföring av sådan 

information. Systemen som ABB bytte till ingick i SAP:s systemlösning. Att valet föll på 

SAP var naturligt eftersom att ABB arbetar med detta system och det är deras leverantör över 

hela världen. Innan bytet till SAP använde ABB ett annat system för lönehantering som var 

bra i sig men på grund av att det började gå ur tiden blev det allt svårare att underhålla och 

därför bestämde ABB sig för att byta ut detta. Största anledningen till bytet var dock att det 

fanns direktiv ifrån globala ABB att ett byte till SAP var ett måste. (Personlig intervju med 

Ramberg Hedin, 2013) 

En annan stor anledning till att ABB bytte system var för att det krävdes mycket resurser för 

att underhålla flera olika system och det skulle vara en stor vinst för företaget att ha alla dessa 

delar samlade i ett system. Några fördelar med att byta system var att i den nya 

systemlösningen skulle det gå att se saker som tidsrapportering i realtid. Exempelvis skulle 

det gå att följa sin frånvaro och liknande kontinuerligt istället för att, som i det gamla 

systemet, endast kunna se den typ av information en gång i månaden när den överfördes från 

de andra systemen. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 
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I och med den här typen av förändring berördes hela ABB, speciellt med tanke på det nya 

sättet att rapportera tid. Tidigare skedde tidsrapportering genom en registrering av varje 

anställds antal arbetade timmar, oavsett vilka tider på dagen det var men med det nya 

systemet skulle alla börja klocka in och klocka ut via något som heter SAP CATS.  På grund 

av att lönesystemet byttes förändrades också de anställdas lönerapporter och uppställandet av 

dessa vilket på så vis påverkade alla ABB:s anställda. (Personlig intervju med Ramberg 

Hedin, 2013) 

4.7 Projektgruppen i fallet lön och tid 
Ann Ramberg Hedins roll i förändringsarbetet var communication manager, change manager 

och test lead men hennes roll utvecklades under arbetets gång till att få del i en extra roll som 

training responser. Ramberg Hedin var delaktig i projektgruppen som bestod av ungefär 12-15 

personer i nästan två år, ifrån mars 2011 till december 2012 men efter sommaren 2012 

började hon arbeta deltid med projektet.  Projektgruppen var uppbyggd av delprojektledare - 

det fanns en delprojektledare för lön och en delprojektledare för tid. Dessa två 

delprojektledare hade också med sig en var sin medarbetare. Ytterligare fanns det en 

delprojektledare för funktionen Processes and Forms och ytterligare en för integrationerna och 

interfacen. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

Personerna som valdes till delprojektledare hade inte nödvändigtvis några chefspositioner för 

liknande roller i företaget utan de var så kallade vanliga, duktiga medarbetare berättar 

Ramberg Hedin (2013). För att få vara delaktig i projektet fick de som ville ansöka om att få 

vara delaktiga och visa sitt intresse. Därefter gjordes ett urval av alla sökande och en 

projektgrupp skapades. Rollerna som personerna fick var baserade på vad de hade för 

kunskaper och hur kompetenta de var inom sitt verkningsområde. Stor vikt lades vid att inte 

hyra in folk och sätta ihop en projektgrupp av dessa utan det fanns en vilja att ha personer 

inifrån företaget i projektgruppen som förstod verksamheten och dess arbete. Istället hyrdes 

konsulter in för att ersätta det arbete som de personer som blev valda till projektgruppen hade 

utfört tidigare. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

4.8 Förändringsprocessen 
Nedan beskrivs fallet lön och tid:s tillvägagångssätt för bytet av lönehanterings- och 

tidsrapporteringssystem till SAP samt införandet av SAP:s funktion Processes and Forms i 

ABB. 

4.8.1 Förberedelser  

Inför förändringen planerades hur införandet av systemet skulle ske och ett val att 

implementera förändringen i alla delar samtidigt gjordes. Om projektgruppen inte valt att 

implementera systemet i alla delar av företaget samtidigt hade det bidragit till mer arbete för 

de anställda då de hade varit tvugna att registrera lön och tid i flera olika system samtidigt. På 

enheten ABB Service kördes en testpilot av funktionen Processes and Forms och det gjordes 

främst för att kunna se hur det skulle kunna gå till vid införandet av lösningen i resterande 

delar av företaget. Det var möjligt att köra en testpilot i denna enhet för att förändringen inte 

var lika stor och de anställda skulle inte påverkas lika mycket av den här funktionen som vid 

en förändring av tidsrapporteringen. När det bestämdes att en förändring skulle ske fanns det 
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inte utrymme för de anställda att protestera mot förändringen då det var ett måste och ett 

direktiv ifrån ABB:s högsta ledning att det skulle ske. (Personlig intervju med Ramberg 

Hedin, 2013) 

Vid planering av förändringsarbetet fanns uppsatta delmål som var tvungna att uppfyllas för 

att arbetet skulle kunna gå vidare och fortlöpa. Den modell som visar dessa delmål kallas i 

ABB för Gatemodell. Gate står för de olika delmål och kriterier som måste uppfyllas i de 

olika stadierna av förändringsprocessen. Delmålen var uppsatta för hela implementeringen 

både för de tekniska bitarna och för utbildning av de anställda och informationsgivande. 

(Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

Vad det gällde kommunikationen som skulle ske under förändringsprocessen skapades en 

kommunikationsplan som visade vad som var viktigt samt hur de skulle gå tillväga vid 

informationsgivande och utbildning. Målet med kommunikationen i förändringsarbetet enligt 

denna plan var att skapa en positiv attityd och engagemang bland de anställda genom att 

anpassa kommunikationens innehåll till olika grupper av mottagare. Vidare skulle den även 

bidra till att göra de anställda förberedda på vad som skulle komma att ske. (Communication 

Plan Exigo, se bilaga 2) 

De som skulle beröras av förändringen delades upp i fyra olika grupper där exempelvis 

anställda var en av grupperna, avdelningschefer en annan och CATS power users tillhörde 

ytterligare en annan grupp. De fyra olika grupperna skulle informeras olika mycket och de 

anställda hade placerats i kategorin ”minimal ansträngning” vilket betydde att de inte 

planerades få vara särskilt delaktiga i förändringsarbetet och inte tilldelas lika mycket 

information som andra grupper. Avdelningscheferna var under kategorin nyckelpersoner och 

planerades bli informerade genom workshops och månatliga möten. De skulle få riklig 

information om förändringen och bytet av affärssystem då deras uppgift var att vidarebefordra 

denna till de anställda i varje ansvarigavdelning. CATS power users ingick i gruppen under 

kategorin ”hållas informerade” och skulle få riklig information genom månatliga 

informationsmöten då tanken var att dessa personer skulle bli experter på systemet och sedan 

hålla i utbildningarna för de anställda. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

Några risker med kommunikationsplanen hade identifierats. Dessa var att personer ur olika 

grupper inte kunde närvara och ta emot information, bristfällig information och för sen 

information. Andra risker som sågs var att det kunde vara svårt för användare att se hur de 

skulle gynnas av bytet och att informationen inte skulle vara anpassad efter mottagaren. 

Projektgruppen hade också i åtanke att det kunde uppstå svårigheter för dem att hålla sig till 

kommunikationsplanen på grund av brist på resurser under tiden för implementering av 

systemet och att det även kunde uppstå svårigheter för användarna att lära sig det nya 

systemet på grund av dess komplexitet. Det fanns även risk för motstånd bland mottagarna 

och att systemet skulle fungera dåligt vilket skulle kunna medföra att mottagarnas villighet att 

ta emot information och kommunicera minskar. (Communication Plan Exigo, se bilaga 2)   

I kommunikationsplanen fanns även en plan för vad som skulle kommuniceras och genom 

vilka kanaler. Det som skulle kommuniceras var bland annat grundläggande information om 

förändringen och dess syfte, mål och risker. Projektgruppen skulle även ge ut information om 
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förändringsarbetets framfart, fördelar med systembytet, den framtida lösningens design, 

funktionalitet och utsträckning, förändring i arbetssätt i och med bytet samt roller och ansvar. 

Detta skulle kommuniceras genom kanaler såsom olika typer av presentationer (exempelvis 

power point), workshops, möten, gruppaktiviteter, utbildning och dokumentation online. 

(Communication Plan Exigo, se bilaga 2)   

4.8.2 Förändringsarbetets tillvägagångssätt 

Det hade inte uppstått några rykten om att en förändring skulle komma att ske innan 

projektgruppen och cheferna gått ut med den officiella informationen om den. Reaktionerna 

hos de anställda innan förändringen var ganska neutrala. Ramberg Hedin (2013) tror att detta 

troligtvis beror på att de anställda inte riktigt förstod eller inte kunde föreställa sig vad det var 

som skulle hända. De anställda var också trötta på det systemet som de hade. Det var 4500 

personer som använde det tidigare systemet för tidsrapportering. Detta system förde med sig 

mycket problem och därmed skapades också mycket irritation hos de anställda. Många kände 

därför att förändringen var ett bra initiativ av ABB. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 

2013)  

För att sälja in förändringen hos de anställda lades stor fokus på att informera om att det 

skulle bli en förbättring för företaget och dess arbete i och med förändringen men det 

förklarades också att det nya systemet kunde kräva en del utbildning och upplärning till en 

början vilket kunde innebära mer arbete innan rutin och förståelse hade uppnåtts. Det sades 

för att undvika orimliga förhoppningar hos de anställda som sedan skulle kunna bli problem i 

form av ilska och misstro hos de anställda när de inte uppfylldes. (Personlig intervju med 

Ramberg Hedin, 2013) 

Vid vilken tidpunkt utbildningen för de övriga anställda gavs var olika beroende på vilken 

avdelning det gällde. Vissa höll utbildningarna tidigt och andra lite senare på grund av till 

exempel svårigheter i att få tag på lediga lokaler. Tidsmässigt skedde dessa utbildningar under 

mars, april och maj 2012 och själva utbildningslektionen för det nya systemet var i snitt en 

timme lång. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

För att utbilda de anställda i systemet valde projektgruppen att gå efter ett koncept som heter 

train the trainer där utbildning skedde av några så kallade CATS power users. CATS power 

users var personer från varje enhet som antingen fick anmäla sitt intresse för att vara CATS 

power users eller blev valda som representant av sin egen enhet. Den valda personen fick 

sedan utbildning i det nya systemet och fick testa på det före alla andra för att sedan kunna 

utbilda den egna enheten. De fick också vara del av projektet genom att ha kontinuerliga 

möten med projektgruppen. Information till de anställda gavs till stor del via dessa CATS 

power users, via ABB:s intranät och ytterligare nödvändig information fick de ifrån sina 

chefer. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

Mottagandet av reaktioner och feedback under förändringsarbetet skedde till stor del via 

ABB:s intranät där Ramberg Hedin var den som ansvarade för att ta emot de anställdas 

synpunkter och besvara frågor eftersom det var hon som var communication manager. 

Ytterligare mottagande av feedback och reaktioner togs emot av projektgruppen via 

avdelningscheferna, CATS power users och via ansikte mot ansikte-kommunikation med de 
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som var ute på avdelningarna och undersökte hur förändringsarbetet gick. En del negativa 

raktioner uppstod där de anställda på avdelningar gick till facket som hotade med att stämma 

ABB för att de inte var nöjda med förändringen. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 

2013) 

Till största del under förändringsarbetet följdes de utsatta steg och det tillvägagångssätt som 

beskrevs i Gatemodellen. Tester gjordes på de utvalda CATS power users och information 

gavs i de olika skeendena för att få med alla i utvecklingen av förändringen. (Personlig 

intervju med Ramberg Hedin, 2013) Enligt Ramberg Hedin (2013) följdes även den 

kommunikationsplan som fanns uppsatt och arbetet gick som planerat men projektgruppen var 

dock mer frekventa med informationsgivandet i början av förändringsarbetet än vad de var 

efter att systemet hade införts. Anledningen till att det blev så var för att det inte fanns någon 

direkt uppsatt plan för hur kommunikationen skulle gå till efter det att införandet av systemet 

skett och det fanns lite av en känsla av att allt skulle lösa sig efter införandet av det nya 

systemet. Det blev inte på detta sätt utan det hade behövts mycket mer information efter 

införandet av systemet än vad de hade kunnat ana. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 

2013) Några utav enheterna på ABB har sina egna interna informationshemsidor där Ramberg 

Hedin (2013) först efter ett tag förstod att hon även där var tvungen att lägga ut information 

för att nå ut till så många personer som möjligt. Information gavs även till de anställda genom 

att det lades ut på anslagstavlorna som finns på alla ABB:s verkstäder berättar hon i intervjun.   

Vad det gäller hur mycket de anställda blev påverkade av förändringen beror det på vilken 

grupp i företaget som väljs att titta på. Olika avdelningar och enheter påverkades olika 

mycket. Störst förändring blev det till exempel för de som arbetade med lön på lönekontoret 

och mindre påverkan av förändringen blev det för till exempel de som registrerade tid på 

enheten CIO office. Enligt Ramberg Hedin (2013) fanns det grupper på hela skalan, från 

mycket påverkade till lite mindre. Reaktionerna hos de anställda på de förändringar som de 

behövde göra och genomgå har varit att många tyckte att det var svårt men också att det tog 

tid att genomföra förändringen. Sammanfattat har inte reaktionerna varit så positiva utan 

snarare negativa på grund av att förändringen var omständig. (Personlig intervju med 

Ramberg Hedin, 2013).  

4.8.3 Efter förändringsarbetet 

Arbetet, efter införandet av SAP i fallet lön och tid, handlade mycket om att göra 

förändringen bestående. Att få en förändring att bli bestående handlar om att arbeta med att få, 

speciellt de anställda som gjort större förändringar i sitt arbetssätt, att skapa rutiner som 

fungerar för dem och kontinuerligt utvärdera sitt arbete men också arbeta med att utveckla 

arbetet så att det blir så effektivt som möjligt, berättar Ramberg Hedin (2012). Detta gjorde 

projektgruppen genom att fundera på vad det var som tog tid i arbetet, vad som kunde 

förändras för att underlätta det, vilka upplägg som skulle finnas på arbetet och vilka specifika 

uppgifter som skulle finnas. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013)  

Efter systemets införande skickade användarundersökningar ut till ungefär 2000 anställda i 

taget där de fick lämna kommentarer och svara på specifika frågor. Genom dessa 

användarundersökningar fick ABB och projektgruppen feedback av de anställda och deras 
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åsikter var att det nya systemet var svårt att lära sig och att det inte var speciellt 

användarvänligt. Mycket tid lades ner på att bemöta dessa kommentarer genom att ge mer 

utbildningar, tydligare information och lathundar. En plan togs också fram som skulle fungera 

som en lathund för projektgruppen och för de som arbetade med att lösa problem som 

kvarstod eller hade uppstått efter införandet av systemet. Det fanns också förhoppningar om 

att en ny version av SAP skulle komma och underlätta och lösa några av de problem som 

fanns men utöver det arbetade projektgruppen mycket med att ta fram nya utbildningar och ny 

hjälp för de anställda. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

ABB skapade, efter införandet av systemet, en så kallad roadshow där en grupp av personer 

ifrån lönekontoret, service desk och några chefer från avdelningarna åkte ut till de större 

enheterna i ABB och gick runt och pratade med de anställda och tog emot feedback ifrån dem. 

Samtidigt som de tog emot feedback informerade gruppen även om systemet och hade ansikte 

mot ansikte-kommunikation genom möten med de anställda samt gav mindre utbildningar till 

de som behövde. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) Den här typen av 

kommunikation tycker Ramberg Hedin (2013) har varit bra eftersom det skapade en närhet till 

de som arbetade med förändringen för de anställda som befann sig på andra geografiska orter. 

Det gav möjlighet för alla att känna att de fick uttrycka sina åsikter och prata med någon som 

kunde hjälpa dem att förstå, både systemet och varför förändringen var viktig. Detta har varit 

något som har gjort att de negativa reaktionerna minskade och kunde undvikas till stor del. 

Personliga möten var oslagbara i dessa sammanhang säger Ramberg Hedin (2013) eftersom 

de anställda då förstod att de som arbetade med förändringen var kompetenta och duktiga 

inom sitt område och ett förtroende skapades därmed för dem.   

För att hantera ytterligare problem som uppstod efter införandet av systemet fanns inte de 

resurser som hade behövts. Det hade behövts mer utbildningar och mer information och 

därmed mer planering, menar Ramberg Hedin (2013). För att på något sätt hantera problemen 

som uppstod fanns projektgruppen kvar för att arbeta vidare och lösa vissa problem och som 

tidigare nämnts skapades en plan som visade vägen för att slutföra kvarstående problem för 

förändringsarbetet. För att undvika delar av de problem som uppstod efter införandet av 

systemen hade mer fokus kunnat läggas på att verkligen få de anställda att förstå att det var 

viktigt att ta del av utbildningarna och informationen som gavs innan införandet. (Personlig 

intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

4.9 Lärdomar 
I slutändan tycker Ramberg Hedin (2013) att kommunikationen gick bra och som förväntat 

men hon anser att det vore bättre att fråga de anställda eftersom att det var de som gick 

igenom hela processen och tog emot kommunikationen. Ramberg Hedin (2013) tycker själv, 

som tidigare beskrivits, att kommunikationen kunde ha varit bättre efter införandet av 

systemet och att det är något som hon tar med sig som en lärdom för framtiden. Efter 

införandet hade det behövts mer utbildning eftersom att det är först när problem uppstår som 

folk har frågor och innan införandet var de anställda inte riktigt engagerade i att lära sig. Det 

har varit svårt att få ut den kommunikation som projektgruppen ville via medierna. Det fanns 

intranät men det var inte alla som har tillgång till en egen dator och det fanns en allmän ABB-

sida där information kunde läggas ut men det var svårt att veta om alla läste det som lades ut. 
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Det fanns en vilja att mäta informationen som cheferna skulle föra vidare till respektive 

avdelning för att se hur många som faktiskt gjorde det. En tanke var att ha en form utav av-

checkningsruta som cheferna och CATS power users kunde bocka av när de fört vidare 

informationen till de anställda. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 

Förbättringar som Ramberg Hedin (2013) tycker hade kunnat göras under den här 

förändringsprocessen är att det hade kunnat läggas mer tid på att rikta information. Med andra 

ord sortera i all den information som fanns och försöka att endast ge relevant information till 

de olika enheterna - sådant som specifikt berörde dem. Den oro, osäkerhet och ilska som 

uppstod hos de anställda när de inte förstod vad som hände och inte trivdes med vad 

förändringen förde med sig är också något som de hade kunnat arbetat mer med. Ramberg 

Hedin (2013) tycker även att forumet som fanns för att kunna ta del av de anställdas 

reaktioner och åsikter hade varit mer givande om tonen som användes hade varit trevligare då 

den påverkade synen på forumet. 

Fastän det hade kunnat läggas mer fokus på informationsgivandet efter införandet av 

systemet, när förändringsarbetet var igång, anser Ramberg Hedin (2013) att det var ett bra 

initiativ av ABB att ha en utsedd communication manager och det visar på att det fanns fokus 

på att kommunikationen skulle vara bra. Det har lagts mer vikt på kommunikationsgivandet 

vid den här förändringen än vad som gjorts vid tidigare förändringar som ABB utfört och det 

är en positiv utveckling. Utan en person som hade den ansvariga rollen för kommunikationen 

hade kommunikationsgivandet troligtvis varit spretigare och mindre kontroll hade funnits 

över vad som gick ut till de anställda. (Personlig intervju med Ramberg Hedin, 2013) 
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5. Analys  
I det här kapitlet kopplas teori och empiri samman för att belysa skillnader och likheter i de 

tillvägagångssätt som beskrivits i tidigare delar av denna studie. Detta analyseras och 

diskuteras med syfte att svara på tidigare givna frågeställningar och kommer i nästkommande 

kapitel att presenteras i form av slutsatser. Analyskapitlet är uppdelat i två avsnitt varav i det 

första avsnittet analyseras de båda fallen mot det som beskrivits om kommunikation i 

teorikapitlet. I det andra avsnittet analyseras de båda fallen mot de förändringsmodeller som 

har presenterats i teorikapitlet.    

5.1. Kommunikation 
Nedan kommer vi att svara på studiens frågeställningar genom att belysa likheter och 

skillnader mellan de båda fallens kommunikationsstrategier och det som står beskrivet om 

kommunikation i den teoretiska referensramen. Vi ger förslag på hur utfallet hade kunnat 

förbättrats om de hade använt sig av de teorier som presenterats i den teoretiska 

referensramen.  

5.1.1 Vikten av kommunikation 

Smeltzer (1991) beskriver i sin teori om kommunikation i förändringsarbeten att när ett 

företag ska genomföra ett förändringsarbete och en förändringsprocess är det viktigt att tänka 

på kommunikationen - vilken typ av kommunikation som ska användas, vilket sätt som är 

mest givande för att förmedla informationen och vikten av verbal och icke-verbal 

kommunikation. Projektgrupperna i både fallet CRM och fallet lön och tid förberedde 

kommunikationen inför förändringen och skapade en strategi för hur kommunikationen till de 

anställda skulle ske. Detta visar att det fanns en tanke på att kommunikationen skulle vara bra 

och underlätta förändringsprocessen och att projektgrupperna därmed förstod vikten av 

kommunikation.  

Simonsson (2006) menar att kommunikation från den som kommunicerar till den som mottar 

lyckas när de tre delarna av ett kommunikationssystem – vem, vad och hur – fungerar i 

harmoni med varandra. Att projektgrupperna i de båda fallen tänkte ut en 

kommunikationsplan för förändringsprocessen där dessa aspekter behandlades är en indikator 

på att de ville att kommunikationen skulle vara fungerande och det fanns en önskan om att 

informationen skulle mottas på ett lyckat sätt.   

5.1.2 Kommunikation och människan 

Plank och Eneroth (2008) menar att människor dels lever i en objektiv värld som präglas av 

ett logiskt och rationellt tänkande där managementtekniker används och dels i en subjektiv 

värld där ett ledarskap med en förmåga att möta människor och dess känslor är viktigt. I fallet 

CRM tog projektgruppen mer hänsyn till den subjektiva världen än vad som gjordes i fallet 

lön och tid. I fallet CRM planerades informationsgivandet utifrån att de anställda skulle känna 

en trygghet i förändringen och dämpa känslor såsom osäkerhet och oro. I fallet lön och tid 

lades vid framställandet av kommunikationsplanen för förändringsarbetet, mer fokus på att få 

in systemet i verksamheten. Det var inte förrän efter lanseringen av systemet som 

projektgruppen upptäckte att det fanns ett behov av att ta emot de anställdas synpunkter och 

bemöta deras kritik och det var inte förrän dess forumet på intranätet skapades där 
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kommunikationsansvariga Ramberg Hedin, vår intervjuperson, var den som ansvarade för 

mottagandet av kritiken. I alla förändringsarbeten är det viktigt att se till de mänskliga 

aspekterna vilket projektgruppen i fallet CRM gjorde men däremot inte de ansvariga i fallet 

lön och tid. I fallet CRM uppstod inte mycket motstånd från de anställda och förändringen 

gick smidigt. Om projektgruppen i fallet lön och tid hade tagit mer hänsyn till de anställda, 

som projektgruppen i fallet CRM gjorde hade det kunnat uppstå mindre missnöje och mindre 

kritik från dem.  

Angelöw (1991) menar att motivation kan skapas när de anställda känner att förändringen är 

önskvärd eller förstår nödvändigheten av den samt när de känner att de får vara delaktiga i 

förändringsprocessen. Smeltzer (1991) tar upp att det är vanligt att den övertygande formen 

av presentation av förändringsarbete appliceras oftare på organisationer där de anställda inte 

har varit involverade i de tidigare och utvecklande faserna av förändringen. I fallet lön och tid 

var de anställda inte involverade i förändringsarbetet och en övertygande infallsvinkel 

användes för att få de anställda att bli positivt inställda till den förändring som skulle ske. 

Fördelarna med systembytet betonades vilket tyder på att projektgruppen försökte få de 

anställda att känna att förändringen var nödvändig och på så sätt skapa motivation. Likaså i 

fallet CRM där projektgruppen betonade att en ordentlig utvärdering av olika system hade 

gjorts innan de hade beslutat sig för vilket de skulle välja, tyder även detta på ett försök till att 

skapa motivation hos de anställda då detta tillvägagångssätt fungerar som en ansats till att 

övertyga dem om att det nya systemet kommer att vara bra och fungera ännu bättre än det 

nuvarande systemet. Därmed försökte de även här visa på nödvändigheten av systembytet och 

på så sätt skapa motivation inför förändringen. 

Något som också skapar motivation hos de anställda menar Eriksson (2002) är tydlig 

information. Utebliven kommunikation kan istället bidra till sänkt motivation, oro, osäkerhet, 

ovilja och okunskap. I fallet CRM fokuserades mycket på att få med de anställda 

känslomässigt i förändringsarbetet och i intervjun sade Cederlöf att projektgruppen ville gå ut 

med tydlig information för att skapa en trygghet hos de anställda och därmed förebygga 

känslor av osäkerhet och oro hos dem. Något sådant verkade inte fallet lön och tid:s 

projektgrupp haft i åtanke då de inte hade funderat så mycket kring hur kommunikationen 

under själva förändringsarbetet skulle gå till då Ramberg Hedin i intervjun berättade att de 

först och främst hade fokuserat på kommunikationen inför lanseringen av förändringen och 

inte på vad som skulle ske kommunikationsmässigt därefter. Detta ledde i sin tur till att de 

anställda fick sänkt motivation och ovilja till förändringen. Hade projektgruppen i fallet lön 

och tid planerat för att hantera kommunikationen efter införandet hade de kunnat undvika 

detta.  Därmed hade de anställda också känt sig mer trygga i förändringen när de hade haft 

mer information och då känt sig mer delaktiga.  

5.1.3 Hur kommunikationen sker 

Som Smeltzer (1991) säger så är ansikte mot ansikte-kommunikation den mest effektiva. 

Detta för att det är givande för båda parterna då det finns utrymme för att ställa frågor men 

också för att se uttryck hos den andra som utan denna typ av kommunikation hade gått 

förlorad. Även Eriksson (2002) håller med om att en fördel med en sådan muntlig 

kommunikationskanal är att frågor kan ställas direkt och de anställda kan få sina röster hörda. 
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Ramberg Hedin berättar att projektgruppen i fallet lön och tid använde sig av denna 

kommunikationskanal när de gjorde sin roadshow men mycket mer ansikte mot ansikte-

kommunikation fanns inte från projektgruppen. Den mesta ansikte mot ansikte-

kommunikationen kom ifrån CATS power users och avdelningscheferna och dessa hade 

projektgruppen i fallet lön och tid svårt att följa fullt ut. I fallet CRM användes muntliga 

kanaler då mycket information gavs på möten och nyckelpersonerna gick runt i verksamheten 

och talade med de anställda. Även utbildningen skedde muntligt från cheferna till de anställda 

på liknande sätt som i fallet lön och tid som använde CATS power users.   

Enligt Eriksson (2002) är kommunikation som mest effektiv när den muntliga 

kommunikationskanalen kombineras med skriftliga och elektroniska kommunikationskanaler. 

Om information gavs ut i skriftlig form i fallet CRM framgick inte av intervjun men i fallet 

lön och tid framställdes lathundar till de anställda som informerade om hur systemet 

fungerade. I båda fallen användes intranätet som är en elektronisk kommunikationskanal. I de 

båda fallen gavs information ut på intranätet och i fallet lön och tid mottogs och besvarades 

även kritik från de anställda genom denna kommunikationskanal. En annan elektronisk 

kommunikationskanal som användes i fallet lön och tid var enheternas hemsidor där de 

anställda försågs med information. I fallet CRM användes därmed två av de tre 

kommunikationskanalerna och i fallet lön och tid använde sig projektgruppen utav alla. Här 

hade fallet CRM kunnat komplettera sin muntliga information med skriftlig för att nå ut till de 

anställda på ytterligare ett sätt. Då detta gjordes i fallet lön och tid men det ändå inte bidrog 

till större tydlighet är det dock svårt att säga om det skulle ha gjort det i fallet CRM.  

Under förändringsarbeten menar Eriksson (2002) att det är vanligt att en projektbaserad 

kommunikationskanal införskaffas som komplement till de andra kommunikationskanalerna. I 

fallet lön och tid skulle den plats på intranätet där kritiken från de anställda mottogs och 

besvarades kunna ses som en projektbaserad kommunikationskanal då denna endast 

existerade under tiden för förändringsprocessen. I fallet CRM verkar det inte ha funnits någon 

projektbaserad kommunikationskanal. Detta tror vi att de med fördel hade kunnat haft för att 

de anställda skulle kunna känna mer samhörighet med och delaktighet i förändringen.  

5.1.4 När kommunikationen sker 

Enligt Smeltzer (1991) har tidsaspekten för kommunikationsgivandet stor betydelse för 

förändringsarbeten och även att veta när och hur mycket information som ska ges till de 

anställda är av vikt. Informationen vi fick ifrån intervjun med Ramberg Hedin tyder på att 

projektgruppen i fallet lön och tid hade tidsaspekten för när de skulle gå ut med information i 

åtanke när de tog fram sin kommunikationsplan. Det fanns en vilja hos projektgruppen att inte 

ge information om förändringen för tidigt till de anställda på grund av att de trodde att de 

anställda inte skulle vara mottagliga för den informationen då. På liknande sätt tänkte 

projektgruppen i fallet CRM. De ville gå ut med information tidigt för att kunna ta emot 

anställdas synpunkter om förändringen samtidigt som de hade en önskan om att själva ha så 

mycket information som möjligt för att kunna besvara frågor som skulle kunna uppkomma 

hos de anställda. I fallet CRM valdes därför efter övervägande att informera om förändringen 

en tidpunkt närmare lanseringen av systemet.  
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Någon anpassning av när informationen gavs till de anställda för att undvika att rykten 

uppstod i företaget som Smeltzers (1991) teori behandlar verkar inte ha funnits varken i fallet 

CRM eller i fallet lön och tid. Som Ramberg Hedin berättade i intervjun uppstod inte några 

rykten i fallet lön och tid om förändringen som skulle komma och anledningen till det kan 

vara att de gick ut med information i ett bra tidsskede eller så kanske de anställda, som 

Ramberg Hedin också förklarat i intervjun, inte riktigt kunde förstå vad det var som faktiskt 

skulle hända. Här kan paralleller dras till huruvida de anställdas oförmåga att förstå den 

förändring som skulle komma att ske kunde ha varit mindre om informationen hade varit 

tydligare men också att den kanske hade givits i ett annat skede. Inte heller i fallet CRM 

verkade det ha uppstått några rykten. Detta kan ha berott på att projektgruppen valde en 

passande tidpunkt för informationsgivandet om den kommande förändringen. Vår 

intervjuperson Cederlöf menar att det är viktigt att ha kvalitet i sin information så att det är 

möjligt att kunna besvara de anställdas frågor. Kan inte frågorna besvaras tror han att det lätt 

leder till ryktesspridning. Detta påstående går i enlighet med Angelöw (1991) som menar att 

bristfällig kommunikation ofta genererar i ryktesspridning då den bidrar till oro och osäkerhet.   

5.1.5 Vad som kommuniceras 

Hur mycket information som ska ges och presenteras till de anställda påverkas också av hur 

känslig informationen är och om det finns en vilja att hålla den typ av information borta ifrån 

konkurrenter, beskriver Smeltzer (1991). Projektgruppen i fallet lön och tid gick inte ut med 

speciellt mycket information om förändringsarbetet och processen eftersom att det var något 

som de arbetade med i projektgruppen och den informationen ansågs inte nödvändig för de 

anställda. De gick dock ut med mycket information om hur förändringen skulle påverka de 

anställda, hur utvecklingen skulle ske, när införandet skulle ske och information i 

utbildningssyfte. Eftersom många anställda var missnöjda med hur systemet fungerade och 

hur det blev efter införandet kunde det ha varit bra om projektgruppen gått ut med mer 

information om processen i sig då det kunde ha gett de anställda mer inblick i att det är svårt 

att göra en förändring och därmed få mer överseende med de problem som kan uppstå. I 

efterhand tror Ramberg Hedin att informationen som gavs ut hade kunnat vara mer riktad och 

inte lika bred då den viktiga informationen kan gå förlorad om den information som ges till 

stor del består av sådant som inte berör de anställda.  

Inte heller i fallet CRM involverades de anställda i ett tidigt skede i förändringsprocessen då 

det var medlemmarna i projektgruppen som gjorde utvärderingar om olika system för att 

bestämma vilket som skulle väljas utan att detta informerades till de anställda. Som tidigare 

nämnts fanns en önskan om att informera de anställda i ett tidigt skede om systembytet för att 

kunna ta emot deras synpunkter men en senare tidpunkt valdes för att kunna bidra med 

mycket och tydlig information istället. Informationen som gavs ut berörde tillvägagångssättet 

för valet av system, vad som skedde under hela förändringsarbetet och information i 

utbildningssyfte. Om projektgruppen informerade om hur förändringsarbetet skulle påverka 

de anställda framkommer inte av intervjun men Cederlöf sa att en del anställda tyckte att de 

hade fått ett svårare arbetssätt som de var missnöjda med. Denna missnöjdhet kunde kanske 

ha dämpats om de anställda hade fått mer information om de totala besparingarna i 

administrativ tid som skulle uppstå som en följd av systembytet.  
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5.1.6 Stilen på kommunikationen 

I Smeltzers (1991) teori om kommunikation under förändringsarbeten betonas att det är 

viktigt att tänka på sättet och stilen som används för informationsgivandet. I dessa två fall bör 

den vara anpassad för att passa alla de olika enheterna inom ABB. Projektgruppen borde även 

ha en stil på kommunikationen som är anpassad till hur de vill få de anställda att uppfatta 

förändringen och som också är anpassad så att den når alla i organisationen. Som Smeltzer 

(1991) beskriver kan uppfattningen om förändringen påverkas hos de anställda genom att 

vinkla den åt det håll som passar bäst och i fallet lön och tid fanns en vilja om att det skulle 

uppfattas positivt genom att lägga tyngd vid de positiva delarna och förbättringarna som 

skulle komma med förändringen. När projektgruppen i fallet lön och tid valde den här typen 

av infallsvinkel måste de tänka på att det inte blir för mycket av det goda eftersom att det då 

kan leda till problem i ett senare skede. Blir inte förändringen som tänkt kan det leda till att de 

anställda reagerar negativt på detta och känner sig lurade, vilket vidare kan skapa en minskad 

vilja för förändringsarbetet som skedde i fallet lön och tid. I fallet CRM valde projektgruppen 

att vinkla informationen på så sätt att de var noga med att säga att det låg mycket utvärdering 

och tanke bakom valet av system. Detta för att skapa en känsla hos de anställda att 

förändringen kommer att förbättra deras arbete men också skapa ett förtroende för 

projektgruppen och det nya systemet.  

5.1.7 Vem som kommunicerar 

Smeltzer (1991) skriver i sin teori att företaget som genomför förändringen måste bestämma 

sig för ifrån vilken nivå i företagets organisatoriska struktur informationen som ges till de 

anställda ska komma ifrån. Det är något som projektgrupperna verkar ha arbetat en hel del 

med i både fallet CRM och i fallet lön och tid. I de båda fallen gavs information från högre 

chefer, projektgruppen, avdelningschefer och i fallet lön och tid användes även CATS power 

users. Det har lagts mycket tid på att information ska komma ifrån alla delar av företaget där 

de mer raka direktiven och informationsgivandet har kommit ifrån högt uppsatta chefer. 

Mycket information har även givits på ett mer öppet sätt genom avdelningschefer och 

projektgruppens nyckelpersoner i fallet CRM och CATS power users i fallet lön och tid på 

grund av att det finns mer utrymme för att ställa frågor och liknande till dessa 

informationsgivare. I fallet lön och tid valdes även en enskild person ut, som var den som var 

kommunikationsansvarig, för att besvara den kritik som mottogs via intranätet.  

5.2 Förändringsmodeller 
Här fortsätter vi att svara på våra frågeställningar genom att diskutera likheter och skillnader 

mellan de båda fallens tillvägagångssätt och den teoretiska referensramens 

förändringsmodeller. Vi diskuterar förbättringsförslag för de båda fallens förändringsarbeten 

utifrån dessa teorier. 

5.2.1 Plank och Eneroths modell för förändringsarbeten 

Plank och Eneroth (2008) påvisar att förändringsarbeten tar tid och att det ska få ta den tid 

som krävs.  De påvisar också att många förändringsarbeten misslyckas på grund av att de 

ansvariga för förändringsprocessen inte lyckats få de anställda att acceptera förändringen 

genom att göra den begriplig, meningsfull och hanterbar. Att inte arbeta med den osäkerhet 

som kan uppstå hos de anställda inför en förändring kan ha en negativ påverkan på 
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förändringsprocessen. Därför kan det vara bra att låta de anställda vara delaktiga och bli 

involverade i processen eftersom att det på så sätt kan minska oroskänslorna hos dem. I fallet 

lön och tid lades inte den största fokusen på att få de anställda att känna en form av säkerhet 

och delaktighet kring förändringen och dess arbete. Istället låg mest fokus på att göra själva 

bytet, med de tekniska bitarna och samspelet mellan alla enheter inom ABB. I fallet CRM 

fokuserade projektgruppen mycket på att de anställda skulle känna sig trygga och delaktiga 

eftersom att förändringen påverkade deras arbetsvardag. Detta gjorde de genom att ge ut riklig 

och tydlig information. Om inte mycket fokus läggs på de anställda blir risken för motstånd 

och osäkerhet större, speciellt om det uppstår problem med det nya systemet som i fallet lön 

och tid. Hade de anställda varit mer delaktiga och på något vis känt att de hade en roll i fallet 

lön och tid:s förändringsarbete hade förståelsen för problem som kan uppstå vid en sådan här 

process varit större och därmed hade det också kunnat bli en smidigare förändringsprocess.   

Vidare utveckling av vad som är viktigt under en förändring har Plank och Eneroth (2008) 

beskrivit i en åttastegsmodell. Utifrån intervjun med Ramberg Hedin och Cederlöf verkar det 

som att några av dessa steg har fungerat bättre än andra i fallet CRM och i fallet lön och tid. 

För att börja med steg ett som handlar om att informera de anställda om vad som är det nya,  

var projektgrupperna i fallet CRM och i fallet lön och tid bra på att informera de anställda om 

att en förändring skulle ske och det verkade som att de förstod att en förändring var 

nödvändig. Steg två går ut på att få de anställda att förstå förändringen och här lyckades 

projektgrupperna kommunicera varför förändringen var ett måste och hur den skulle påverka 

företaget och organisationen positivt i framtiden. 

Vidare till steg tre där acceptans står i fokus är också ett steg där de anställda under den här 

förändringen i fallet lön och tid hade accepterat att en förändring skulle ske. Dock så hade de 

nog inte förstått vad den egentligen skulle innebära och hur den skulle påverka dem. I fallet 

CRM uppstod inga problem och de anställda verkade ha accepterat förändringen även i detta 

steg. Det fjärde steget handlar om att få de anställda att inse följderna av förändringen. I fallet 

CRM förstod inte de anställda som hade fått ett jobbigare arbetsätt att deras ökade arbetsbörda 

bidrog till att effektivisera det totala administrativa arbetet. Detta hade projektgruppen kunnat 

informera om för att minska motståndet hos dessa anställda. Samma gäller i fallet lön och tid 

där de anställda i det tidiga stadiet av förändringen inte förstod vad förändringen skulle 

innebära och genom att vara tydligare med det hade missförstånd och motstånd kunnat 

minskas. Vad det gäller steg fem som innebär att de ansvariga ska försöka få de anställda att 

bli medvetna om sina nya roller uppstod en del problem med kommunikationen i fallet lön 

och tid då de anställda inte verkade förstå vad det var de skulle göra. De hade inte heller fått 

tillräckligt med utbildning för att känna sig säkra i vad de skulle ändra i det egna arbetet. Här 

uppstod problem med kommunikationen även i fallet CRM då vissa av de anställda inte 

förstod att deras nya arbetsroll bidrog till total besparing i administrativ tid. Även här hade 

projektgrupperna kunnat bistå med tydligare information för att undvika detta.  

Steg sex går ut på att försöka få de anställda att förstå det egna behovet av utveckling och det 

sjunde stegets mål är att få alla organisationsmedlemmar att möta behovet av utveckling. Det 

var här det blev mest problem i fallet lön och tid och där motstånd växte fram hos de anställda 

och de började känna att de inte längre önskade förändringen och ville ha tillbaka det gamla 
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systemet. Om projektgruppen i fallet lön och tid hade involverat de anställda mer i 

förändringsprocessen kunde troligtvis detta motstånd ha minskats eller till stor del eliminerats. 

I fallet CRM verkade de anställda inse det egna behovet av utveckling men också 

organisationens behov då det gamla systemet var ineffektivt och kostsamt. Sista steget, steg 

åtta där det handlar om att göra förändringen bestående har projektgruppen i fallet lön och tid 

lagt ner mycket tid på att förbättra, utveckla och förändra det som inte har blivit bra efter 

införandet av det nya systemet. Detta är ett viktigt steg för att det ska vara möjligt att få en 

förändring att bli hållbar och långsiktig, men också  att den vision och de mål som fanns med 

förändringen kan uppnås (Plank och Eneroth, 2008). Projektgruppen i fallet CRM gjorde på 

liknande vis genom att ha kvar projektgruppen ett halvår efter implementeringen av 

affärssystemet för att kunna svara på frågor och ge extra utbildning som skulle bidra till att 

göra förändringen bestående. 

5.2.2 Kotters åttastegsmodell och de båda fallen 

Det finns både likheter och skillnader mellan Kotters (1998) åttastegsmodell och 

tillvägagångssättet i fallet CRM där SAP:s CRM-modul infördes i ABB Service och i fallet 

lön och tid där lönehanterings- och tidsrapporteringsprogrammen i ABB byttes ut och 

funktionen Processes and Forms infördes. Kotter (1998) beskriver i ett steg att det är viktigt 

att få organisationen att känna att den kommande förändringen är nödvändig och leder till 

något bättre. Detta är ett steg där ABB själva kanske inte bidrog i form av förberedelser utan 

det hade snarare uppenbarat sig genom kontinuerliga systemproblem och förståelsen för att en 

förändring var nödvändig fanns redan hos de anställda både i fallet CRM och i fallet lön och 

tid. Steg två där fokus ligger på att bilda ett team, i de här fallen en projektgrupp, vars uppgift 

var att arbeta med förändringen och allt den innebar var något som skapades vid dessa 

förändringar. Både i fallet CRM och i fallet lön och tid valdes personer med olika 

kompetenser och från olika delar av företaget. Detta tror vi är bra då det bidrar till att 

projektgruppen får en bred kunskapsbas och en överblick över hela företaget eller enheten i 

fråga, beroende på vilka delar av företaget som berörs av systembytet. Vidare till steg tre där 

en upplyftande vision och strategi ska arbetas fram för förändringsarbetet var också något som 

fallet lön och tid:s projektgrupp gjorde under förändringen och förberedelserna inför den. 

Däremot skedde detta inte i lika stor utsträckning i fallet CRM. Där fanns en vision som 

projektgruppen arbetade mot men ingen nedskriven strategi fanns utan det var endast 

muntliga riktlinjer som de utgick från. Hade en nedskriven strategi framställts hade det funnits 

tydligare riktlinjer för arbetet vilket kanske hade bidragit till tydligare information till de 

anställda.  

I Kotters (1998) steg fyra är det viktigt att förmedla visionen och nå ut med den till de 

anställda genom bland annat att projektgruppen kan föregå med gott exempel. Här finns det 

utrymme att diskutera vare sig de gjorde det eller inte i både fallet CRM och fallet lön och tid. 

Först kan det vara bra att ha i åtanke att ABB är ett stort företag med många anställda och 

därför finns det inte alltid möjlighet att föregå med gott exempel i den mån att alla inte ser vad 

som sker mer än att ett nytt system införs och de anställda får ändra sitt arbetsätt till viss del. 

De som kunde föregå med gott exempel i dessa fall var avdelningschefer, nyckelpersoner eller 

CATS power users. Alla var dock inte medlemmar i projektgruppen som Kotter (1998) menar 
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är de som ska föregå med gott exemepel men de hade stort ansvar för informationsspridning, 

visionsförmedling och utbildning. Huruvida avdelningscheferna, nyckelpersonerna och CATS 

power users fullföljde sin uppgift beror på vilka av dem det handlar om. Som Ramberg Hedin 

beskrev i sin intervju var det svårt att ha uppsikt över vilka som gjorde det de skulle gällande 

informationsgivande i fallet lön och tid och vilka som inte gjorde det. Enligt Ramberg Hedin 

verkade det som att alla inte gjorde sitt bästa och det kunde ha varit ett tydligare 

visionsförmedlande. CATS power users som hade i uppgift att föregå med gott exempel och 

fungera som personer med mer kunskap om systemet och förändringen i fallet lön och tid 

verkar vara de som övergripande var duktiga med att förmedla vidare den framtagna visionen. 

Vad det gäller avdelningschefer och nyckelpersoner i både fallet CRM och i fallet lön och tid 

var det svårare att ha kontroll över deras vilja och engagemang i att föra vidare det som 

önskades föras vidare. För att ha haft bättre kontroll över vad avdelningschefer, 

nyckelpersoner och CATS power users gjorde hade projektgruppen kunnat göra uppföljningar 

för att se till att alla gjorde det de skulle. 

I steg fem handlar det om att göra förändringsarbetet så smidigt och effektivt som möjligt 

genom att till exempel göra sig av med hinder, göra nödvändiga förändringar i systemet eller 

uppmuntra de anställda till nytänkande och att ta risker. Liknelser i det här steget med fallet 

lön och tid är det arbete som projektgruppen gjorde för att minska motstånd hos de anställda 

gällande det nya systemet vilket de gjorde genom att skapa en roadshow för att nå ut till alla 

enheter och prata med de anställda. Mer likheter än så finns inte riktigt då det här verkar vara 

ett steg som inte fanns med i förändringsprocessen,. Troligtvis på grund av den inställning 

som ABB hade till SAP i fallet lön och tid vilken var att de utgav sig för att vara bestämda då 

det bara var för alla att acceptera att SAP var det system som skulle användas och det var de 

anställda som till största del fick ändra på sig för att passa systemet och inte tvärtom. De 

likheter vi kan se i fallet CRM och Kotters (1998) steg fem skulle vara att projektgruppen 

försökte göra sig av med hinder i den förberedande fasen genom att gå ut med riklig 

information och bygga en trygg grund för de anställda genom hela förändringsprocessen. De 

hade nyckelpersoner som fanns där för de anställda som stöd och till för att svara på frågor 

och rörde sig mycket ute i verksamheten för att visa sin tillgänglighet och på så sätt minska 

oro. De anställdas synpunkter togs tillvara på men de kunde dock inte hindra att förändringen 

skulle ske då det var en nödvändighet för ABB Service att göra ett systembyte då det gamla 

systemet var för ineffektivt och kostsamt.  

Steg sex lyfter fram belöning för den framgång och utveckling som sker med 

förändringsarbetet genom att uppmärksamma att delsegrar och delmål uppnåtts. Här verkar 

det inte heller som att projektgruppen varken i fallet CRM eller fallet lön och tid har följt 

Kotters (1998) modell då vi inte hittar några direkta likheter med den information som 

Cederlöf och Ramberg Hedin gav om förändringsprocessen. Vidare kan sägas att 

projektgruppen i fallet lön och tid arbetade mot delmål och därför uppmärksammades 

delmålen mer i projektgruppens arbete snarare än vad de verkar ha uppmärksammats för de 

anställda och deras del i förändringen. Hade de anställda fått ta del av delmålen hade det 

kunnat bidra till att de kände större delaktighet i förändringsprocessen och de hade möjligtvis 

även kunnat välkomna det nya systemet i större grad. Projektgruppen i fallet CRM hade inte 
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utformat några specifika delmål för förändringsarbetet. Det är något de hade kunnat göra för 

att få alla som involverades i förändringsprocessen att bli mer medvetna om 

förändringsarbetets framfart. I steg sju innefattas att bekräfta det som hittills har uppnåtts och 

att fortsätta framåt i förändringsprocessen genom att ändra på sådant som inte längre är 

förenligt med den tidigare framarbetade visionen. Här har projektgruppen i fallet lön och tid 

till stor del arbetat i enlighet med Kotters (1998) åttastegsmodell på så vis att de har 

uppmärksammat genom intranätet att de fel som funnits har rättats till. De har även 

uppmärksammat att arbetet gått framåt och att det inte har varit några stopp eller problem 

under en längre tid. I fallet CRM användes istället muntlig direktkontakt av nyckelpersonerna 

som rörde sig ute i verksamheten och tog emot synpunkter från de anställda för att se vad som 

kunde göras åt problem som uppstod. I vissa fall gjordes punktinsatser med utbildningar, 

antingen på enskilda orter där problem uppdagades eller i olika delprocesser i systemet.  

När det till slut är dags för förändringen att bli bestående kommer processen till steg åtta i 

Kotters (1998) modell där en förbättring av det nya arbetssättet och effektivisering av 

företagsledningen sker. Det handlar även om att få de nya rutinerna att bli förankrade i 

företagskulturen. Arbetet för att göra förändringen bestående gör projektgruppen i fallet lön 

och tid genom att hitta sätt att utveckla det nya systemet för att få det att bli så bra som 

möjligt. Det läggs också fokus på att de som har genomgått stora förändringar i arbetssättet 

kontinuerligt utvärderar det nya arbetssättet och arbetar för att göra sina nya rutiner så 

effektiva och smidiga som möjligt men också göra förändringarna bestående och hållbara i 

längden. Det finns dock inget ur intervjun med Ramberg Hedin som tyder på att den här 

förändringen ska ha påverkat företagsledningen på något sätt och än mindre ha effektiviserat 

den. I fallet CRM valde projektgruppen att vara kvar i ett halvår efter att förändringsarbetet 

var färdigt. Detta för att kunna bidra med svar på frågor, hjälp och tillsätta extra utbildning 

där det behövdes. Inte heller här vet vi om företagsledningen och dess effektivitet påverkades 

av förändringen.   

5.2.3 Angelöws tre förändringsstrategier och de två fallen 

Angelöw (1991) visar på att det finns tre olika förändringsstrategier; den toppstyrda, den 

representativa och den delaktiga förändringsstrategin. I fallet CRM skapades en projektgrupp 

som arbetade med förändringen och de anställda fick regelbunden information av sina 

respektive chefer. Även i fallet lön och tid bildades en projektgrupp och CATS power users 

och avdelningschefer blev kontinuerligt informerade så att de sedan kunde föra vidare 

informationen till de anställda. Fallet CRM och fallet lön och tid kan alltså tänkas ha använt 

den representativa förändringsstrategin. De anställda i fallet CRM och i fallet lön och tid blev 

dock inte involverade i förändringsarbetet som det beskrivs att de ibland kan bli i den 

representativa förändringstrategin, men utöver den skillnaden finns det mest likheter mellan 

denna strategi och de två fallen. Det fanns inga tydliga problem med att de anställda skulle 

acceptera förändringen utan snarare låg problemen gällande förändringen i att det blev 

problem efter införandet då de anställda, särskilt i fallet lön och tid, inte kände att de hade fått 

tillräckligt mycket utbildning.  
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5.2.4 Lewins kraftfältsmodell och de två fallen 

Lewins kraftfältsmodell som beskrivs av Alvesson & Sveningsson (2008) består av de tre 

faserna upptining, förändring och återfrysning. I upptiningsfasen rekommenderas att involvera 

de anställda i förberedelserna för förändringsarbetet (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Ramberg Hedin beskriver i sin intervju att det inte fanns speciellt många anställda involverade 

i de inledande faserna av förändringsarbetet. Projektgruppen i fallet lön och tid hade kunnat 

involvera de anställda mer i förändringsprocessens inledande fas för att skapa en tydligare 

gemenskap mellan de ansvariga för förändringsarbetet och de anställda som berördes av 

förändringen. Hade mer involvering funnits hade kommunikationen troligtvis också nått ut 

bättre till de anställda då de själva hade haft större förståelse för varför den var viktig samt 

förstå att de också hade en betydande roll för arbetet. I fallet CRM blev de anställda inte 

heller speciellt involverade i förberedelserna för förändringsarbetet och Cederlöf menar på att 

detta berodde på att projektgruppen ville ha så mycket information själva så att de kunde 

svara på de frågor som kunde uppkomma efter presentationen av förändringen. Hade de gått 

ut med information tidigt och projektgruppen inte kunnat svara på de frågor som uppstod hade 

det kunnat skapa rykten om att projektgruppen inte visste vad de gjorde menar han. Fallet 

CRM involverade inte de anställda i de inledande faserna och gör därför inte som Lewins 

kraftfältsmodell i detta stadie. Om det hade kunnat bli bättre om de hade involverat de 

anställda mer är svårt att svara på då det verkar som att det gick bra trots detta och de 

anställda verkade inte få en mer negativ inställning till förändringen på grund av detta.  

Förändringsarbetets gång som finns i fokus i fas två är ett övergripande ämne där det handlar 

om att följa de planer som skapats för förändringens genomförande (Alvesson & Sveningsson, 

2008). Planer och strategier för kommunikationen under genomförandet hade skapats för 

förändringsarbetet i fallet lön och tid. Fokus låg dock på de inledande faserna av 

förändringsarbetet, alltså fram tills det att projektgruppen och ABB infört systemet. Efter 

införandet fanns inte mycket planering för kommunikationen och det var ett problem då det 

märktes att mycket information och utbildning hade behövts även efter införandet. Hade en 

utförlig kommunikationsplan och strategi skapats för förändringsarbetets olika faser innan, 

under och efter hade förändringen troligtvis gått bättre och det hade blivit mindre motstånd 

från de anställda efter införandet. Att följa sina uppsatta planer var något som Cederlöf  

berättar att de gjorde i sitt genomförande av förändringen i fallet CRM. En plan för 

genomförandet hade skapats men en nedskriven plan för kommunikationen hade inte 

framställts vilket de med fördel hade kunnat göra. Istället för att göra en plan diskuterades det 

fram hur projektgruppen skulle arbeta med kommunikationen under förändringen säger han.  

Det hade troligtvis varit enklare att följa en utsatt plan och också större chans för att 

kommunikationen skulle bli som tänkt om en strategi hade arbetats fram.  

Tredje fasen går ut på att göra förändringen bestående. Det gjorde projektgruppen i fallet lön 

och tid genom att de arbetade med förbättringar, framställde planer och strategier för 

utveckling och gav utbildningar till de som behövde. Projektgruppen tog emot den feedback 

de anställda hade genom enkätundersökningar och arbetade sedan för att förbättra och hjälpa 

de som fann det nya systemet svårt och behövde mer utbildning. Detta efterarbete var 

nödvändigt för att det skulle vara möjligt för förändringen att bli bestående då många 
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anställda inte var nöjda med förändringen och därmed inte hade viljan att lära sig och använda 

det nya systemet, säger Ramberg Hedin. Det är därför viktigt att förstå att arbetet efter 

införandet är minst lika viktigt som det innan. I fallet CRM valde projektgruppen att fortsätta 

verka sex månader efter att förändringen skett för att kunna hjälpa till med utbildning och 

ytterligare kommunikation som de anställda behövde. Det var bra att projektgruppen stannade 

kvar eftersom att de i det här skedet, nästintill, var experter på sitt område och kunde bidra 

med hjälp gällande frågor och utbildning. Hade detta inte gjorts hade det troligtvis varit 

svårare och möjligen tagit längre tid att göra förändringen och bytet bestående.  

5.2.5 De två fallen och Aladwanis tre faser 

Aladwani (2001) beskriver i sin modell med tre faser att i den första fasen när en 

implementering av ett affärsystem sker, ska fokus ligga på att identifiera och utvärdera vilka 

attityder som finns hos de anställda inför förändringen för att sedan kunna hantera, om det 

finns, motstånd och negativitet till förändringen. Projektgrupperna i fallet CRM och fallet lön 

och tid gjorde inga direkta undersökningar för att få reda på vad de anställda tyckte och tänkte 

inför förändringen utan att de snarare hade fått intrycket av de anställda att de inte hade något 

emot förändringen eller ett systembyte eftersom att problem med de dåvarande systemen var 

vanliga. Hade projektgruppen utfört en form av undersökning om attityderna hos de anställda 

finns det en möjlighet att det hade kommit fram att det var viktigt för de anställda att det 

skulle vara lätt att arbeta med nya system, att det ska vara användarvänligt eller att det 

krävdes fler utbildningar för att det fanns många som tyckte att det var svårt att lära sig nya 

system och rutiner. Projektgrupperna kanske hade kunnat använda sig av informationen från 

dessa undersökningar om sådana hade utförts i sina förberedelser vad gällde de anställdas 

förmåga att motta det nya systemet. I fallet CRM ville projektgruppen gärna ha synpunkter 

från de anställda i ett tidigt skede. Då hade de dock behövt informera om att en förändring var 

på ingång och detta vill de inte göra i ett så pass tidigit skede eftersom de inte själva hade så 

mycket information då att de hade kunnat svara på frågor som de anställda hade kunnat ställa. 

Därför valde de att inte ta emot synpunkter från de anställda. Detta kanske inte gjorde något 

då projektgruppens medlemmar redan visste att de anställda var medvetna om att det 

dåvarande systemet var gammalt och ineffektivt samt redan förstod att ett systembyte någon 

gång skulle ske.  

I fas två är det tid för att arbeta fram en strategi för kommunikationen med hjälp av den 

information som framtagits i fas ett. När strategin tas fram på detta sätt blir förutsättningarna 

för framgång i förändringsarbetet bättre på grund av att den utvecklas med förståelse för de 

typer av motstånd som finns. (Aladwani, 2001) Här hade projektgruppen i fallet lön och tid, 

likt tidigare fas, kunnat fokusera mer på att skapa bättre förutsättningar för förändringsarbetet. 

Enligt den kommunikationsstrategi som togs fram av fallet lön och tid:s projektgrupp låg de 

anställda på den låga nivån av hur mycket information som skulle ges till de olika grupperna i 

företaget. Hade de anställda legat högre upp på denna lista hade det kanske minskat de 

problem som uppstod när systemet väl infördes i företaget på grund av att de hade förstått hur 

mycket de anställda påverkar framgången för den här typen av arbete. Information och 

förståelse för att de anställda hade behövt ha mer information och prioritet hade 

projektgruppen i fallet lön och tid fått förståelse för om de frågat och undersökt hur de 
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anställda ställde sig till förändringen. Samtidigt är det inte lätt att få en uppfattning om vad 

9000 anställda känner inför förändringen och en generell slutsats kan vara svår att dra. I fallet 

CRM anpassade projektgruppen inte heller här sin kommunikationsstrategi efter vad de 

anställda ansåg eftersom de inte hade tagit reda på detta. Däremot fanns hela tiden en tanke på 

att hålla de anställda väl informerade så att de skulle känna sig trygga genom hela 

förändringen vilket då minimerar motstånd och ryktesspridning.   

Vidare i fas två när den första presentationen av förändringen och bytet ska ske är det bra att 

kommunicera fördelarna med bytet eftersom att det ger ett lättare och oftast mer 

framgångsrikt förändringsarbete. Presentationen bör dock inte vara för positiv då det istället 

kan skapa problem om dessa fördelar som presenterats inte inträffar. (Aladwani, 2001) Den 

här typen av presentationsval var något som projektgruppen i fallet lön och tid valde att 

använda sig av genom att framföra fördelarna med bytet och valde att kommunicera att det 

skulle bli bättre, kostnadsminimerande i längden och mindre problem med systemet. 

Projektgruppen i fallet lön och tid var dock noga, som Aladwani (2001) beskrev var viktigt, 

med att inte vara för positiva i sitt framförande utan de förklarade och betonade också att det 

kunde uppstå svårigheter vid införandet av systemet och att det var en lång process. Detta är 

något som vi tycker var bra att de gjorde eftersom det säkert har minskat motståndet som 

växte fram hos de anställda då de på så vis förbereddes på att det kunde uppstå problem och 

liknande. Det kan bidra till att de anställda får ett förtroende och känner att de kan lita på 

projektgruppen i och med att en realistisk bild av förändringsprocessen ges. Genom att också 

påpeka i sin presentation att bytet leder till kostnadsminimering kan det bidra till att de 

anställda som genomgår förändringen får en positiv inställning till den då de inser att det finns 

möjlighet för dem att tjäna på den långsiktiga kostnadsminimeringen. Det framgick inte av 

intervjun om projektgruppen i fallet CRM talade om fördelarna med systembytet eller 

poängterade något om hur processen skulle kunna komma att uppfattas vid presentationen av 

det. Däremot lade projektgruppen betoning på att det hade gjorts en grundlig utvärdering av 

system innan de beslutat sig för vilket som skulle väljas. Detta skulle kunna ses som att 

projektgruppen genom den informationen ville ge en positiv bild av förändringen. På grund av 

att beslutsprocessen var lång och omfattande skulle en slutsats kunna dras om att systemet 

borde vara bra och bidra med något positivt för företaget.  

Aladwani (2001) beskriver i sin teori att upplärning, som också är en del av fas två, är en 

viktig del då en bra upplärning har stor betydelse för om ett förändringsarbete blir lyckat och 

påverkar om de anställda får en positiv inställning till förändringen. Upplärningen hade 

projektgruppen i fallet lön och tid planerat in innan systemet infördes men tyvärr, som 

Ramberg Hedin beskriver i intervjun, var det för lite och det hade behövts mer utbildning 

både innan och efter att systemet införts. Hade fler utbildningar funnits hade 

förändringsarbetet förmodligen blivit mer lyckat och mindre ilska och motstånd hos de 

anställda hade funnits. I fallet CRM verkade det inte ha uppstått några särskilda problem vad 

gällde upplärningen. Eftersom att upplärning under dessa typer av förändringsprocesser är 

viktig tycker vi att det är det bra om de anställda tar utbildningstillfällena på allvar och 

ansvarar för att ta till sig det som sägs under dessa. För att de ska förstå sitt ansvar tycker vi 

att projektgruppen behöver ge tydlig information om vikten av utbildningarna. Under 
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utbildningstillfällena är det även bra om kommunikationen under dessa är tydlig för att 

undvika missförstånd.  

Aladwani (2001) tar vidare upp att det är bra att plocka upp personer som har inflytande hos 

de anställda och göra dem delaktiga i projektet. Projektgruppen i fallet lön och tid utbildade så 

kallade CATS power users som var utvalda av varje enhet och skulle vara de som skulle bli 

duktiga på det nya systemet och delaktiga i projektet för att kunna föra vidare information och 

utbilda den egna enheten. Tillvägagångssättet i fallet CRM var liknande men där var det 

avdelningscheferna som blev upplärda och skulle föra kunskapen vidare. Att ha personer som 

blev experter på systemen var ett positivt initiativ av projektgrupperna i de båda fallen 

eftersom att det var så stora förändringar och många berördes av dessa. Då är det bra att ha ett 

antal personer som är delaktiga och arbetar med projektet till viss del som kan föra vidare det 

till enheten då det kan vara svårt för projektgruppen att själva nå ut till alla i företaget och 

svara på alla frågor som uppstår. Användandet av detta koncept, train the trainer, medförde att 

alla anställda fick samma information oavsett vilken geografisk plats de befann sig på, säger 

Cederlöf. 

Tredje och sista fasen som Aladwani (2001) beskriver handlar om att utvärdera hur 

förändringsarbetet och bytet av systemet har gått samt ta emot feedback från de anställda om 

hur de uppfattar det nya systemet. Ramberg Hedin berättar att i fallet lön och tid arbetade 

projektgruppen efter införandet av systemet med förbättringar utefter en förbättringsplan som 

hade skapats. De försökte få systemet att passa organisationen så bra som möjligt samt 

hantera de problem som kvarstod. Att arbeta med förbättringar och problemlösning efter att 

systemet är infört är något som vi tycker är bra eftersom att de anställda ska trivas och känna 

att det är möjligt för dem att arbeta långsiktigt med systemet. I fallet CRM togs feedback emot 

av nyckelpersonerna som var ute i verksamheten i detta syfte och projektgruppen fanns kvar 

för att ta emot synpunkter och svara på frågor. Kompletterande utbildningar gavs efter 

förändringsarbetet vilket också är ett tecken på att de arbetade med att göra förändringen 

bestående då de ville att de anställda skulle ha rikliga kunskaper i systemet så att de kunde 

arbeta med det helt självständigt.   

5.3 Slutdiskussion 
Efter att ha analyserat de båda fallens kommunikationsstrategier och förändringsprocesser 

med förändringsmodeller och teorier för kommunikation kan vi konstatera att en 

förändringsprocess generellt sett består av tre faser. Dessa är någon form av förberedande fas, 

en fas där förändringsarbetet genomförs och en slutskedesfas. Faserna innehåller i sin tur ett 

antal steg som kan variera i antal och det finns även variation i vad som sker i dessa steg. I 

nästkommande kapitel presenterar vi en kommunikationsstrategi som vi har kommit fram till, 

utifrån vad som diskuterats i detta kapitel, skulle passa ABB när de gör framtida byten till 

SAP.  
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6. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som har dragits utifrån ovanstående analys och diskussion. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier inom området. 

Kommunikationsstrategin som vi presenterar i det här kapitlet är baserad på vad vi har 

kommit fram till i analysen. Den är uppdelad i tre faser som vi kallar förberedelsefasen, 

förändringsfasen och hållbarhetsfasen. Fas 1 innehåller två steg, fas 2 innefattar tre steg och 

fas 3 består av ett steg.  

 Fas 1 - förberedelsefasen 

- steg 1: val av projektgrupp 

- steg 2: planering och strategiframställning 

I förberedelsefasens första steg väljer ledningen ut en eller två personer som tilldelas ansvaret 

att sätta samman en projektgrupp som ska ansvara för förändringsarbetets alla kommande 

steg. Vår studie visar att personerna som ingår i projektgruppen ska ha olika kompetenser och 

roller i företaget för att ha en bred kunskapsbas och stor överblick över hela företaget eller 

enheten i fråga. Det är även fördelaktigt att projektgruppen innehåller en specifik person som 

bär ansvaret för kommunikationen under förändringsprocessen.  

I det andra steget planerar projektgruppen hur förändringen och kommunikationen av den ska 

se ut och framställer en tydlig kommunikationsstrategi som berör alla faser och steg av 

förändringsprocessen. Den ska vara grundläggande, utförlig och tydlig och behandla när 

information ska ges, hur mycket information som ska ges, hur den ska förmedlas, vilka som 

ska ta emot den och vilka som ska förmedla den.  

Vår undersökning visar att under hela förändringsprocessen, ska de kommunikationskanaler 

som används passa det steg förändringsprocessen befinner sig i. En kommunikationskanal 

som är fördelaktig att använda sig av är ansikte mot ansikte-kommunikation för att direkt 

kunna svara på frågor, ta emot synpunkter och få tillgång till icke-verbala signaler. Som ett 

komplement till ansikte mot ansikte-kommunikation visar studien att det är bra att ge 

skriftliga dokument till de anställda, såsom exempelvis förändringsprocessens schema eller en 

lathund till systemet. Dessa dokument ska även finnas i elektronisk form som de anställda kan 

ta del av på intranätet. Information som rör vad som sker under förändringsarbetet ska även 

det läggas ut på intranätet och också på enheternas hemsidor så att alla anställda kan ta del av 

den när den är aktuell. För att ha en samlad kommunikationskanal för att ta emot åsikter ska 

en projektbaserad kommunikationskanal skapas så att de anställda har en specifik plats att 

vända sig till för att uttrycka sina åsikter. På så vis får även projektgruppen synpunkterna 

samlade på samma ställe och feedbacken kan mottas under hela förändringsprocessen.  

För att skapa engagemang hos de anställda ska informationen vara relevant för de som den 

förmedlas till så att de inte får information som inte berör dem. I kommunikationsstrategin ska 

det även ingå en plan för kommunikationen under upplärning av systemet.  
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 Fas 2 - förändringsfasen 

- steg 3: presentation av förändring 

- steg 4: utbildning 

- steg 5: lösa problem 

I förändringsfasen, i förändringsprocessens tredje steg, presenteras förändringen för de 

anställda. Tidpunkten för när denna presentation ska ske ska vara vid ett tillfälle där 

projektgruppen har tillräcklig kunskap om systemet och förändringsprocessen för att kunna 

svara på de anställdas frågor som kan uppkomma. Tidpunkten för presentationen ska inte ske 

för lång tid innan eller för nära inpå implementeringen av det nya systemet. Vår undersökning 

visar att det är fördelaktigt att presentationen är vinklad genom att lägga vikt vid delmål för 

förändringen och visionen av den. Projektgruppen ska förbereda de anställda på vad 

förändringsprocessen kommer att innebära och hur planen för den ser ut. Detta för att skapa 

delaktighet och engagemang och känslan av att de anställda är involverade och bidrar till 

förändringsarbetets framfart. Både positiva och negativa aspekter med förändringen ska 

framföras för att ge de anställda en realistisk bild av förändringsprocessen. Detta  bidrar även  

till att de anställda känner att projektgruppen är ärliga och därmed känner att de kan lita på 

dem samt får ett förtroende för dem. 

I det fjärde steget hålls utbildningar i det nya systemet. De behöver vara grundläggande och 

det är viktigt att kommunikationen under dessa är tydlig vilket då minskar risken för 

missförstånd. Det ska ha framgått tydligt att det är viktigt att delta i utbildningarna så att de 

anställda tar utbildningstillfällena på allvar och ansvarar för att ta till sig av informationen 

som ges under dessa. Det är bra att i planeringen ha tänkt på att extra utbildningar kan behöva 

hållas för sådana som känner att de har behov av det. Utbildningen ges via power point-

presentationer och möten där alla sitter vid varsin skärm som visar hur systemet fungerar. Vår 

studie visar att det är fördelaktigt att vid utbildning av systemet använda sig av konceptet 

"train the trainer" där experter på systemet utbildar utvalda personer ifrån respektive 

avdelning som berörs av förändringen. De lär i sin tur upp de anställda som arbetar i deras 

enhet och är de som svarar på enklare frågor om systemet. Genom att göra på detta sätt får 

alla anställda samma information trots att de befinner sig på olika geografiska platser.   

Förändringsprocessens femte steg är det sista steget i andra fasen kallad förändringsfasen. I 

det här skedet ska utbildningarna vara klara och fokus ligger istället på att lösa de problem 

som uppstått vid införandet av systemet och när systemet väl börjat användas. I vår 

undersökning har vi kommit fram till att projektgruppen med fördel kan ta emot feedback från 

de anställda för att bli medvetna om vilka problem som finns. Synpunkterna tas emot av de 

utvalda personerna som ansvarar för att utbilda sina anställda vilka med fördel kan röra sig i 

verksamheten och ta emot dessa och frågor ansikte mot ansikte som de sedan för vidare till 

projektgruppen. Synpunkterna förmedlas även till de anställdas chefer som i sin tur för dessa 

vidare till projektgruppen och förmedlas också genom en projektbaserad 

kommunikationskanal där de anställda tillåts uttrycka sina åsikter och får gehör för dem. 
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 Fas 3 - hållbarhetsfasen 

- steg 6: göra förändringen bestående 

Det sjätte och sista steget i den avslutande hållbarhetsfasen handlar om att göra förändringen 

bestående. För att göra detta visar vår studie att det är bra om projektgruppen finns kvar så att 

medlemmerna i den kan svara på frågor, ta emot feedback och ge mer information där det 

finns behov. De ska även bistå med utbildningar till de anställda som inte kunde närvara vid 

de tidigare utbildningstillfällena eller till personer som inte förstått, tagit till sig all 

information eller glömt bort. För att motverka problem och motstånd som fortfarande kvarstår 

i samband med förändringen ska enkätundersökningar göras där de anställda får utvärdera det 

nya systemet och de egna arbetsrutinerna, förändringsprocessen och kommunikationen av 

den. På detta sätt görs förändringen bestående och projektgruppen får lärdomar inför framtida 

förändringar.   

6.1 Förslag till vidare studier 
Det vore intressant att se de anställdas syn på kommunikationen under förändringsprocesserna 

som vi har undersökt i denna studie för att se om deras uppfattning stämmer överens med 

projektgruppernas uppfattning representerade av våra intervjupersoner. Vi tror att det skulle 

kunna gå att hitta fler förbättringsmöjligheter om vi skulle få ta del av deras perspektiv. I 

denna studie hade det även varit intressant att få gå in djupare i kommunikationen i alla faser 

av förändringsprocesserna vilket vore möjligt om ytterligare information från fler personer 

ifrån projektgruppen samt från anställda kunde erhållas.  

Eftersom att vi har fokuserat på kommunikationsstrategier i förändringsprocesser som rör byte 

till affärssystemet SAP i ABB, finns möjligheter att utveckla och bredda studien genom att 

undersöka kommunikationsstrategier i förändringsarbeten i andra multinationella företag som 

byter affärssystem till SAP. Detta för att se om det finns likheter mellan dem och om det då 

finns möjligheter att dra generella slutsatser om hur kommunikationsstrategier i sådana 

förändringsprocesser bör läggas upp för alla multinationella företag.    
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Bilaga 1 
Vad hade du för roll i förändringsprocessen? Hur länge var du delaktig? 

Hur många var det i projektgruppen? 

Vilka var med i projektgruppen? Hur valdes dem? 

 

förändringsfrågor: 

1. När startade förändringsarbetet? Hur lång tid tog det? 

2. Varför valde man att göra förändringen? 

3. Hur förberedde man dem anställda inför förändringen som skulle komma att ske? 

4. Hur berättade de ansvariga för förändringsarbetet att en förändring skulle komma att ske? 

Lade man betoning på något speciellt? T.ex. förbättringar som skulle komma med systemet? 

Kostnadsminimering? Berättade man övergripande om systemet? 

5. Hur långt uppifrån i företaget kom informationen om förändringen? 

6. Tänkte man på de anställdas inställning och reaktioner till förändringen över huvud taget 

eller tänkte man mer på att få den tekniska biten att fungera? 

7. Var dem anställda delaktiga i förberedelserna inför förändringen? 

8. Hur var reaktionerna från de anställda till förändringen innan arbetet hade satt igång - 

positivt, neutralt, negativt? 

9. Hur omfattande var processen? - Vilka delar av företaget berördes? 

10. Implementerades förändringen i en del av företaget i taget, i flera samtidigt eller alla 

samtidigt? Varför?  

11. Fanns det uppsatta delmål, delsegrar och liknande under förändringen?  

12. Beskriv i vilka steg förändringsprocessen gick till. 

13. Hade de ansvariga för förändringsarbetet någon 

kommunikationsplan/kommunikationsstrategi för förändringen? Gjorde man som planerat 

eller fick man ändra planen under tiden? I så fall varför? 

14. Vilka förutsättningar hade man för förändringen gällande arbetssättet - behövde man göra 

stora/många förändringar i arbetssättet i och med förändringen? 

15. Fick dem anställda i och med förändringen ändra sina arbetssätt? Hur var i så fall 

reaktionerna till det? 

16. Tog ni in konsulter till förändringsarbetet? 

 

kommunikationsfrågor: 

17. Hur kommunicerade man med dem anställda under förändringsprocessen, genom vilka 

medier? Uppstod rykten om förändringen innan den officiella informationen om att en 

förändring skulle ske hade givits till de anställda? 

18. Tänkte man på att kommunikationsformen skulle få de anställda att bli motiverade till 

förändringen? Om de anställda blev motiverade, hur gjorde man?  

19. Hur stor vikt lades på kommunikationen under förändringsprocessen?  

20. Var det många i företaget som inte ville genomföra förändringen? I så fall - minskade 

arbetsviljan hos de anställda då?   

21. Hur tycker man att kommunikationen gick under processen? Gick det som förväntat? 

Stötte man på problem gällande kommunikationen till de anställda? I så fall vilka? Hur 

hanterades dessa? 

22. Hur gjorde man för att göra förändringen bestående? Uppföljningar? 

23. Kände de ansvariga för förändringsarbetet att de hade kunnat göra något annorlunda för 

att underlätta förändringsprocessen när det gäller kommunikationen till de anställda? 

Förbättringsförslag? Lärt sig något nytt till kommande förändringar? 
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Bilaga 2 
Project plan 

Communication plan Exigo project 
 

To     Whom It may concern 
 

Copy to      
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2. The Exigo Project 50 
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 50 
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7. Measurable 51 

8. Identified stakeholders 51 

 

 

Background 

The ABB payroll system has an end of life cycle, 2013. New payroll system is SAP 
Payroll. 

 There are a number of advantages related to using the integrated Payroll solution in 
SAP. 

 

ABB Sweden is supposed to use one time reporting system and SAP CATS is the 
selected solution. The CATS solution is already used by 50% of ABB employees and 
for these employees and the org units there will be small adjustments. For units not 
using CATS today the change of time reporting system will be a significant change for 
employees, managers and local Power users. 

 

ABB needs a workflow system replacing ePS (9 different LN databases) and SAP 
HCM Processes & Forms by Adobe Interactive forms is the selected solution.  

An implementation of forms will contribute to the overall OsA target stating one HR 
application (replacement of ePS). One of the most important target in the functionality 
is to find a solution that admit automated register of PA data based upon request from 
managers in the organisation but also that the solution easily can be adopted to the 
SAP Enterprise Portal concept used by SEABB today 

 

Managers and BPHR will find their workspace for process and forms, reports etc in 
the SAP Portal (IE based). 
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The Exigo Project 

Project sponsor is Lena Eliassson and Exigo STEECO has members from IS, 
Finance, the Business and Risk Management. 

Exigo also has an operational STEECO with division representatives and process 
owner. 

The ABB project team has about 10-12 team members mostly from HR Center but 
also from IS and Finance and external supplier will staff the project team with 
approximately 5 members. 

The project is going through a requirements and design fase during spring 2011. 
Development starts in summer 2011.Develoment ends in the beginning of 2012. We 
go for pilot and final test in early spring 2012. Go live is planned to May 2012 

 

Purpose and objectives of Communication for the Exigo project 

 Purpose & objectives  

 All different Exigo Stakeholders should get the needed information & support 
in right format & time in order to have a successful use of the new Exigo 
delivered system functions. 

 Contacts with the stakeholder groups during the project execution should lead 
to good commitment and anchoring via structured information and 
interactive dialogue. 

 Objektive  

 The objective is that the Exigo project execution phase, the Go-live and Post 
go live phase will be effective & well managed to minimize the potential 
negative Business impacts by well done project stakeholder analysis and 
needs. 

Communication plan 

Create a positive attitude and create engagements through a planned and designed 

communication adapted to the different groups of receivers. The plan shall prepare the 

different stakeholders. 

• Workshops and monthly meetings with key players 

• Training activities for key players from the beginning of 2012, relevant information at inside  

• Monthly information meetings with stakeholders that needs to be informed  

• Quarterly information meetings with stakeholders who needs to be satisfied  

• In communication Operational Steering Group has an important role in cooperation with 

Communication responsible for Exigo  

 

Risks/obstacles 

The following risks have been identified for activities in the communication plan;  

 Deficient in analyze of groups of receivers 

o Stakeholders are missing 

o Key players are missing 

 Deficient information from the project  
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o Lack of information  

o Information not in time  

o Difficult for the users to see “what’s in it for me”   

 The information that’s is communicated is not adapted to the receiver 

 High level of activities/ lack of resources in the organization during the implementation makes 

it hard for the project to be able to communicate according to the plan 

 The complexity of the new SAP models and functionality makes it hard for the users to learn 

how to use the new system 

 Resistance/hesitation against changes within the different groups of receivers  

 Bad functionality in the system blocks affects the users willingness to receive information and 

to communicate 

 

Methods for communications  

The following methods/solutions will be used to communicate information about; Exigo and its 

subproject 

 Different types of presentations (power point etc)  
 Workshops  

 Meetings 

 Activities in functional groups 

 Training 

 Online documentation 

 Guidelines 

 

Messages to be communicated  

The information to be communicated can be divided in the following subgroups;  

 Basic information, introduction about the project its purpose, goals, risks etc.  

 Information about the project progress  

 Information about advantages with the new system 

 Information about the future solution (design/functionality/extent)  

 Changes in working methods according to processes related to present system environment 

 Roles and responsibilities   

 

Measurable 

The project will measure how well the project has been able to communicate with different groups of 

stakeholder. This will be done by evaluating forms. 

For the moment the following areas is planned to be measured;  

 Number of persons in the stakeholder groups that…. 

o Know about how Exigo affects their daily work 

o Be prepared and have a positive attitude to Exigo and sub projects 

 

Identified stakeholders  

The following stakeholders have been identified:   

 Exigo, STECO     

 Scheduled monthly meetings 

 Operational STECO                                         Scheduled monthly meetings  
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 Payroll and HRIS department                       Scheduled monthly meeting, involved in test 

 HR Direct                          Scheduled monthly meetings 

 Other users within HR Center                                                Scheduled monthly meetings  

 Business HR Partners                     Workshop Sept, information via Op St Comm 

 HR Process owners                            Scheduled monthly meetings 

 Accounting and Accounts Payable                     Scheduled monthly meetings, involved in test 

 SAP PU (CATS PU)                          Scheduled monthly meetings 

 SAS Shared Accounting Services    Scheduled quaterly meetings 

 IS representatives    Scheduled quaterly meetings 

 Union representatives   Scheduled quaterly meetings 

 Managers                    Info, training, inside user guides 

 Secretaries/assistants                    Info, training, inside user guides 

 Employees/end users                                       Info, training, inside user guides 

 Interface partners                 Ext. via email and int. via meetings 


