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Sammanfattning

Charles Darwin beskrev i sin bok “om arternas uppkomst” att den som kan anpassa sig och

utvecklas allt eftersom ett sådant behov uppstår, kommer att frodas. Detta påstående går av

olika anledningar att tolkas utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Organisationer förändras för

att möta villkor ställda från en mängd aktörer, interna liksom externa. Om dessa villkor möts

kan organisationen leva i harmoni med sin omgivning, om villkoren förblir obesvarade

kommer organisationen med största trolighet gå under. När det fastställts att organisationer

måste förändras kan också frågan hur detta praktiskt går till ställas. Studiens syfte är att

undersöka hur implementeringsprocessen av en administrativ reform i praktiken utförs på ett

företag samt de steg som kan identifieras och kopplas samman till denna process. Syftet har

uppnåtts genom att studera en administrativ reform på ett av Atlas Copcos säljbolag

hemmahörande i Stockholm genom intervjuer och användning av interna

dokument.Reformen bestod i huvudsak av införandet av ett nytt affärssystem som skulle

komma att förändra arbetssättet radikalt för de anställda.

Som stöd har studien använt sig av teorin om planerad förändring, frånstötning, frikoppling

samt verktyg- och symbolperspektivet. Resultatet pekar på att implementering till stor del

stämmer överens med teorin om planerad förändring, medan tendenser till frikoppling och

frånstötning varit svårare att påvisa. Argument som talar för både symbol- och

verktygsperspektivet har identifierats.

Nyckelord: Förändringsarbete, företagsreform, implementeringsprocess.
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1. Inledning

I följande avsnitt kommer en kortare ämnesintroduktion framläggas. Därefter kommer en

problemformulering som mynnar ut i ett syfte samt ett antal forskningsfrågor med

iakttagande av den avgränsning som funnits befogad att genomföra.

1.1 Bakgrund

Charles Darwin (2009) beskrev att samtliga levande arter befinner sig i en ständigt

föränderlig miljö. Den mest anpassningsbara överlever, därför måste en art förändras i takt

med förändringar i dess habitat. Detta faktum gäller även för organisationer. De befinner sig i

samhällen där de måste möta villkor från en mängd intressenter. Gentemot kunder måste

organisationer tänka i termer såsom kvalitet, pris och differentiering. Gentemot anställda

måste de kunna erbjuda rimliga arbetsvillkor. Liksom vilken art som helst kommer

organisationer att förändras. Detta kan inträffa under kort tid men även långsamt under en

längre tidsperiod (Burke 2014). Burke menar att det kan talas om revolutionär- och

evolutionär förändring. En revolutionär förändring anses ske snabbt och dramatiskt. Denna

typ av förändring är ofta oåterkallelig, det vill säga, den går vanligtvis inte att få ogjord.

Evolutionära förändringar anses förekomma i större utsträckning. De sker långsamt för att en

organisation måste förändras för att överleva.

Foster och Kaplan (2001) som samlat data från över 1000 organisationer inom 15 olika

branscher under 36 års tid talar för att mänskligheten befinner sig i en tid av “discontinuity”.

Detta kan beskrivas som att samhället är föränderligt. För att argumentera för sin sak hänvisar

de till tidsskriften “Forbes” topp 100 lista för världens största företag. Orginallistan kom ut

1917 och vid 1987 hade 61 av dessa gått omkull. Av resterande 39 var endast 18 kvar på

listan. Det visade sig att dessa 18 företag överlevt men inte enligt Foster och Kaplan kunde

anses prestera särskilt väl. Det hänvisas även till andra typer av index och

sammanfattningsvis kan det sägas att företag som misslyckats med att förändras också mött

sin undergång.



2

Jacobsen (2013) förklarar att organisationer kan sägas förändras när det råder obalans mellan

organisationen och dess omgivning. Om detta nu ska tolkas kan det tänkas betyda att

organisationer inte riktigt hängt med i den förändring som skett i samhället alternativt att de

värderat förändringens påverkan felaktigt från start. De faktorer som ligger som drivkrafter

till förändringar kan exempelvis vara förändring av marknaden, teknologin, politiska

förändringar, konkurrensförhållanden, ägarförhållanden, demografi eller kultur. Alla dessa är

själva mycket potenta att frammana en förändring. Administrativa reformer utformas idag till

stor del av konsultfirmor vilket ytterligare bidrar till en ökad förändringstakt då dessa delvis

säljs in som en produkt till olika aktörer på marknaden.

Företaget som studien kommer att undersöka närmare är Atlas Copco Mining and Rock

Excavation Technique Sweden som är ett dotterbolag i Atlas Copco

koncernen.Bolagetansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos gruv- och

bergbrytningsutrustningar i Sverige, Danmark och Grönland med huvudkontor i Stockholm,

Sickla.

Reformen Atlas Copco Together (ACT) kommer beröra samtliga av Atlas Copcos säljbolag

och kundcenter runt om i världen som efter reformen kommer att arbeta på ett och samma

sätt. Studien kommer att inrikta sig på ett säljbolag beläget i Stockholm.

Atlas Copco startade ACT-projektet 2011 (Atlas Come Together) med mål att uppnå bättre,

effektivare och mer flexibla kundcenter i samtliga länder där organisationen för verksamhet.

Detta innefattar informationsteknik, processer och affärsstödssystem, där organisationen

avser uppnå en större kund- och medarbetarnöjdhet. I dagsläget använder Atlas Copco flera

olika system vilket gör arbetet komplext och mer tidskrävande än nödvändigt. Tanken med

ACT är att förenkla detta arbete då ett system kommer att användas för att täcka de flesta

arbetsprocesserna.1

Det som kommer undersökas närmare är genomförandet eller implementeringen av denna

administrativa reform. Frågor som ämnas besvaras är hur ser i praktiken en

implementeringsfas ut? Vilka faser kan identifieras? Hur kan en tidsram ut? Vilket konkret

innehåll kan tilldelas olika faser?

1 För mer information se avsnitt: 3.7,3.7.1,3.8.
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Vad lösningar är och hur de blir till är något Kjell Arne Rövik (2000) tar upp i sin bok

”Moderna organisationer”. I kapitel 1.2 beskrivs kortfattat vad en lösning är, hur dessa kan

tolkas utifrån olika perspektiv samt vad implementeringsfasen av denna innebär.

1.2 Problematisering

Det författarna av denna studie intresserat sig för är att studera processen ett företag går

igenom när de väljer att genomföra ett förändringsarbete och främst

implementeringsprocessen. Författarna ser ett intresse av att studera hur denna process kan se

ut i ett företag för att få en inblick i de problem och lösningar som uppkommer när ett företag

i det här fallet implementerar en ny administrativ reform.

Studien ämnar att undersöka om det går att utläsa några specifika steg eller faser som ett

företag går igenom när de står inför uppgiften att genomföra denna typ av förändring. Vilka

problem kan tänkas uppstå relaterat till de olika steg och processer som successivt betas

avsamt hur löser organisationen dessa under resans gång? Studien kommer titta närmare på

vilka funktioner och syften de olika potentiella stegen i implementeringsprocessen utgör samt

hur det är det tänkt att dessa ska förhindra komplikationer vid införande av ett nytt

administrativt system.

Förändring är en vardag som de allra flesta företag och organisationer idag påverkas mer eller

mindre av, som konsekvens av detta finns det en hel del fokus på reformer, inte minst från

konsulter som får ses som en drivande faktor bakom uppkomsten av dessa. Studien erkänner

intresse av att studera den praktiska implementeringsprocessen närmare för att på så vis

erhålla utökad kunskap och förståelse för en process som av författarna kan anses någorlunda

främmande.

1.3 Avgränsning

Denna studie kommer att inrikta sig på en organisationsreform i ett säljbolag beläget i

Stockholm tillhörande en större koncern inom industrisektorn. Studien kommer enbart att

fokusera på den praktiska implementeringsprocessen av en planerad administrativ reform.
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1.4 Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur implementeringsprocessen av en

administrativ reform i praktiken utförs på ett företag samt de steg som kan identifieras och

kopplas samman till denna process.

1.5 Forskningsfrågor

Enligt teorin om planerad förändring innehåller genomförandeprocessen vissa planerade

faser. Därför ställs frågan hur dessa faser i praktiken ser ut samt vilka funktioner dessa

tilldelas. Det ska också i regel finnas en tidsplan, hur kan en sådan se ut? Det kan komma att

uppstå hinder i samtliga steg av förändringen och frågan blir då således vilka problem som

kan stötas på i implementeringsprocessen samt hur dessa tacklas?

1. Hur ser reformens tidsplan ut?

2. Vilka funktioner kan de olika faserna tilldelas?

3. Uppkom det några hinder i implementeringsfasen samt vilka lösningar kunde i så fall

påvisas?

2. Teori

2.1 Planerad förändring

Planerad förändring händer varken spontant eller av en slump utan förändring kommer till

stånd då det finns ett upplevt problem eller behov som i sin tur leder till förändring, den är

alltså intentionell (Huy 2001). En generell modell över planerad förändring har utarbetats av

T, Cummings och C,Worley (2009) som är framarbetad utifrån tre olika modeller för

planerad förändring i organisationer (Lewins ”Planned model of change”, ”Action research

model” och ”Positive model”). Utifrån dessa har ett generellt ramverk skapats som kan belysa

planerad förändring med fyra grundläggande aktiviteter; diagnos, lösning, genomförande och

utvärdering.
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Som tidigare beskrivits uppmärksammas det faktum att organisationen identifierat hinder i

sitt arbete. Organisationen försöker lösa dessa genom att identifiera möjliga lösningar.

Problem, lösningar, genomförande och utvärdering analyseras grundligt. Den sista fasen är

nödvändig då det är först här resultat kan analyseras och utvärderas. Organisationen

utvärderar ifall förändringen varit framgångsrik och att de mål som satts upp blivit uppfyllda.

Har målen inte uppnåtts resulterar det ofta i att processen börjar om och ett nytt

tillvägagångssätt anammas (Cummings och Worley 2009).

Fas 1 - Diagnos

Medarbetare alternativt aktörer utanför organisation uppmärksammar att det finns ett problem

som behöver lösas. Detta objektiva problem kan vara i stort sett vad som helst som ses i

negativa termer av organisationen. Exempelvis kan detta vara sämre lönsamhet, försämrad

kvalitet eller bristande ledarskap. Organisationen avgör här om det anses tillräckligt

nödvändigt att åtgärda dessa problem och därmed allokera resurser för att finna en lösning.

Fas 2 - Lösning

Organisationen har sedan tidigare insett att hinder för effektivitet förestår. Det är i denna fas

en organisation på allvar börjar undersöka på djupet gällande vad som faktiskt orsakar dessa

hinder och börjar arbeta fram alternativ på lösningar. Genom att ta reda på så mycket

information som möjligt anses det troligare att organisationen kan identifiera den bästa

lösningen. Vanliga verktyg som i denna fas används för att analysera situationen är

exempelvis intervjuer, enkäter samt fokusgrupper. De som direkt påverkas av förändringen

brukar med fördel involveras och medverka i denna fas. Informationsinsamling och

generering av lösningar kan göras inom företaget men extern inblandning i form av

exempelvis konsulter är också vanligt förekommande. När de grundliga undersökningar som

anses nödvändiga genomförts väljs den eller de lösningar som anses mest adekvata och

förändringsprocessen går över till fas 3 där själva implementeringen sker.

Figur 1. Planerad förändring (Cummings och Worley, 2009)
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Fas 3 - Genomförande

I fas 3 sker själva förändringen, ny praxis/policy införs och de anställda får sätta sig in i de

nya beteenden samt färdigheter som krävs. Det är i denna fas vartenda steg för

implementeringen av lösningen planeras. En tidsram utarbetas där både nyckelaktiviteter och

tidpunkt för dessa fastställs. Det är också viktigt att nämna att det är här de som ska leda de

olika faserna väljs ut, vars uppgift även är att förbereda organisation på den kommande

förändringen så att implementeringen sker så smidigt som möjligt. Dessa aktiviteter kan

sedan genomföras av en projektgrupp, genom utbildning eller av medarbetarna själva.

Fas 4 - Utvärdering

Utvärdering av förändringen är som sagt en viktig del av processen eftersom att det är först

här resultaten kan ses över. Uppnådde organisationen de mål som satts upp? Har lönsamheten

blivit bättre? Har kvaliteten ökat och ses ledarskapet som framgångsrikt? Även om målen är

uppnådda är det viktigt att inse att arbetet inte är färdigställt, förändring är en dynamisk

process som är kontinuerlig. Det är nu organisationen måste se till att alla de faktorer som

berörts av förändringarna förändrats åt samma håll, att ge de nya implementeringarna tid att

sätta sig och för ledarna bidra med support till de som berörs av förändringen. Detta kallas att

förstärka förändringarna. Ifall målen fortfarande inte uppnåtts måste arbetet börja om från

början och resurser allokeras till fas 2.

2.2 Röviks modeller vid implementering av
organisationsrecept

Nedan följer två modeller som förekommer vid implementering av organisationsrecept

beskrivna av Rövik. Organisationsrecept är enligt Rövik ett recept på bra organisering och

innebär att någon av de processer som pågår i en organisation kan följa en mall för att

fungera så effektivt som möjligt. (Rövik 2000, s.13)
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2.2.1 Frånstötning

Organisationsteorin beskriver hur organisationer är mycket komplexa strukturer. Dessa typer

av strukturer har ofta växt fram genom en slags trial and error-modell och är utformade på ett

sätt som gör att arbetet fungerar, därför kan det vara komplicerat att försöka förändra dessa.

(Trist och Bamford 1951) När organisationslösningar har svårt att förankra sig i

organisationer beror detta ofta på att de ses som för ospecifika för att passa organisationens

komplexa system (Brunsson och Olsen 1990; Rövik 1996). Rövik menar att detta kan bero på

att organisationen under en längre tid arbetar fram de lösningar de använder för tillfället. En

organisationslösning som tar sig in externt i företaget kan anses vara en snabb och enkel

lösning då det oftast är en mindre komplex och kontextlös lösning. Frånstötning av

organisationslösningar handlar dock inte bara om frågan berörande ifall de passar

organisationen effektivitetsmässigt. Organisationen och dess aktörer kommer även ställa sig

frågan ifall lösningen matchar de värden och normer som organisationen önskar eftersträva.

Om lösningen kommer strida mot företagskulturen eller någonsub-kultur kommer den ha

svårt att få fäste bland de anställda(Marchoch Olsen 1989; Olsen 1993; Rövik 1992a).

2.2.2 Frikoppling

Det är vanligt förekommande att en strävan efter effektivitet och modernitet hamnar i konflikt

med varandra. En lösning kan visa sig vara effektiv i en större utsträckning än en annan men

samtidigt inte representera den modernitet en annan lösning kan medföra. Modernitet spelar

en stor roll eftersom att det skänker en viss legitimitet. Att applicera en modern lösning ger

en bild av att organisationen i sig är modern. Termen frikoppling innebär att en lösning “på

pappret’ appliceras. Organisationen talar om lösningen och i lösningens egna termer men

låter den inte påverka organisationens vitala arbetsmoment, på detta sätt får de det bästa av

två världar (Rövik 2000, s.146-147).

Formella organisationer/avdelningar som följer institutionella myter kan visa sig vara mindre

effektiva än andra organisationer/avdelningar (Meyer och Rowan 1977). De följer myterna

för följandets skull och inte på grund av några effektivitetseffekter. Meyer och Rowan (1977)

beskriver hur ett bussbolag måste tillhandahålla bussar på alla linjer även om vissa linjer i

högre grad är trafikerade. De nämner även att en sjuk arbetare måste undersökas av en doktor

som använder accepterade medicinska metoder men att om detta sker effektivt är av mindre
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betydelse. Värdet ligger alltså i själva aktiviteten och inte i resultatet. Det handlar om att

organisationen vill ha ett gott anseende. Det uppstår i organisationer problem då det

uppmärksammas att ett annorlunda tillvägagångssätt kan vara effektivare men på samma

gång inte legitimerande. Externa konsulter är för ett företag ofta dyra i drift och det kan vara

svårt att försvara anställande av dessa när organisationen jämför prestation med

produktivitetsförbättringar efter slutfört arbete. Samtidigt kan det vara oerhört viktigt att

genomföra arbetet då det ses som legitimerade både utåt och inifrån organisationen.

Meyer och Rowan (1977) menar att gapet mellan effektivitet och anseende ofta löses genom

just frikoppling. Eftersom att strikta kontroller inom organisationer som följer

institutionaliserade myter leder till konflikter och misstro (något som minskar effektivitet)

använder sig organisationen istället av frikoppling där “hur de officiellt arbetar” inte fullt

stämmer överens med hur de “inofficiellt arbetar”. Det finns av naturliga orsaker en hel drös

fördelar med att tillämpa frikoppling i dessa typer av organisationer där den största kan

tänkas vara det faktum att organisationerna kan se sig själva som både effektiva och legitima.

Det poängteras att organisationer som använder sig av frikoppling inte är några anarkier och

frikoppling används för att harmonisera de processer som förekommer i organisationen.

Meyer och Rowan (1977) menar att“god tro”bidrar till medarbetare strävar efter att

genomföra sina arbetsuppgifter så lämpligt som möjligt. Slutligen pekar de på att det är

viktigt för både interna och externa aktörer att de gentemot organisationen behåller anseende.

Detta kan via frikoppling ske på en rad olika sätt, förbiseende, diskretion och undvikande.

Blir frikopplade situationer satta i rampljuset kommer dessa att behöva ifrågasättas.

2.3 Organisationsrecept som lösningar på problem

Rövik använder sig utav begreppet organisationsrecept för att beskriva grunddragen i olika

administrativa reformer. Dessa recept anses bidra till; “ett legitimerat tillvägagångssätt på hur

man bör utforma delar av en organisation”. Dessa recept cirkulerar ofta i många

organisationer under samma tid. Ett recepts resa genom en organisation kan beskrivas i olika

faser där en benämns ”inresa”. Inresan kan i sin tur delas in i två faser där den första utgör

motiveringsfasen och den andra introduktionsfasen. Motiveringsfasen behandlar hur en

organisation upptäcker en lösning och beslutar att försöka implementera denna.
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Introduktionsfasen som för denna studie är relevant beskriver i sin tur hur en organisation

praktiskt försöker använda sig av denna lösning och hur de applicerar den på organisationen

(Rövik 2000).

Nästa steg består i att beskriva de båda ljus utifrån dessa lösningar kan ses. Rövik utformar

två perspektiv, verktygsperspektivet samt symbolperspektivet. Dessa skiljer sig mycket åt

men är båda två viktiga när det kommer till förståelse av vad som motiverat ett

förändringsarbete.

2.3.1 Verktygsperspektivet

Detta perspektiv ses som det rationella perspektivet och härleder från ett antal olika skolor

inom organisering, från scientific management (Taylor 1914) och klassisk administrationslära

(Fayol 1950) till contingency-teori (Dill 1958; Thompson 1956; 1967; Lawrence och Lorsch

1967) och transaktionskostnadsteori (Williamsson 1981; 1985). De idéer som utgör detta

perspektiv grundas i att organisationer ”är redskap för att effektivt åstadkomma beslut, varor,

åtgärder och tjänster” (Rövik 2000, s. 30). Deras legitimitet och överlevnad är starkt kopplat

till effektivitet, effektivitet blir således det nyckelord som inspirerar och tvingar samtliga

organisationers beslut att tala i dess termer. Detta perspektiv menar att organisationer bör

förändras varje gång ett nytt mål skall uppfyllas, organisationen ska alltså rationellt formas

efter vad det för tillfället ska uppnå. Denna rationella förändring strävar efter att analysera de

konsekvenser olika lösningar bör leda till för att välja det alternativ som är effektivast.

De redskap som används i denna förändring av organisationen är recept, som alla anses svara

på ett specifikt objektivt problem (March och Simon 1958). Organisationer håller sig

informerade om vilka recept som finns tillgängliga som sedan appliceras på basis av hur

effektivt de fungerat i praktiken (Rövik 1992b). Recept antas ha sitt ursprung ur en specifik

kontext där de har påvisats fungera väl och effektivt vilket resulterar i att de fått ett gott rykte

som i sin tur medför att de blir populära och sprids. De tappar i popularitet och

avinstitutionaliseras då ett recept anses förlorat sina effektivitetsmässiga fördelar gentemot

andra recept som syftar till att lösa samma objektiva problem. Detta beror vanligen på två

orsaker, antingen har det framkommit nya mer effektiva recept eller så har det som ska lösas

ändrat natur vilket medför att det gamla receptet inte längre passar (Rövik 1996). Att nya
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recept hela tiden framkommer och förbättras ses som en effekt av “historiens effektivitet”,

evolutionens rörelse och strävan mot högre och bättre nivåer (March och Olsen 1989;

Christensen och Rövik 1999). Bidragande faktorer i denna process är bland annat konkurrens

och lärandeprocesser vilket ger upphov till att kontinuerligt välja och utveckla de recept som

för tillfället är mest effektiva.

2.3.2 Symbolperspektivet

Under de senaste 25 åren har det rationella verktygsperspektivet fått en konkurrent värd att

nämna, symbolperspektivet. Detta perspektiv grundar sig på nyinstitutionell teori och

symbolperspektivet kan ses som en gemensam beteckning på de bidrag som faller under

detta. Rövik (2000) förklarar hur formella organisationer befinner sig i institutionella

omgivningar där de konfronteras med socialt skapade normer och konventioner för hur den

enskilda organisationen vid varje tidpunkt bör vara utformad. Med detta menas att

organisationer befinner sig i omgivningar skapade av människor även om de ofta uppfattas

som objektiva och givna villkor. Rövik (2000) pekar på att organisationsrecept enligt detta

perspektiv är symboler som bär mening, de är alltså mer än enbart verktyg för effektiv

problemlösning. Dock är de symboler för rationalitet (Meyer 1994) som lägger vikt vid att

framställas som rationella och effektiva för att uppnå legitimitet, detta på grund av att

rationalitet är ett populärt koncept i det moderna samhället. Ett recept kan vara ett tecken på

modernitet och således kan en organisation ses som modern om den anammar detta recept.

Ett recept anses bli populärt och spridas om det är en förebild och därmed inte enbart om det

är effektivt, det förknippas vanligen med en auktoritativ aktör (framgångsrika företag,

personer, länder) (Rövik 1992c). Identitetsförvaltning är också en del i recepts popularitet och

i förlängningen om man väljer att adoptera dem. Beroende på om en organisation vill likna

eller skilja sig från en viss aktör kan de med detta i åtanke välja att anamma ett visst recept

eller avstå. Det centrala blir jämförelsen, genom att jämföra sig med andra kan man sedan

välja att likna en aktör eller inte (Mead 1975, s.146-147; McCall och Simmons 1966). De

olika recepten som uppkommer är till skillnad från verktygsperspektivet inte baserat på att

det uppstått ett objektivt problem, utan recepten anses definiera problem samt ge en lösning

på dessa. En aktör i ett företag kan exempelvis först komma i kontakt med ett nytt populärt

recept och sedan efter detta försöka applicera det på den egna verksamheten. Lösningen föder
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fram ett problem, det behövs därmed inte funnits något som man ansåg vara problematiskt

innan kontakt uppstod med receptet.Ett recept avinstitutionaliseras inte enbart på grund av

förlorad effektivitet utan ocksåeftersom att det inte längre modemässigt anses vara en

förebild.

2.4 Tidigare forskning

Förändring är något som pågår i de flesta organisationer. De förändras av olika anledningar

och varje förändringsarbete ser ut på sitt sätt. Både framgångar och motgångar kommer att

prägla dessa reformer. Författarnas (av denna studie) uppmärksamhet fångades tidigt av en

artikel där begreppet “implementation teams” introduceras (Higgins, Weiner och Young

2012). Dessa är arbetslag som tillsammans tar fram en strategi för ett förändringsarbete samt

är ansvariga för implementeringen. Dessa arbetslag tros vara effektiva redskap för att

minimera de motgångar som kan uppstå samt för att nå skräddarsydda lösningar för den

specifika organisation där de utför sitt arbete. Denna studie fokuserar mer på enheten

“implementation team” än på den faktiska implementeringsprocessen men var högst delaktig

i att väcka ett intresse kring organisationsförändringar hos oss författare.

Tidigare forskning av organisationsförändringar som resulterat i diverse teorier har ofta (som

vi författare upplever det) kommit fram till att i stort sett samma förlopp förekommer.

Implementeringsprocessen som är ett steg i detta förlopp har vissa nyckelvärden som i de

flesta modeller överensstämmer tydligt. Planering tycks vara A och O när det kommer till

implementering men det är också mycket viktigt att rätt personer leder denna förändring.

Personer som får de anställda att känna sig till ro med det nya konceptet. Bra

problemhantering tycks likaså vara ett attribut som eftertraktas i dessa situationer. Det är

mycket komplext och intresseväckande pussel som ska läggas och alla bitar måste vara på

plats för att uppnå en lyckad implementering. Det som fick författarna av denna studie att

intressera sig just för implementeringsprocessen var att tidigare forskning fler än en gång

pekade på just denna process som den del som får en reform att bära eller brista.

Det bör tilläggas att författarna intresserat sig för planerad förändring vilket endast är en

modell över hur förändringar faktiskt äger rum. De steg som ingår i denna typ av modell (se
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teori) kan återfinnas i snarlik form vid genomgång av de flesta teorier som behandlar

planerad förändring. Implementeringsprocessen vid en annan typ av förändring kan se

radikalt annorlunda ut.

3. Metod

I följande avsnitt kommer en presentation av genomförandet av studien att klargöras.

3.1 Undersökningsdesign

Denna studie har använt ett kvalitativt utförande där valet av design föll på att genomföra en

fallstudie. Anledningen till detta är att intresse fanns av att på djupet studera

implementerandet av en administrativ reformi praktiken vilket kommer att uppnås genom att

inrikta sig på en undersökningsenhet: ett av Atlas Copcos säljbolag beläget i Stockholm,

Sickla. Fallstudier lämpar sig väl när en studie endast behandlar ett studieobjekt där fokus

ligger på djupgående undersökningar av processer i studieobjektets naturliga miljö och när

information hämtas från flera källor med hjälp av diverse metoder (Denscombe 2014 s. 55-

56). Denna studie kommer att använda sig av semi-strukturerade intervjuer för datainsamling

samt ta del av organisationens egna interna dokument. Författarna har sedan tidigare

erfarenhet av att använda semi-strukturerade intervjuer och valde att genomföra sådana även i

denna studie. Semi-strukturerade intervjuer lämpar sig väl när målet är att samla in

information om komplexa fenomen och gör det möjligt att succesivt under

intervjugenomförandet följa upp intressanta aspekter vilket gör detta till ett bra verktyg för att

uppnå studiens syfte (Denscombe 2014, s.186-187).

I denna studie söker författarna inte undersöka ett naturligt fenomen (Bryman och Bell 2005)

då organisationer är institutioner, skapade av människor, styrda av människor och beskrivna

av människor. Begrepp som används för att förklara organisationer och allt som försiggår

inom dessa har inte uppstått av sig själva utan formulerats av människor. Författarna anser

därför att det inte är lämpligt att använda ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt.
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Intervjuerna kommer att göras med två grupper av respondenter, dels projektgruppen, dels

slutanvändarna vilket medför att studien till viss del kommer att vara komparativ och

använda sig av två olika intervjuguider som skiljer sig något.

Valet av fall gjordes av bekvämliga skäl. När jakten på en reform värd att studera tog fart

användes författarnas kontaktnät. Snabbt kunde två reformer uppdagas. Båda alternativen

ansågs intressanta att undersöka men av diverse skäl valdes ACT-reformen, en aspekt som

beaktades var att denna reform branschmässigt låg närmare de reformer författarna tidigare

studerat. ACT är en administrativ reform som kom att påverka en stor grupp människor i ett

större svenskt företag, något som ansågs gynna studien och var en stor bidragande faktor till

att denna reform valdes. Storleken på det företag reformen genomförts ansågs viktig av flera

anledningar, dels för att större företag har resurser att sammansätta projektgrupper vid

implementeringen som kan användas som databas för forskare och dels för att en större

mängd information med enkelhet kan samlas in då fler berörs av reformen.

Risken med en fallstudie är att den riskerar att få en bristande möjlighet till generalisering då

studien inriktar sig på ett enda fall, dock om studieobjektet i fråga kan argumenteras likna

andra objekt och därmed anses representativt kan resultaten i viss mån appliceras på andra

fall (Denscombe 2014, s.61-62).

3.2 Val av studieobjekt

Valet av studieobjekt gjordes av två olika anledningar, dels så anses det att det företag som

valts är relativt typiskt. Det är varken litet eller osedvanligt stort i förhållande till liknande

aktörer och skiljer sig i övrigt inte så mycket från sina konkurrenter. Den andra anledningen

är av mer pragmatisk natur. Då författarna har en kontakt som arbetar på företaget i fråga

blev det bekvämt och av naturliga skäl enklare att få till stånd ett samarbete än det varit om

dessa kontaktat andra företag. Denna orsak tillsammans med det starka skäl att företaget är

beläget i Stockholm där även författarna håller till, gjorde att mycket talade för att de skulle

välja detta studieobjekt. De kunde enkelt ta sig till och från företaget vilket definitivt

underlättade empiriinsamlingen.



14

Författarna kontaktade projektansvarig vid Atlas Copco (Mikael Deremo) via telefon. Till en

början var det svårt att få tag på denna man. Något som visade sig bero på att det projekt han

ansvarar för nått slutspurten vilket av naturliga skäl resulterat i en kraftig arbetsbörda. När

författarna till slut nådde honom per telefon förklarade han att de skulle få göra de

undersökningar de förfrågat men att detta inte kunde ske innan projektet slutförts då de

respondenter författarna sökte inte kunde frigöras innan denna punkt. Mikael kunde direkt vid

detta tillfälle boka in ett möte den 12 maj, 2015. Detta blev dock uppskjutet till den 13 maj på

grund av förhinder och fick genomföras per telefon. Syftet med mötet var att redovisa de

frågor som skulle ställas samt presentera studien i sin helhet. Efter detta möte kunde sedan

Mikael assistera författarna av denna studie i att möjliggöra kontakt med resterande

respondenter.

3.3 Teoretisk förankring vid val av intervjufrågor

För att besvara studiens forskningsfrågor kopplat till de teorier som används har

intervjufrågorna utformats med noga eftertanke. Teorin om planerad förändring och dess

faser har tacklats på följande vis: Diagnos har besvarats genom att ställa frågor huruvida det

fanns ett upplevt problem som låg till grund för förändringen. Lösning har besvarats genom

frågor rörande var reformen kom ifrån, om de själva utarbetat konceptet samt syftet som låg

bakom de olika stegen i implementeringen. Genomförande har besvarats genom att ställa

frågor angående den praktiska implementeringen, hur såg tidsramen ut? I vilka faser

genomfördes den? Vad gjorde de i varje fas? Utvärdering har besvarats genom frågor

berörande om en officiell utvärdering kommer att vara aktuell samt implicit hur denna i så

fall kommer att genomföras.

För att besvara om en frånstötning går att utläsa har olika frågor ställts till projektgruppen

rörande om det fanns motstånd vid införandet av reformen samt om det från slutanvändarnas

sida fanns upplevda problem. Frikoppling undersöktes genom frågor till båda grupper

respondenter, fokus låg dock främst på att tillfråga slutanvändarna. Till dessa ställdes raka

frågor med syfte att undersöka ifall de valt att inte i samtliga arbetsprocesser arbeta exakt

som föreskrivet.

För att besvara om det i huvudsak är verktyg eller symbolperspektivet som var dominerande

vid beslutsfattande att införa den nya administrativa reformen användes primärt frågor om
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Figur 2. Respondentöversikt. Namn är fiktiva med undantag för Mikael Deremo.

ursprunget till reformen, både när det kommer till vem/vilka som utformade den och varför

den valts att implementeras.

3.4 Primär och sekundär empiri

Primär och sekundär empiri består av intervjuer och interna dokument.

3.4.1 Intervjuer

Respondenterna valdes ut efter en första intervju med Mikael Deremo (projektledare). Mikael

tog kontakt med olika individer som han i samförstånd med författarna trodde kunde vara av

intresse att intervjua. Han vidarebefordrade deras kontaktuppgifter så att intervjutillfälle

kunde bokas via e-mail eller per telefon. De 7 intervjuerna genomfördes på olika sätt i den

bemärkelse att vid vissa tillfällen kunde författarna mötas ansikte mot ansikte med

respondenten men i andra fall var dessa tvungna att genomföra telefonintervjuer. Det var från

början tänkt att genomföras 8 intervjuer men på grund av ett sent bortfall som inte kunde

kompenseras inom rimlig tid blev det totalt 7. De föredrog att fysiskt möta respondenterna

men vid vissa tillfällen var denne helt enkelt inte tillgänglig för ett sådant möte inom skälig

tidsram.

Namn Befattning Datum Tidslängd
Mikael Deremo Projektledare 13/5-2015 45.34
Lisa Olsson Säljchef 20/5-2015 29.50
Bertil Andersson Projektstöd 22/5-2015 27.45
Leif Ström Kundtjänst 22/5-2015 15.04
Göran Bergfeldt Planerare 22/5-2015 13.18
Markus Lindström Reservdels och marknadsspecialist 22/5-2015 19.21

Per Dahlgren Produktchef utbildning 22/5-2015 22.38

Innan intervjuerna kontaktades respondenterna för att stämma av tid och datum. Den

genomsnittliga tiden för en intervju med en respondent ur projektgruppen var ungefär 33

minuter medan en intervju med en slutanvändare genomsnittligt var något kortare, cirka 17

minuter. Båda författarna började alltid med att presentera sig själva för att skapa en

avslappnad miljöinnan de fortsatte med atttillfråga respondenten kring dess roll i företaget.

Intervjuerna fick med godkännande från alla respondenter utom en spelas in och det fördes

även anteckningar över det som sades för att inte förlita sig på minnet som ofta är
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opålitligt.Intervjuerna avslutades genom att tacka för att respondenten tagit sig tid att delta

samtgenom att fråga om de hade några ytterligare synpunkter som författarna kan ha

förbisett, något deansåg var av vikt för studien. Under intervjuerna var det huvudsakligen en

av författarna som antecknade men båda deltog aktivt i intervjuprocessen, dessa roller

växlade från tillfälle till tillfälle. Anteckningarna skrevs på dator (Denscombe 2014, s.194-

196).

Intervjuerna genomfördes både ansikte mot ansikte samt via telefon. Detta på grund av att det

var svårt för respondenterna som under denna period låg under stor arbetsbörda att ta sig

tillräckligt med tid att genomföra en fysisk intervju vilket resulterade i ett flertal

telefonintervjuer. Fysiska intervjuer som oftast är att föredra med den stora fördelen att data

kan lättare valideras hämmas dock delvis av intervjuareffekten. Något som telefonintervjuer

inte gör i lika stor utsträckning. Då det inte finns en direkt visuell kontakt kan detta reducera

kultur och könseffekter på intervjun samtidigt som det kraftigt reducerar tidsåtgång genom

uteslutandet av resande till och från respondenten (Denscombe 2014, s.198, 202).

Av de 8 personer som var tilltänkta att intervjuas var det totalt 4 ur den lokala projektgruppen

och 4 slutanvändarna2. I slutändan intervjuades 3 personer ur projektgruppen och 4

slutanvändare. Personer från olika avdelningar och författning intervjuades för att få en mer

nyanserad bild av implementeringsprocessen. Valet att intervjua både respondenter från

projektgruppen samt slutanvändare berodde på att författarna ansåg att båda grupperna satt på

stor kunskap inom olika områden. Dessutom fanns ett intresse av att undersöka om de båda

gruppernas åsikter skulle kunna komma att skilja sig. Vid varje intervjutillfälle hade

respondenten förberetts med en kopia av de frågor författarna skulle komma att ställa.

3.4.2 Interna dokument

De interna dokument studien har tagit del av är studieobjektets egna dokument som berör

införandet av ACT reformen. Dessa innehåller bland annat tidsplaner och information om

olika faser rörande implementeringsprocessen samt andra nyckelpunkter som har använts i

empiriframställningen. Dessa dokument innehåller dock en del känslig information vilket

medför att all information inte redovisas i empirin, utan endast det som författarna anser bidra

till studiens syfte samt det som studien fått tillåtelse att använda. Detta material kommer

2 De medarbetare som skulle komma att använda det nya systemet i sitt dagliga arbete.
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heller inte publiceras som bilagor i sin helhet. Endast intressant och nödvändigt material finns

bifogat för att bidra med utökad förståelse för implementeringens faser och tidsplan.

3.5 Bearbetning

Vid framställning av resultat kom anteckningarna för varje respondent att användas primärt,

dessa hade då genomarbetats och kompletterats av den inspelning som gjordes vid

intervjutillfället. En total transkribering genomfördes inte utan endast relevant information

sållades ut vilket resulterade i en slags selektiv transkribering medciteringar i illustrativt syfte

(Denscombe 2014, s.278).Empirin bearbetades med forskningsfrågorna samt intervjufrågorna

som utgångspunkt, de byggde på så sätt strukturen för data-presentationen. Strukturen

utformades på följande vis: först redovisas övergripande information om ACT. Därefter

empiri rörande tidsplanen och fasernas funktioner. Slutligen redovisas resultat angående

hinder och lösningar i samband med införandet av reformen samt data kring utvärdering samt

ytterligare synpunkter3.De svar som inte direkt besvarade intervjufrågorna genomgick sedan

en sållningsprocess där det som kom att anses irrelevant för studien förkastades medan det

som gav intressanta fakta behölls. Det som kvarstod kom att föras in i resultatet där det bäst

passade in med hänsyn till det tema som svaret berörde.

Då studien samlat in data från två olika grupper av respondenter, projektgruppen

samtslutanvändare, har empirin delats upp med detta i åtanke för att skilja på dessa samt

möjliggöra jämförelse mellan svaren. Sekundärdata i form av interna dokument har förts in i

empirin där de sammanfaller med frågorna från intervjuguiden, dessa dokument har assisterat

i att bygga empirins stomme. Analysen kommer att härledas från båda dessa källor där tanken

är att en sammansmältning av de båda datakällorna ska resultera i en fullgod bild av en

implementeringsprocess. Analysen kommer i sin tur att ställas mot de teorier som medverkar

i studien för att på vis kunna utröna om och hur de skiljer sig från

dessa.Respondentgrupperna syftar till att besvara frågor utifrån olika perspektiv där

slutanvändarna främst kommer att användas för att analysera frånstötning, frikoppling,

verktyg- och symbolperspektivet. De kommer även som tidigare nämnt användas för att

skapa en nyansering. För att värna om respondenternas integritet kommer samtliga

3 Se bilaga 3.
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respondenter att förbli anonyma bortsett från Mikael Deremo (projektledare) som gett sitt

godkännande att nämnas vid namn.

3.6 Validitet och reliabilitet

Det stora bekymret med fallstudier är huruvida det går att göra generaliserande antaganden,

då studien är inriktad på ett fall är dettillrådligt att fortskrida med varsamhet. Denna studie tar

upp ett fall som beskriver hur en implementeringsprocess kan gå till. Dock må vissa element

vara unika men det går att argumentera för att resultaten kan generaliseras till andra fall

beroende på hur pass stor likhet de visar jämfört med denna studies forskningsobjekt. Är de

inom samma bransch, tillhandahåller liknande produkter/tjänster och är av liknande storlek

kan de enklare jämföras. Andra faktorer som spelar in är geografisk position, typ av

organisation, sociala faktorer och den historiska utvecklingen i företaget. Då Atlas Copco

genomför denna reform i alla sina säljbolag och kundcenter finns det potential att denna

studie kan appliceras även för dessa (Denscombe 2014, s.61-62).

Tillförlitligheten i de intervjudata som samlats in har delvis berörts i avsnittet om intervjuer4,

där förebyggande åtgärder genomförts för att minska risken med intervjuareffekter. Dock är

det generellt svårt att komma runt detta dilemma i en småskalig forskning som denna. De

åtgärder som förekommit har berörts i tidigare nämnda avsnitt kombinerat med en strävan att

framstå som punktliga, trevliga och neutralt inställda (Denscombe 2014, s.190). Försäkran att

de data som samlats in i övrigt är sanningsenligt har försökts uppnås genom att vid möjlighet

försöka stärka det inkomna svaren med andra källor. Det har ävengenoomförts flera

intervjuer som söker studera samma ämnesområden för att inte vara beroende av en intervju.

För att säkerställa att respondenten med auktoritet och på ett adekvat vis kan besvara samtliga

ämnen har författarna under intervjuns gång frågat om så var fallet, om inte har detta noterats

och tagits i beaktning vid datasammanställning (Denscombe 2014, s.200-201).

Värt att tillägga är att en av respondenterna nekade till att bli inspelad under intervjun, detta

kan ha fått negativ inverkan på källmaterialet som samlats in i samband med intervjuandet av

denna individ. Då det enbart gällde en respondent anser författarna att det sammantaget inte

har en stor betydelse. Dessutom har intervjuer behövt genomföras senare än författarna ansett

vara optimalt då respondenterna haft stor arbetsbörda vilket lett till svårigheter att boka in

intervjutillfällen. Risken med detta är att sammanställning sker under kort tid och kan bli

4 Se avsnitt 3.4.1
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stressad, dock hade studien i detta läge fått tillgång till dokument som underlag till empirin

vilket reducerade detta problem.

Dokument ska inte heller för givet antas vara fullkomligt valida, dock har författarna gjort

den bedömning att dessa är autentiska och tillförlitliga. Då dokumenten skapats inom en

närbelägen tidsperiod och i egensyfte av studieobjektet för att användas i deras eget arbete är

bedömningen att dessa stämmer (Denscombe 2014, s.230). En nackdel med dokument som

sekundärdata är att de inte är skapade specifikt för ett ändamål som stämmer överens med

studiens och kan behöva tolkas. Författarna anser dock att de dokument de använt sig av inte

är i behov av genomgående tolkning då de refererar till fakta över vad och hur studieobjektet

ska genomföra en administrativ reform. Med hjälp av intervjuer anser författarna således att

de har på ett adekvat sätt förstått den information de delger (Denscombe 2014, s.240).

3.7 Atlas Copco

Atlas Copco grundades år 1873. Vid denna tidpunkt arbetade företaget med att producera

artiklar för järnvägen. Det var först vid tidigt 1900-tal företaget tog upp den kärnverksamhet

de för idag (Atlas Copco 2013, s.8-13). Atlas Copco beskriver företaget som en världsledande

leverantör av hållbara produktivitetslösningar. De säljer kompressorer, vakuumlösningar,

luftbehandlingssystem, anläggnings/gruvutrustning, industriverktyg samt monteringssystem.

Vid utveckling av dessa produkter tas vissa nyckelvärden i hänsyn, dessa är, produktivitet,

energieffektivitet, säkerhet samt ergonomi. Huvudkontoret ligger i Stockholm men Atlas

Copco har ett kundnät som sträcker sig över 180 länder. Förra året låg företagets omsättning

på 94 miljarder svenska kronor. Företaget har över 44 000 anställda (Atlas Copco 2014a, s.2-

7). De flesta intäkterna kommer från försäljning av kompressorer (45 %) följt av gruv- och

bergbrytningsteknik (27 %). Majoriteten av intäkterna samt de flesta medarbetarna återfinns i

Europa.

Atlas Copcos vision lyder “first in mind, first in choice” och innebär att samtliga typer av

intressenter ska tänka på Atlas Copco som det självklara valet. Uppdraget beskriver de som

att “uppnå en hållbar och lönsam utveckling”. Organisationen är decentraliserad och detta

ochsom tidigare nämnts har Atlas Copco fyra affärsområden. Dessa utgörs av 23 divisioner.

Varje division har en styrelse som ser över strategier och ser till att arbetet inom enheten sker
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på ett korrekt sätt. Arbetet som sker inom dessa divisioner styrs av produktbolag,

distributionscenter samt marknadsbolag (Atlas Copco 2013, s.8-13).

3.7.1 Studieobjektet Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique
Sweden

Studieobjektet; Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden, ansvarar för

försäljning och service av Atlas Copcos gruv- och bergbrytningsutrustningar i Sverige,

Danmark och Grönland. De är ett dotterbolag till Atlas Copco AB och har 159 anställda. De

har sitt huvudkontor i Stockholm, Sickla. Bolaget bedriver även verksamhet på flera andra

orter i Sverige (Atlas Copco Mining and Rock Excavations Sweden, 2014a, s.3,20). I Sickla

har de hållit till sedan 1924 och i dagsläget består verksamheten till största del av säljbolag

samt huvudkontor. Det har dock inte alltid varit så, förr tillverkades och monterades bland

annat borriggar vid denna anläggning. På 90-talet flyttades produktionen till Örebro,

fabrikerna lades ner och istället byggdes Sickla köpkvarter (Atlas Copco 2015a).Företagets

kärnverksamhetomfattar att erbjuda ett komplett sortiment av produktivitetshöjande

produkter och servicetjänster inom gruv- och bergbrytning både ovan och under jord, brunns-

och energiborrning samt olika typer av grundläggningsapplikationer(Atlas Copco 2015b).

Det bör också tilläggas att de har en gruva i bruk på platsen. Denna har använts sedan 1938

och används som testgruva, alltså inte för att utvinna några mineraler. Den används istället

för att utveckla och kvalitetssäkra företagets produkter.

3.8 ACT - Atlas Copco Together

ACT är en förkortning av Atlas Copco Together och innebär att Atlas Copcos alla kundcenter

i hela världen kommer att arbeta på ett och samma sätt. Atlas Copco startade ACT-projektet

2011 med mål att uppnå bättre, effektivare och mer flexibla kundcenter i samtliga länder där

organisationen för verksamhet. Detta innefattar informationsteknik, processer och

affärsstödssystem, där organisationen avser uppnå en större kund- och medarbetarnöjdhet. I

dagsläget använder Atlas Copco flera olika system vilket gör arbetet komplext och mer

tidskrävande än nödvändigt. I och med ACT förenklas detta arbete då ett system kommer att

användas för att täcka de flesta arbetsprocesserna. Denna reform har som sagt pågått sedan

2011 och har utvecklats under tidens gång. Idag är reformen implementerad i hela 22 bolag i
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5 länder där det nya sättet att arbeta dagligen används av fler än 1 500 medarbetare. Det är nu

dags att börja använda denna lösning även i de svenska säljbolagen. Detta reformarbete består

nästan till 100 % av införandet av det nya SAP-systemet som är ett affärssystem.

Det är i nuläget essentiellt att arbeta med den input som behövs införas i systemet för att

kunna ge kunderna den kvalité på service de eftertraktar. I samband med detta arbete ses det

även som fundamentalt att utbildning i det nya systemet sätts igång inom en snar framtid för

att se till att även medarbetarna känner att de förstår det nya arbetssättet.Det globala ACT-

projektet planeras av en organisation i Belgien specialiserade på projektarbeten med hjälp

från Infosys (konsultingbolag inom IT) i Indien (Atlas Copco Mining and Rock Excavation

Sweden, 2014b). Atlas Copcos lokala projektorganisation utgörs i dagsläget av ett antal

nyckelpersoner, de har fått namnet “Business Key Users” (BKUer). Dessa nyckelpersoner

ansvarar för följande områden:

Försäljning: Titti Dahlin och Anders Hellgren

Logistik: Thomas Gärtner

Service: Henrik Lindström och Jimmy Forsell

Ekonomi: Mattias Edström

Projekt: Jan Forsell

HR: Jenny-Therese Backman

MasterData: Jan Pettersson

Projektledare: Mikael Deremo

Projektägare: Bo-Göran Johansson

Det finns en del förväntningar på denna reform, för medarbetarna beskriver Mikael Deremo

(projektledare) följande scenario:“Då vi länge levt med äldre system är förväntningarna

stora på ACT-projektet som kommer att ge oss både ett bättre och mer heltäckande



22

affärsstödsystem men även förbättrade interna processer och arbetssätt.” (Atlas Copco

Mining and Rock Excavation Sweden, 2014b).

I ett annat personalutskick utvecklar Deremo ytterligare vilka konsekvenser han anser att

ACT-projektet kommer att medföra:

”Vår verksamhet kommer att förändras på ett positivt sätt med act! Vi kommer kunna

utnyttja dagens teknik bättre med våra nya system i SAP. Det betyder att vi slipper en

del av det dubbelarbete vi idag i gör samt få bättre kvalitet på det vi levererar. En

annan viktig fördel är att vi samtidigt harmoniserar sättet vi arbetar på inom vårt

bolag med övriga Atlas Copco bolag. I slutändan kommer vi att kunna få nöjdare

kunder och kunnigare medarbetare.Nu är det mycket viktigt att kunna förbereda oss

väl så att vi får en så smidig övergång som möjligt den 4 maj” (Atlas Copco Mining

and Rock Excavation Sweden, 2015).

3.8.1 SAP

Det multinationella företaget SAP beskriver sig självt som marknadsledande inom

affärssystem (SAP 2015a). De menar att de befinner sig i mitten av en affärs- och

teknologirevolution och att deras affärslösningar idag används av över 291 000 kunder. Syftet

med dessa lösningar är att hjälpa kunderna arbeta mer effektivt sinsemellan samt hantera data

på ett smidigare sätt. De arbetar med både små, medelstora och stora företag. De har nästan

75 000 anställda som varje dag arbetar för att kundernas vardag ska bli lite enklare. På 43 år

har denna mjukvarujätte som befinner sig i över 130 länder nått ut till kunder i inte mindre än

190 länder och dessutom fått äran att titulera sig som den tredje största mjukvaruproducenten

i världen. Idag har företaget en årlig avkastning på ett tresiffrigt miljardbelopp och finns

noterat på diverse börser världen runt (SAP 2015b).

4. Empiri
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Figur 3. Why ACT! (Atlas Copco, 2014b)

Nedan följer de fakta som samlats in för att besvara studiens syfte med en uppdelning på

Projektgrupp och Slutanvändare.

4.1 Projektgrupp

4.1.1 Projektöversikt

De första frågorna som ställdes till varje respondent var utformade för att sammanställa

bakgrundsbild kring vad syftet med projektet var. Det visade sig att Atlas Copcos säljbolag

och kundcenter arbetade i olika affärssystem där all data var utspridd och svåröverskådlig.

Dessa system fungerade som bromsklossar i den bemärkelse att det tog onödigt lång tid att

genomföra ett moment i jämförelse med den tid det skulle tagit att genomföra samma

moment i det nya SAP-systemet. I det nya systemet skulle det vara möjligt att samla all den

essentiella information som slutanvändarna kunde tänkas behöva i sitt dagliga arbete. Att

byta ut flera system mot ett enda motiverades i termer av effektivitet. Att samla samtliga

bolag under ett system och arbetssätt sågs som en hållbar utveckling. Den utbredda

decentralisering som präglar Atlas Copco ansågs vara i behov av en mild begränsning för att

gynna effektiviteten i arbetsprocesserna. Det gamla systemet var 35 år gammalt och i behov

av modernisering för att tackla dagens problem. ACT innebar inte endast ett nytt, samlat

affärssystem utan även ett nytt arbetssätt.
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Denna reform utformades alltså inte av Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique

Sweden (hädanefter ACMRETS) utan av ett globalt ACT-team speciellt utvecklat för att

framgångsrikt assistera samtliga av Atlas Copcos säljbolag samt kundcenter världen över att

reformera sitt arbetssätt. ACT startades 2011 med målet att hjälpa mellan 150-200 bolag att

införa SAP-systemet. Sedan dess har de arbetat i omgångar med att införa konceptet i olika

bolag. De har delat in samtliga bolag i kluster, dessa kluster baseras på geografisk närhet och

har således resulterat i kluster som exempelvis “Nordics, Benelux och Alpines”.

Respondenterna förklarade att denna reformering inte var ett uppdrag de själva tagit initiativ

till att uppbringa. Direktiv kom uppifrån hierarkin och således var det bara att inställa sig. Det

bör dock tilläggas att de såg värdet i att reformera och omfamnade tanken på de

effektivitetsvinster som utlovats. De hade tidigare funderat på liknande lösningar och såg det

som positivt att ett förändringsarbete fanns på tapeten. Ett problem för det globala ACT-

teamet vid utformningen av denna reform var att lokalisera och anskaffa kunskapen samt

resurserna som behövdes för att kunna rulla ut konceptet storskaligt.

Säljare kommer i större omfattning att kunna använda sig av det nya SAP-systemet i

jämförelse med de gamla systemen. Många av dem hade utvecklat egna sätt att arbeta men

kan i och med det nya systemet förenkla sitt arbete och göra det överskådligt. I det nya

systemet kommer mycket information som de tidigare inte hade tillgång till finnas tillgänglig.

De kommer kunna ge kunder snabbare besked gällande kostnader, leveranstider och

specifikationer vilket i slutändan kommer leda till en nöjdare kundkrets. Säljare kommer att

kunna komma åt och uppdatera kunddata på ett effektivt sätt vilket leder till ett mer

professionellt kundbemötande. De kommer kunna lägga in ordrar, offerter och själva

dokumentera alla kundmöten. Tidigare var de tvungna att ringa in för att meddela ny

information, nu kan de administrera detta på egen hand. Det skapas en mall för hur arbetet

ska gå till.

En officiell utvärdering kommer att genomföras av det globala ACT-teamet. En mall för

utvärdering på lokal nivå har även levererats där fokus ligger på att räkna ut de ekonomiska

vinster som antas uppnås i och med de reformerade arbetsprocesserna. Dessa utvärderingar

kommer sedan följas upp där de fel som möjligtvis består en tid efter att reformen lanserats

kommer korrigeras. Det anses även nödvändigt att utvärdera hur medarbetarna trivs med det
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nya arbetssättet men hur denna utvärdering kommer se ut och när den sker är fortfarande

ganska oklart. En respondent spekulerade i att det lokalt skulle komma att göras någon slags

utvärdering om ett halvår och ytterligare en om cirka ett år. Det globala ACT-teamet kommer

som sagt stå för den övergripande utvärderingen och i med denna kommer det visa sig ifall de

mål som satts upp mötts eller inte. Exempel på dessa övergripande mål är minskade lager,

minskad användning av resurser och en ökad försäljning.

4.1.2 Tidsram

Tidsplanen levererades av det globala ACT- teamet och var således en färdig produkt när den

nådde ACMRETS. Denna hade baserats på en pilotstudie som genomförts på 23 bolag från

23 olika länder. När informationen i denna mall bearbetades av ACMRETS uppstod en

känsla av att denna tidsplan var optimistisk.

Projektet utgjordes av en mängd faser som samtliga skulle implementeras under en tidsfrist

på 7 månader, något som av samtliga respondenter ansågs vara en mycket kort tid att

genomföra nödvändigt arbete. En respondent uttalade sig: “dubbla tidsfristen hade inte varit

orimlig för detta arbete”. Trots detta återstod det faktum att mallen hade utformats utifrån

tidigare erfarenheter och förändrats i och med den pilotstudie som genomförts. Tidsplanen

blev som förväntat problematisk att följa. I vissa sekvenser halkade ACMRETS tidsmässigt

efter andra bolag inom samma kluster och var således tvungna att arbeta ikapp dessa. I och

med att tidsplanen var ett färdigt recept där det var absolut essentiellt att samtliga bolag låg i

fas kunde inget bolag tillåtas hamna efter. ACMRETS fick i särskilt utmanande sekvenser

utökad assistans från det globala ACT-teamet för att ha möjlighet att följa tidsplanen.

De respondenter som intervjuats var alla ansvariga för olika delar av projektet. Det nya SAP-

systemet var indelat i så kallade procesströmmar där en ström utgörs av logistik, en av sälj

samt en av finans osv. Olika personer var ansvariga för respektive procesström. När

startskottet för projektet gick så fick dessa information via mail samt blev kallade till

utbildning. Den person i det globala ACT-teamet som var ansvarig för en viss ström

kontaktade respektive person i de lokala bolagen. Dessa personer fick sedan utbildning som

de i sin tur förde vidare till slutanvändarna inom respektive ström. De ska under och efter

sommaren 2015 ta fram rutiner och processer tillsammans med slutanvändarna för hur just de
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ska arbeta inom sin ström. Rent praktiskt innebär detta att de ska lära sig ett gemensamt sätt

att göra offerter och lägga in kunddata osv. Detta kan göras på lite olika sätt beroende på hur

företaget arbetar men det ska gemensamt tas fram en mall för hur detta ska ske på just deras

säljbolag.

Tidsplanen var utformad på så sätt att både det globala ACT-teamet, säljbolagen, alla

kundcenter och extern assistans alla hade en roll att spela under dessa 7 månader. Från och

med september 2014 påbörjade det globala ACT-teamet förberedelser inför projektstart

(kluster 1 och 2) den 1 november. Detta följdes upp av workshops i mitten av november där

BKUer (nyckelpersoner från de lokala bolagen) fick information angående hur projektet

skulle genomföras. I samband med och strax efter dessa workshops började ACMRETS

gräva fram den masterdata samt transaction data5 som skulle överföras från de gamla

systemen till det nya SAP-systemet (december-januari). Validering var en viktig del av denna

process, det var essentiellt att all information på ett adekvat sätt behandlades och överfördes

så att ingen data gick om intet. I början av januari 2015 började det globala ACT-teamet

utveckla den första versionen av det som skulle komma att bli det färdiga SAP-systemet.

Under hela januari och halva februari sammansattes denna version av systemet och testades. I

samband med tester och förbättringar utvecklade de den andra versionen som skulle komma

att bli den slutgiltiga. Någon vecka in i februari testades samtliga funktioner i detta system,

ett så kallat end-to-end test. Detta innebär att alla arbetsprocesser testas för att se att de

fungerar som det är tänkt i samarbete med varandra. I början av mars slutfördes arbetet med

att överföra och validera master data och i mitten av mars genomfördes samma process

gällande transaction data. Respektive process tog ungefär 1 månad och genomfördes av den

externa assistansen Global Services. Någon vecka in i mars startade även utbildning av

BKUer i det nya SAP-systemet som delvis överlappades av en testperiod där de fick

praktisera sina kunskaper. Under samma tidsperiod genomfördes ett regression test vilket

hade funktion som stresstest. De lades in olika data och såg till att systemet fungerade. I slutet

av mars påbörjades utbildning av slutanvändare vilket skulle sträcka sig ända till lanseringen

den 4 maj. En vecka innan lanseringen gick ACMRETS in i fasen Cutover. Vid denna

tidpunkt stängdes de gamla systemen ner och de sista data fördes över till det nya systemet.

Under denna tid kunde inget arbete som var i behov av dessa system genomföras. Efter

lanseringen påbörjades fasen Hypercare med en tidsfrist på 1 månad. Denna fas syftade till att

det globala ACT-teamet skulle tillhandahålla hands-on assistans till de lokala bolagen. Med

5 Beskrivs i 4.1.3.2 Databehandling och validering.
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Figur 4. ACTs olika faser (Atlas Copco, 2014c) Se bilaga 5.

andra ord att de skulle finnas tillgängliga lokalt och arbeta med att åtgärda de problem som

skulle kunna komma att uppstå efter att systemet lanserats.

4.1.3 Projektfaser

I och med att ACT-reformen levererades som ett färdigt recept utvecklade inte heller

ACMRETS de faser som präglade förändringsarbetet. Dessa faser var mycket specifikt

utformade och den ordning de kom att presenteras i var oerhört viktig för att reformeringen

skulle ha möjlighet att genomföras framgångsrikt. Det globala ACT-teamet utvecklade inte

mallen specifikt för de lokala bolagen utan skapade en standardisering. Bolagen fick till

största del anpassa sitt arbete efter mallen, inte tvärtom. Vissa anpassningar från det globala

ACT-teamets sida var dock nödvändiga.

4.1.3.1 Planering och förberedelser

I denna fas planerade först och främst det globala ACT-teamet hur projektet skulle

genomföras. De informerade sedan de lokala bolagen angående nyckeldatum och satte upp

riktlinjer för hur projektet skulle fortskrida. De lokala bolagen fick i sin tur planera vilka
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resurser som skulle avvaras för respektive uppgift. De informerade även i sin tur

slutanvändarna om vad som skulle komma att ske samt när. Kommunikation och uppdelning

av arbetsuppgifter var viktig.

4.1.3.2Databehandling och validering

Denna fas var omfattande. All data som skulle flyttas över från de gamla till det nya systemet

var tvungen att identifieras och katalogiseras. Detta innebar att mängder med information

sågs över och validerades. I och med att detta förfarande var så pass essentiellt för att

framgångsrikt genomföra systembytet allokerades avsevärda resurser. Denna fas var mer

komplicerad än förväntat och skapade förseningar för systembytet. I slutändan lanserades

systemet den 5 maj, en dag senare är planerat. Data var uppdelad i master data och

transaction data som skiljer sig på så sätt att master data berör all grundläggande information

angående affärsverksamheten medan transaction data är data som berör transaktioner.

4.1.3.3 Succesiv systemutveckling

När data till viss del sammanställts påbörjades arbetet med att skapa en första version av det

anpassade SAP-systemet. Denna version utvecklades succesivt i samband med att den

testades frekvent. Det behövde göras anpassningar efter lokala behov och dessa verktyg

avsågs utarbetas i och med detta. Under denna tid då det uppenbarades ständiga förbättringar

utvecklades en andra version av systemet. Denna förbättrade version blev den slutgiltiga.

Tester fortsatte under stort sett hela tiden fram till lanseringen. Data lades ständigt in eller

byttes ut.

4.1.3.4 Slutförande av databehandling

I denna fas slutförs det arbete som påbörjades i fasen “Databehandling och validering”. Ett

externt support-team togs in för att göra det möjligt att överföra och validera det sista av

master data och transaction data. Detta gjordes för att avlasta personalen som i detta skede

hade fullt upp med att lära sig det nya systemet men också var tvungna att fokusera på sina

ordinarie arbetsuppgifter. Under slutet av denna fas fanns det också ett moment som kallades

“cutover”, en period där det gamla systemet togs ned men där det nya ännu inte var

operationellt. Detta medförde att det dagliga arbetet i princip låg nere, inga ordrar kunde tas

in och all fokus låg på att föra över data från det gamla systemet till det nya. Under samma
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tidpunkt testkördes även det nya systemet en hel helg för att möjliggöra att detta kunde tas i

bruk den 4 maj, detta blev dock som sagt förskjutet till den 5 maj.

4.1.3.5 Utbildning

Utbildning av det nya systemet ägde rum ungefär samtidigt med föregående fas. Det var

BKU (nyckelpersonalen) som först fick utbildning inom sina respektive områden. Den BKU

som ansvarar för försäljning fick således utbildning inom detta område. Tanken var sedan att

slutanvändarna i sin tur skulle utbildas av sina BKUer för att kunna arbeta fram rutiner och

processer för hur det framtida arbetet skulle utföras. Denna utbildning ansågs dock på flera

håll vara av en allt för generell karaktär och inte specifik för varje avdelning. Utbildning

skedde på ett generellt SAP-system vilket medförde att den ansågs bristfällig.

4.1.3.6 Hypercare och utvärdering

Denna fas tillkom efter det att det nya systemet hade tagits i bruk och är tvådelad. Hypercare

innebar att extern personal från det globala ACT-teamet kom att finnas tillgänglig för bolaget

dels på plats, lokalt, men även via andra medel. Deras uppgift var att agera stöd till

slutanvändarna och ständigt finnas tillgängliga “hands on” för att bidra med hjälp när

systemet inte fungerar. När det exempelvis inte går att genomföra ordrar och leveranser

problemfritt i det nya systemet är det deras uppgift att lösa detta; att rapportera och åtgärda

uppkomna fel i det nya systemet.

Den andra delen av denna fas består av utvärdering. Detta kommer att göras av det globala

ACT-teamet som på förhand räknat fram ekonomiska vinster som är tänkta att uppenbaras

genom ett systemskifte. Utvärdering sker då i form av att följa upp om dessa vinster har

infriats eller inte. Utvärdering är även tänkt att genomföras av slutanvändarna via diverse

frågeformulär för att samla in deras åsikter om hur det nya systemet fungerar. Detta kommer

preliminärt ske efter cirka ett halvår med ytterligare uppföljning om ett år.

4.1.4 Problem och lösningar

En utmaning för projektgruppen var att bemöta det motstånd de möttes av internt vid den

tidpunkt då reformen presenterades för både ledning och slutanvändare. De mötte detta

motstånd genom att grundligt förklara för ledning och slutanvändare varför detta
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förändringsarbete var nödvändigt och hur detta rent praktiskt skulle bli verklighet.

Kommunikation sågs som A och O när det kom till att bemöta de problem som uppstod

internt. Förseningar gjorde slutanvändare otåliga vilket resulterade i missnöje och frågor som

för tillfället kunde vara svåra att svara på. ACMRETS skapade en intern grupp med

nyckelpersoner från flertalet avdelningar som fyllde olika funktioner, bland annat en

controller, kontraktchef, säljchef och team-leader. Det lokala teamet utgjordes totalt av cirka

10 personer plus 7 som togs in externt för underlätta arbetsbördan. Eftersom att dessa

personer utöver arbetet med ACT var ansvariga för ytterligare, ordinarie arbetsuppgifter,

behövdes extern assistans.

I extrema fall kunde inte mallen appliceras då arbetsprocesser föreföll allt för specialiserade. I

dessa fall fick det globala ACT-teamet modifiera mallen och åtgärda problemet. En

respondent menade att det var viktigt att dessa mallar inte modifierades i allt för stor

utsträckning då poängen med denna reform delvis var att standardisera och skapa ett

gemensamt system och arbetssätt. Ifall lokala anpassningar blivit för omfattade hade den

decentralisering som på sätt och vis orsakat problem kvarstått.Två sådana fall uppstod vid

implementeringen på ACMRETS vilket resulterade i förseningar och förskjutningar av

schemat. Exempelvis utvecklandet av två specialverktyg för säljare och tekniker gjorde det

omöjligt att till punkt och pricka följa det schema som fanns. Dessa verktyg beräknades vara

tillgängliga för dessa två grupper en till två månader efter att reformen officiellt lanserats.

ACMRETS ingick i det första klustret för industriell utrustning vilket betyder att pilotstudien

inte helt kunnat ta hänsyn till de situationer som skulle kunna komma att uppstå vid

implementeringsprocessen för efterföljande kluster. ACMRETS kom alltså oavsiktligt att

ingå i en mini-pilot på de delar där mallen behövde modifieras för att kunna anpassas för

deras specifika arbetsprocesser. Det blev en läxa för det globala ACT-teamet.

Ett övergripande problem var att sammanställa något slags register på all data som skulle

förflyttas från de gamla systemen till det nya. Detta gällde bland annat utrustning, kunddata,

material och artiklar. Att arbeta med sammanställning och överföring av all denna data visade

sig vara oerhört krävande. Det fanns en färdig mall för hur detta skulle genomföras men det

visade sig att denna mall inte alls var lika “färdig” som utlovat. Att ha koll på sin egen data

sågs därför i efterhand som en viktig lärdom.
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Ett annat problem uppstod vid utbildningen av slutanvändarna. Systemet är uppbyggt efter så

kallade procesströmmar där en ström utgörs av logistik, en av sälj samt en av finans osv.

Problemet låg i att bolaget inte hade en uppdelning av arbetsprocesser som till 100 %

matchade systemets. Men andra ord fanns det ett behov av att olika arbetsgrupper fick en

slags skräddarsydd utbildning. En hybridform där utbildningsströmmarna fick blandas för att

möta ACMRETS speciella behov. Detta resulterade i att det globala ACT-teamet på kort tid

fick lov att framställa en ny utbildningsplan, så mycket som 60 % av originalplanen fick

revideras. Detta betydde i praktiken att utbildningarna blev försenade och att utbildning till

viss del fortfarande återstår att levereras efter lanseringen av det nya SAP-systemet.

Något som orsakat att förändringsarbetet tagit längre tid är det faktum att det inträffade en

större kulturkrock då det globala ACT-teamet, externa resurser och de lokala bolagen skulle

arbeta tillsammans. Då sätten att arbeta i Indien, Belgien och Sverige skiljer sig var det svårt

att hitta en gemensam grund att utgå från. Det förklarades att Belgierna ansåg att order skulle

lydas utan att ifrågasättas. Svenskar å andra sidan anses vara belägna att alltid fråga varför en

viss sekvens bör genomföras. Indier uppfattades arbeta strikt efter den mall de erhållit från

den person som befinner sig ett steg högre inom hierarkin. Om ett problem behöver lösas

måste ett tillvägagångssätt således tas fram i samarbete med chefer. Ett exempel på detta är

att den externa resursen i Indien laddat in en mängd data i SAP-systemet som ACMRETS

anvisat att inte använda, helt enkelt för att de fått andra anvisningar från sina chefer. Denna

ståndpunkt kan sammanfattas i ett citat från en av respondenterna:

"Om du sitter i ett möte och har en dialog med en Indier, en svensk är alltid

lösningsorienterad, och säger; det där funkar inte riktigt här och vi skulle vilja att du

gör såhär istället för det skulle passa bättre [...] Okej, säger Indiern och sedan händer

ingenting. För Indiern gör nämligen ingenting förrän han får en order uppifrån, för det

står inte i hans instruktioner att han ska göra det".

4.2 Slutanvändare
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Den information som gavs i samband med upptakten till förändringen ansågs generellt vara

av det slag att en förändring skulle ske och att systemet skulle bytas ut, det skulle bli en hel

del omställningar men mer specifikt förklarades inte förändringen vid denna tidpunkt. De fick

höra att denna period skulle komma att bli utmanande och att samtliga måste delta aktivt för

att förändringsprojektet skulle kunna komma att bli lyckat. Det fanns en del motiveringar till

varför denna reform skulle genomföras, SAP-systemet skulle vara bättre på att ta fram

rapporter med mera men på det stora hela var det ett beslut från ledningen och ifrågasattes

inte i någon större grad.

Den information som sedan gavs i samband med utbildning ansågs omfattande och svår att

greppa, den ansågs dessutom inte vara speciellt väl anpassad till de specifika

arbetsprocesserna. Det ansågs av flera respondenter vara ett problem att utbildningen var på

engelska. En del av lärarna hade dessutom inte engelska som modersmål vilket gjorde

kommunikationen ännu mer problematisk. I övrigt ansågs utbildningen tidspressad. De fick

några få dagar på sig att lära sig något som ansågs vara ett mycket komplicerat system.

Slutanvändarna började skapa lathundar för att snabbare lära sig hur det nya systemet skulle

användas. Detta var alltså inget material som det globala ACT-teamet bidrog med utan

initiativ för detta togs på egen hand. Något som underlättat lärandet i det nya systemet är det

kursmaterial som lämnats i samband med utbildningen. Även om läraren inte finns fysiskt

tillgänglig att tillgå så kvarstår materialet. Detta material ansågs dock till viss del även det

ospecifikt i den mening att det ofta inte förklarade en specifik process. En respondent

förklarade i ett uttalande att han var mycket förvånad att det varit så bråttom att införa det nya

systemet, speciellt när det varit så mycket som inte fungerat som det var tänkt. Dessutom

dyker oväntade problem upp vilket enligt honom tyder på bristfällig/tidspressad planering.

Kunderna har drabbats av att systemet inte fungerat som det ska, slutanvändarna har hamnat

efter i sitt arbete.

De flesta slutanvändarna såg positivt på det gamla systemet. De ansåg att det fungerade väl

och kunde fylla de flesta av de funktioner det nya SAP-systemet har att erbjuda. Majoriteten

av respondenterna ansåg även att det gamla systemet på sätt och vis var bättre i vissa

hänseenden då de i detta system enklare och snabbare kunnat utföra en del sekvenser. De

flesta påpekade dock att detta kunde bero på att de ännu inte kunde hantera SAP-systemet
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speciellt effektivt. Majoriteten ansåg även att SAP-systemetdelvis var onödigt avancerat och

omfattande i jämförelse med det gamla. Alla respondenter var överens om att det stora

problemet med det gamla systemet var att det var justgammalt, det fanns inte resurser att

underhålla och sköta detta system längre och dessutom höll det på att försvinna vilket

resulterat i successivt minskad support. Samtliga respondenter hade åsikten att reformen

delvis genomfördes för att modernisera. Då alla respondenter ansåg att det gamla systemet

fungerade effektivt blev tankegångarna att skifte av system berodde på ett upplevt behov av

förnyelse.

Även om de flesta respondenter just för tillfället ansåg att det nya systemet fungerade

bristfälligt i och med att det laddats in felaktig data samt att andra buggar inträffade så trodde

de att systemet hade potential att i framtiden bidra till ett effektivt arbetssätt. De flesta var

införstådda med att SAP-systemet i jämförelse med det gamla systemet har fler nyttiga

funktioner att erbjuda. De såg generellt positivt på detta nya system men hade känslan att det

förmodligen skulle ta lång tid att bemästra detta. Majoriteten av respondenterna kände inte att

det fanns ett förändringsmotstånd bland medarbetarna, dock fanns känslan av att många

tyckte det var oerhört ansträngande att sätta sig in i det nya sättet att arbeta. I och med detta

behövdes support. Denna support skulle av det globala ACT-teamet komma att dras tillbaka

ganska omgående då arbetet med att införa ACT i nästa kluster snart skulle påbörjas. En

respondent uttryckte en oro för att denna support började tryta efter så pass kort tid när så

mycket fortfarande var oklart. BKUer blev i samband med alla problem som uppstått

överbelastade och kunde inte fullt ut ge den support som behövdes. En respondent förklarade

att oerhört mycket resurser lagts ned på denna reform, en större mängd än förväntat. Denna

ställde sig frågandes till om det positiva värdet av reformarbetet verkligen skulle motsvara de

resurser de förbrukat. Majoriteten av respondenterna tror att de vinster reformen ska komma

att innebära blir synliga först om något år.

Ett av de största problemen ansågs från slutanvändarnas sida vara frånvaro av, samt felaktig,

masterdata. Vissa delar har överförts på ett korrekt sätt medan de misslyckats med andra.

Bland annat har överföring av kunddata och leverantörsdata resulterat i felaktig information

och detta fick rättas till i efterhand.
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Det visade sig att det fanns vissa tendenser till att inte använda det nya systemet exakt på det

sätt som anvisats. En respondent beskriver att i vissa processer ansågs det ineffektivt att göra

på det föreskrivna sättet och då anammades en egen lösning. Ett exempel gör sig gällande när

det kommer till prissättning för kund och att föra in detta i en order. I det nya systemet är det

sagt att en procentsats ska användas vid utdelning av rabatt. Istället har en respondent

beskrivit att han och andra medarbetare valt att skriva in det nya priset i kronor, ett pris som

tillhandahållits från säljaren. Att räkna ut en procentsats anses vara ett onödigt extrasteg. Att

de istället valt att göra på detta sätt förklaras utav respondenten med motiveringen: “Det har

inte riktigt kommit en motivering om varför, faktiskt. Då får det vara, tills någon kan ge en

förklaring”.

5. Analys

5.1 Planerad förändring

Arbetet med denna reform har pågått under ett flertal år vilket tyder på att detta

förändringsarbete är en planerad förändring. Faserna diagnos, lösning, genomförande och

utvärdering går alla att finna i studerandet av denna reform. Atlas Copco uppfattade att

koncernens säljbolag och kundcenter utvecklat ett svåröverskådligt och ineffektivt arbetssätt.

Det praktiska arbetet skedde i flera olikaförhållandevis gamla system och såg annorlunda ut

på olika arbetsplatser. De ansåg att det var ett problem att inte alla kundcenter och säljbolag

använde samma system, något som kan anses vara ett objektivt problem då detta ansågs sluta

i effektivitetsförluster. Det ansågs nödvändigt att åtgärda detta problem vilket resulterade i att

en förändringsprocess inleddes vilket stämmer överens med teorin.

Lösningen arbetades fram av ett externt konsultbolag, en lösning som i viss mån fick

anpassas till Atlas Copcos olika bolag. Detta innebär att de enskilda bolagen inte på djupet

undersökte de problem som fanns och på så vis kunde identifiera den bästa lösningen. Det

externa konsultbolaget genomförde detta på global nivå vilket för de enskilda bolagen kan

innebära att SAP möjligtvis inte var den absolut effektivaste lösningen,något som enligt
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teorin ska vara avgörande vid denna process. SAP fick delvis anpassas till lokala

förhållanden, dock fick de lokala bolagen i större utsträckning rätta sig efter det nya systemet

och den mall som arbetats fram av det globala ACT-teamet. Detta ger ytterligare stöd för att

SAP möjligen inte var det mest lämpade systemet för alla de enskilda lokala aktörerna.

Genomförandefasen var i praktiken denna gång mycket lik teorin. Det globala ACT-teamet

arbetade fram en planering med tillhörande tidsram och faser för den planerade

implementeringen. Nyckelaktiviteter fastställdes, planerades och förklarades. De som skulle

leda arbetet valdes ut och bildade en lokal projektgrupp som tillsammans med de globala

ACT teamet förberedde och genomförde förändringen. Den lokala projektgruppen bestod av

olika nyckelpersoner som skulle leda de olika faserna. Utbildning genomfördes för att de

anställda skulle kunna sätta sig in i det nya systemet och förberedas för förändringen. Detta

tyder på att mycket resurser har lagts ned på denna fas och att det fanns en önskan att

genomförandet skulle gå så smidigt som möjligt. Utbildningen var generell och i liten

utsträckning specialiserad. Den planerade tidsramen har inte kunnat följas på grund av

diverse komplikationer. Implementeringsprocessen drabbades av förseningar redan på ett

tidigt stadium och är ännu inte helt färdigställd trots att det nya systemet är aktivt. Det här

kan tyda på två saker, antingen har det globala ACT-teamet underskattat den tid denna

implementering kommer att ta, (trots att det genomförts en pilotstudie på andra bolag) eller så

har de chansat på att den ska gå att genomföra på kortare tid i och med påtryckningar om en

snabb lansering från koncernledningens sida. Det härtyder på att planeringen inte tagit i

beaktning de skillnader som existerar på lokal nivå för de olika bolagen samt de branscher de

tillhör vilket ytterligare pekar på att lanseringen har stressats fram för att möta krav som inte

varit i de lokala aktörernas bästa intresse.

Det var tydligt att en utvärdering skulle äga rum men exakt när och hur denna skulle se ut var

svårt att svara på. Denna fas var i praktiken den som skilde sig mest mot teorin. Det ska enligt

teorin finnas ett tydligt förfarande kring hur denna process kommer genomföras redan innan

förändringen skett. I praktiken fanns en sådan på global nivå där hänsyn inte togs det lokala

bolaget och just deras förhoppningar. Författarna av denna studie hade dock tankar på att en

lokal utvärdering anpassad till just deras bolag torde vara minst lika viktig. Anser

slutanvändarna att det dagliga arbetet underlättats? Upplever kunderna en bättre service? Det

framgick att den utvärdering som tillhandahölls av det globala ACT-teamet framförallt
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fokuserade på olika effektivitetsvinster (av förmodad monetär art). På lokal nivå fanns ingen

konkret utvärderingsförfarande planerat. Detta tyder på att det från koncernledningens håll

var viktigare att utvärdera ifall de tänka ekonomiska vinsterna uppstått snarare än att

utvärdera ifall reformen inneburit ett bekvämt arbetssätt för slutanvändarna. Att rapportera

information uppåt i hierarkin baserat på en mall kan förmodligen ge intressanta svar på om

reformen som helhet varit lyckad inom hela koncernen men säger förhållandevis lite om den

lokala situationen.

En viktig faktor som behandlasav teorin är att ”förstärka förändringarna”6 där support

(assistans) är essentiellt. Support gavs i och med momentet Hypercare men som det såg ut,

skulle detta moment bli kortvarigt och långt ifrån tillräckligt för att uppnå en fullständig

anpassning till det nya systemet. Både respondenter från projektgruppen samt slutanvändarna

uppvisade en oro inför den situation som skulle komma att uppstå efter indragningen av

extern assistans. Det gavs sken av att det ansågs viktigare att sätta igång arbetet med nästa

kluster och följa en överambitiös tidsplan än att se till att det fungerade väl där

implementering redan skett. Då det globala ACT-teamet är externa konsulter blir det

uppenbart att det viktiga för dem är att följa de ramar för kontraktet som är lätta att

kontrollera (tidsplan) än de som kan anses mer diffusa (kvalité).

5.2 Frånstötning

Inga tydliga bevis på frånstötning kunde identifieras. Vid denna reform ställde sig

slutanvändarna inte frågandes till om det nya systemet skulle kunna ersätta det gamla, detta

var mer eller mindre vedertaget. Majoriteten av respondenterna beskrev att själva

förändringsprocessen var ansträngande och att det var svårt att ständigt vara positiv. Istället

för att uppvisa något slags motstånd uppvisades ett missnöje över att reformen inte fungerat

som det var planerat. Både projektansvariga och slutanvändare beskriver att de tog till sig

förändringsarbetet och den utbildning som erhölls efter bästa förmåga. Det var mycket att lära

men det har skett framsteg. Enligt teorin kan en lösning som tas in externt anses vara för

snabb och enkel. I detta specifika fall har det stämt till hälften. Lösningen ansågs av alla

respondenter vara alldeles för tidspressad men inte i något hänseende enkel. Detta skulle

enligt teorin potentiellt sätt kunna leda till frånstötning, något som inte skett i denna

6 Se avsnitt 2.1 Fas 4.



37

organisation. Detta kan tyda på att projektgruppen har lyckats i sitt arbeta att motivera och

belysa varför reformen genomförs på ett övertygande vis.

5.3 Frikoppling

Då det nya SAP-systemet innebär ett övergripande systemskifte för hur organisationen ska

arbeta och det gamla systemet försvinner finns ingen möjlighet för en fullständig frikoppling.

Ett systemskifte som detta innebär att de anställda blir tvungna att arbeta i det nya systemet.

Det nya SAP-systemet må ha anammats för att förnya sig och därmed modernisera

organisationens arbetssätt, detta för att skapa legitimitet. Men då inget annat system finns att

tillgå finns det inget utrymme för total frikoppling. Dock finns det bevis som tyder på att

frikoppling delvis uppenbarats. Av slutanvändarna genomförsinte ettantal processer exakt

som föreskrivet, egna lösningar användes på grund av att dessa ansågs effektivare vilket tyder

på en delvis frikoppling av vissa arbetsmoment. Dessa processer skulle kunna vara temporära

då det nya systemet fortfarande är väldigt nytt och slutanvändarna ännu inte har fullkomlig

förståelse och kunskap om systemet vilket kan leda till dessa avvikelser. Det kan även tyda på

att det finns behov av vissa justeringar av systemet och arbetsprocesserna som inte berör de

“vitala arbetsmomenten”, grundtanken vid frikoppling är just att skydda de vitala

arbetsmomenten. Det finns en officiell policy för hur saker och ting ska göras men inofficiellt

utförs uppgifter annorlunda vilket överensstämmer med teorin om att frikoppla för att inte

uppnå en minskad effektivitet. Detta skulle kunna tyda på en konflikt mellan ledningen och

koncernens vilja att modernisera och legitimera organisationen och slutanvändarnas strävan

efter att göra arbetet så effektivt och bra som möjligt. Dock fanns detfrån slutanvändarnas

sidainget utpräglat motstånd mot systemet i sig vilket gör att dettatroligtvis tyder på att dessa

också ser ett behov av förnyelse men samtidigt en större anpassning av systemet.

5.4 Verktygs- och symbolperspektivet

Det står klart att Atlas Copco inte längre ansåg det gamla arbetssättet effektivt. Att en ny

effektivitetslösning eftersöktes tyder således på att de ville förmedla en syn utifrån

verktygsperspektivet. Effektivitet i detta fall innebar exempelvis att ge säljare en bättre

kundöversyn där det var möjligt att se information kring tidigare möten, köphistorik osv.

Säljarna kunde nu själva dokumentera kommunikation med kunden direkt i systemet och

slapp ta omvägar för att rapportera denna information. Dessa problem kan argumenteras

varaobjektiva, det var rationellt att förändras och således var det också det som hände vilket
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stämmer överens med teorin. Eftersom att en utvärdering skulle genomföras på global nivå

kan det påvisas att Atlas Copco är intresserade att följa upp ifall de effektivitetsvinster som

utlovats faktiskt infunnit sig. Även på lokal nivå finns ett intresse av att utvärdera

förändringsarbetet. Dessa faktum talar för att verktygsperspektivet var dominant då detta

förändringsarbete planerades.

Teorin om verktygsperspektivet beskriver att företag håller sig uppdaterade om vilka recept

som för tillfället anses effektiva. Atlas Copco valde ett SAP-system, marknadsledarna inom

affärssystem. Eftersom att ACMRETS inte själva valde just denna lösning var det för

författarna svårt att bilda sig en uppfattning kring hur tankarna gått när SAP-systemet valdes

ut. Dels för att nyckelpersonerna på ACMRETS inte informerats om detta utan endast

förväntats genomföra de förändringar som ansetts nödvändiga. Då koncernen Atlas Copco

ville effektivisera rationellt, stödjer detta verktygsperspektivet. Dock kan valet av det

specifika systemet ses som en legitimerande process, de valde ett system som anses

marknadsledande. Denna lösning är tänkt att införa positiva effekter men valet av system

tyder också på att det var viktigt att lösningen ansågs modern och kanske till och medpopulär

för att på så vis uppnå legitimitet som stämmer överens med symbolperspektivets syn på nya

reformer. Något som ytterligare stödjer detta är att ingen av slutanvändarna ansåg att det var

något egentligt fel på det gamla systemet utöver att det började bli föråldrat.

Att det gamla arbetssättet med tillhörande system hade 35 år på nacken och således behövdes

bytas ut kan ses från två synvinklar. Dels från verktygsperspektivets vinkel där detta system

helt enkelt inte effektivt mötte dagens utmaningar. Men också från den vinkeln att ett så pass

gammalt system och arbetssätt ansågs omodernt och nästan lite generande. Som att det stod i

vägen för det identitetsskapande Atlas Copco avser utveckla. Återigen var dessa perspektiv

svåra att påvisa då kunskapen om varför denna lösning valts ut var mycket begränsad.

Verktygsperspektivet pekar på att vid varje tillfälle en effektivare lösning uppenbaras

kommer denna att implementeras. Empirin har visat att systemet ansågs gammalt och i behov

av modernisering. Då inget annat system implementerats på 35 år stämmer detta in väl på

symbolperspektivets attribut. Projektledaren (Mikael Deremo) beskrev att det från

ACMRETS håll funnits tankar på införa någon liknande lösning tidigare, något som dock
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aldrig blivit verklighet. Detta innebär att det lokala bolaget denna studie undersökt också

uppfattat att det fanns ett objektivt problem vilket stödjer verktygsperspektivet.

Författarna fann inga bevis som tyder på att det fanns en press att förnya sig från företagets

omgivning. Inga konkurrenter eller andra reformarbeten nämndes i det data som samlats in,

diskussionen fördes alltid i termer av förnyelse och ökad effektivitet. Respondenter ur båda

grupper nämnde dock att SAP-systemen är populära vilket kan tolkas som att det är en faktor

som har någon slags relevans. Avslutningsvis kan poängteras att empirin som samlades in

från projektgruppenpåvisade att det fanns ett objektivt problem. De ansåg atteffektiviteten i

det dåvarande systemet kunde kritiseras vilket tyder på verktygsperspektivet enligt dem

vägde tyngst i motiveringen av reformarbetet. Empirin som samlats in från slutanvändarna å

andra sidan pekade på att det inte fanns ett objektivt problem i hänsyn till effektivitet. Skiftet,

enligt dem, berodde snarare på en strävan efter förnyelse och moderniseringvilket tyder på

symbolperspektivet var det perspektiv som vägde tyngst för slutanvändarna i motivering av

reformarbetet.

6. Slutsats

Det kan fastställas att samtliga faser inom teorin om planerad förändring identifierats vid

studerandet av ACT-reformen. Alla faser hade utformats i symbios med teorin, med detta

menas att den praktiska implementeringens faser överensstämmer med det innehåll som

återfinns i teorin. Den fas som skiljde sig någorlunda från teorin var “utvärdering”.

Författarna vill dock poängtera att skillnaden var försumbar. I denna studie har en tydlig

tidsplan identifierats och förklarats. Tidsplanens utformning speglade teorin men fallerade då

oväntade händelser inträffade. Studien har kunnat påvisa att detta förmodligen berodde på ett

allt för tidspressat förändringsarbete som således resulterat i bristfällig samt orimlig

planering.
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Från ledningens och delvis projektgruppens sida ansågs det finnas ett objektivt problem, ett

arbetssätt som uppfattades bristfälligt ur en effektivitetsmässig synvinkel. Från

slutanvändarnas sida kunde inget sådant objektivt problem identifieras. En slutsats blir

således att reformens motivering blir någorlunda oklar. Respondenterna har beskrivit att

förändringen troligen motiverats både utifrån verktygs- och symbolperspektivet. Bytet av

system och arbetssätt har i sin helhet accepteras av slutanvändarna, dock har

genomförandeprocessen kritiserats starkt på sina håll. Inga tydliga bevis på frånstötning har

kunnat framhållas. Frikoppling har kunnat påvisas i vissa mindre arbetsmoment. Alla större

processer genomförs som föreskrivet. Ett flertal problem uppstod vid detta reformarbete.

Dessa problem bestod primärt av teknisk karaktär samt bristande utbildning. De tekniska

problem som uppstått har lösts och löses fortfarande successivt i och med den support som

tillhandahålls av BKUer samt specialister från det globala ACT-teamet.Den bristande

utbildningen åtgärdas genom support, lathundar och fysiskt utbildningsunderlag.

7. Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka hur implementeringsprocessen av en administrativ

reform i praktiken utförs på ett företag samt de steg som kan identifieras och kopplas samman

till denna process. Författarna anser att detta syfte i stor mån besvarats. Studien har målat ett

exempel av hur en sådan process kan se ut samt vilka typer av problem som kan uppstå i

samband med denna. Det är dock viktigt att poängtera att denna studieendastkartlagt en

implementering i ett enda bolag. Det är mycket möjligt att ett annat resultat framstått om ett

annat objekt studerats då organisationer är mycket komplexa och i stor grad unika. Utfallet är

också beroende av de individer som genomför den. Detta innebär att

implementeringsprocesser får antas skilja sig åt vid varje unikt tillfälle och objekt, även om

det går att utläsa vissa gemensamma delar. Dessa blir då av en mer övergripande natur och

kan inte fullständigt förklara samt förutse hur en implementering bör eller kommer att se ut.

Detta förhindrar dock inte att det går att göra en och samma implementering bättre eller

sämre beroende på vilka som utför den. Problemet är att då alla bolag är unika blir det svårt
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att ta in extern experthjälp då de i så fall först måste bli experter på de lokala förhållanden

som råder.

Utformningen av tidsplanen kan kritiseras från alla håll och kanter. Projektgruppen,

slutanvändarna och författarna av denna studie har alla misslyckats med att förstå logiken i

varför implementeringen av ACT-reformen var tvungen att ske under en så pass kort tid.

Reformen skulle genomföras i en mängd kluster vilket innebar att varje kluster fick en

mycket begränsad tidsfrist. Författarna anser att en lösning kunde ha varit att använda sig

utav fler än ett globalt ACT-team. Detta hade i praktiken inneburit att varje kluster blivit

mindre tidspressat samt att fler resurser kunnat avvaras vid varje implementering. Den

aggregerande tidsplanen hade på detta sätt inte behövt bli lidande. En så omfattande koncern

som Atlas Copco anses kunna ha resurser att realisera en sådan tanke. Tidspressen resulterade

i bristande planering vilket i sig kom att betyda stora problem för strävan efter en enkel och

smärtfri reform. Det kan även tänka sig vara så att det globala ACT-teamet begränsades av de

resurser det Belgiska företaget som står bakom detta hade att tillgå, författarna anser dock att

detta problem på något sätt kunnat kringgås. De skulle kunna ha förskjutit reformen

alternativt sökt annan extern assistans. Det är författarnas bestämda uppfattning att fler än ett

globalt ACT-team hade varit att föredra för att genomföra en effektivare lansering av det nya

systemet och samtidigt hålla sig inom samma övergripande tidsperiod.

De faser som identifierats verkar i sig innehålla alla essentiella delar för att framgångsrikt

kunna införa denna reform. Det som inte fungerat speciellt väl är den faktiska planeringen av

dessa faser. I och med den tidspress som funnits har en allt för optimistisk syn utvecklats

kring hur dessa faser skulle komma att genomföras. De faser som av respondenter och

författare upplevts mest bristfälliga är utan tvivel Databehandling samt Utbildning. Problem

med överföring av master data har varit mycket omfattande. Detta har i sig betytt att systemet

fungerat inkorrekt under de inledande veckorna efter att reformen lanserats. Slutanvändarna

har inte kunnat utföra sitt arbete på rätt sätt vilket resulterat i en ökad arbetsbörda samt

missnöje, både från slutanvändare och antagligen även från kunders sida.
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Problem i samband med utbildningen har ytterligare försvårat processen att med enkelhet

genomföra denna reform. Slutanvändare ansåg att det var komplicerat att hänga med i

utbildningen då tempot onekligenvar högt samt att den var på engelska. Språkbarriärer är

dock ett problem som är svårt att överkomma i ett förändringsarbete så pass globalt

omfattande som detta. Det kan inte ses som praktiskt att alla kluster och länder ska

tillhandahållas utbildning på sitt eget språk, engelska är det mest globala språk som finns att

tillgå vilket gör detta val rationellt. Det skulle även innebära en stor resursåtgång att

genomföra all utbildning på modersmål vilket gör valet att enbart utbilda på engelska

förståeligt i effektivitetstermer även om det för slutanvändarna i vissa fall ansågs

problematiskt. Ett stort problem var även att utbildningen ansågs skilja sig allt för mycket

mot praktiken. En mer specialiserad utbildning hade gynnat förändringsarbetet. Författarna av

denna studie anser att de flesta problem beror på samma orsak. Den grundproblematik som

ständigt återfinns angår den planering som genomförts. Denna är i sig troligen bristfällig på

grund av en ologisk tidspress.

Det ansågs uppstå en kulturkrock då externa aktörer och lokala bolag skulle arbeta

tillsammans. I ett allt mer globaliserat samhälle där dessa samarbeten blir allt vanligare är

detta en typ av problem som blir allt viktigare att övervinna. Det fanns i detta fall ingen tydlig

lösning på hur detta problem bäst kunnat förebyggas. Detta kan exempelvis tänkas göras i

och med utbildning inom kulturella skillnader. Detta problem är något som borde tas i

beaktning vid alla typer av arbeten som involverar parter från olika kulturer.

Att inget egentligt aktivt motstånd kunnat påvisas antas bero på att förändringsarbetet i sig

var absolut. Det fanns inget annat val än att börja arbeta i det nya systemet. Ifall det funnits

möjlighet att i större utsträckning avvika från att använda detta koncept ser författarna det

som mycket troligt att detta kunnat inträffa. Det som författarna anser intressant att se är ifall

dessa tendenser fortfarande existerar efter att systemet blivit någorlunda familjärt och

välfungerande. Det kan tänka sig att så inte är fallet då missnöjet i huvudsak baseras på

systemets tekniska problem, något som antas åtgärdas inom en någorlunda snar framtid. Att

det i viss mån identifierats frikoppling vid en mindre del småskaliga processer så tidigt kan

bero på de fel i systemet som fortfarande kvarstår, alternativt på grund av att effektivitet

gynnas ifall vissa sekvenser genomförs på ett annorlunda sätt. Troligen är detta ganska
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normalt förekommande, ett system kan inte alltid tänkas lösa alla problem på det mest

effektiva sättet. Detta upptäcks av slutanvändarna som skapar en egen lösning. Detta bör när

det handlar om så pass småskaliga arbetsmoment inte innebära något större problem om det

stannar vid en mindre mängd processer. Frågan blir vid vilken punkt detta drabbar systemet

negativt. Detta kan i längden om alltför många avvikelser uppstår innebära att fördelarna med

en standardisering äventyras.

Författarna har funnit stöd för att denna reform motiverats utefter både verktygs- samt

symbolperspektivets argument. Ett objektivt problem anses från ledningens sida ha

identifierats. Verktygsperspektivet talar som sagt för att varje gång en effektivare lösning än

den befintliga uppfattas så kommer denna att implementeras. Detta är något författarna av

denna studie ser som mycket tvivelaktigt i detta fall. Det gamla systemet var cirka 35 år

gammalt vilket betyder att en annan lösning troligen borde ha identifierats tidigare.

Symbolperspektivet beskriver att även om lösningen appliceras med en motivering utifrån

symbolperspektivets synvinkel så kommer denna utåt att motiveras utifrån

verktygsperspektivet. Detta för att legitimera reformen. Detta är något som måste tas i hänsyn

vid analyserandet av varför ACT-reformen genomfördes. Då denna studie inte haft tillgång

till de faktiska beslutsfattarna (koncernledningen) får det konsekvensen att författarna inte

slutgiltigt kan bestämma vilket perspektiv som dominerat i motivering av just denna reform.

Författarna spekulerar dock i att verktygsperspektivet varit ledande i valet att reformera sig

och symbolperspektivet i val av specifik lösning. Detta på grund av att problematiken som

uppstår då det används olika system i bolagen anses objektivt medan valet av reform, då det

inte funnits ett övertygande resonemang angående varför denna lösning är den bästa, istället

präglas av tanken att införa ett modernt och marknadsledande system.

Avslutningsvis vill författarna poängtera att det alltid förmodas finnas problem och

utmaningar vid så pass stora och omvälvande förändringsarbeten. Att planera ett så

storskaligt arbete kan anses extremt komplicerat. Författarna tror att SAP-systemet samt det

nya arbetssättet i framtiden har potential att fungera väl, både lokalt och globalt. Det är även

troligt att framtida implementeringsprocesser i andra kluster kommer att fungera bättre då

dessa erfarenheter resulterat i nya lärdomar.
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8. Vidare forskning

I slutändan anser författarna att studien i sin helhet på något plan bidragit till att öka

förståelsen för hur en implementeringsprocess av en administrativ reform kan se ut och

genomföras. Vidare forskning kan fortsättningsvis öka denna förståelse och bidra till att

skänka kunskap gällande hur denna process och del-processer ser ut. Förslagsvis på så sätt att

en större undersökning genomförs där implementeringsprocesser vid flera reformer jämförs.

En sådan studie kan slutligen resultera i att organisationer kan ta lärdom och utveckla

förändringsarbeten med en utvidgad kunskap.

9. Kritisk reflektion

Först och främst bör nämnas att författarna utvecklade ett genuint intresse för

implementeringsprocessen av företagsreformer. Därför kan de med säkerhet säga att studien

kunnat bli ännu mer givande ifall fler reformer undersökts. En jämförelse mellan processerna

hade förmodligen skänkt studien en större relevans. En sådan jämförelse kan visserligen

fortfarande genomföras med denna studie som grund. Med mindre tidspress, både på

författare och respondenter hade ett sådant arbete kunnat bli möjligt. I och med att endast ett

studieobjekt valts ut minskar generaliserbarheten för de attribut och faser hos

implementeringsprocessen denna studie kunnat peka ut.

Planering är A och O i ett tidspressat läge. Detta är något författarna av denna studie mycket

väl kunnat genomföra effektivare. Empiri samlades in sent vilket gjorde att arbetsbördan sista

tiden framåt deadline blev oerhört ansträngande. Till viss del hade inte detta endast med en

bristfällig planering att göra utan berodde även på en del återbud vid tidpunkt för insamling
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av data vilket ledde till att dessa tillfällen bokades om. Atlas Copco ställde genast upp på att

delta som studieobjekt men befann sig i ett läge där arbetsbördan var överväldigande. Detta

resulterade naturligt i att möten var tvungna att bokas om och författarna fick vara flexibla

när det kom till hur och när intervjuerna kunde ske. Detta betydde i realiteten att fler

telefonintervjuer än önskvärt fick lov att genomföras. Problem som uppstod i samband med

dessa var bland annat att det stundtals kunde vara svårt att höra respondenten om denne

befann sig på resande fot men också att material kunde vara svårt att se över tillsammans med

respondenten. Med hjälp av inspelningar kunde författarna ändå ta vara på all information. I

framtiden om en liknande studie genomförs hade det varit fördelaktigt att från början skapa

sig en klar bild över det tilltänka studieobjektets situation för att undvika de problem som

uppstod i samband med denna studie.

Något annat författarna anser kunnat berika studien är en annorlunda uppsättning teorier. Det

kan antagligen finnas en eller flera andra teorier som någorlunda bättre och mer detaljerat kan

beskriva en planerad förändring eller situationer som uppstår i samband med

förändringsarbeten.En sådan uppsättning teorier hade kunnat identifieras ifall en större

tidsrymd ägnats åt detta förfarande.
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Bilaga 1

Intervjuguide projektgruppen.
1. Vad heter du?

2. Vad är din befattning inom projektgruppen?

3. Vad är det övergripande syftet med ACT-reformen?

4. Hur började ert arbete med reformen?

5. Fanns ett bakomliggande problem?

6. Varför valdes just den här reformen som lösning? (Såg ni något

värde just i att modernisera er?)

7. Hur utarbetades tidsramen?

8. Hur ser tidsramen ut?

9. Har denna kunnat efterföljas eller har avvikelser inträffat?

10. Har arbetet delats in i några specifika faser?

11. Var det ni som skapade reformens olika faser? (Om inte)

Fick ni anpassa reformens steg vid hänsyn till specifika lokala

förhållanden?

12. Vad är syftet bakom varje enskild fas?

13. Vad är syftet bakom den ordning faserna tilldelats?

14. Har ni stött på motstånd i något led av

implementeringsprocessen? (om ja) Har dessa problem lösts? I

så fall, hur?

15. Har reformen testkörts i någon annan del av bolaget?

Kanske på annan ort?

16. Gav detta upphov till förändringar av reformen?

17. Hur har ni tänkt utvärdera förändringsarbetet?

18. Har du några ytterligare kommentarer?
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Bilaga 2

Intervjuguide medarbetare.

1. Vad heter du?

2. Vad är din befattning inom företaget?

3. Vilken slags information fick du i samband med

introduceringen av ACT?

4. Hur går dina tankar kring det gamla systemet?

5. Hur går dina tankar kring det nya systemet?

6. I vilka steg implementerades ACT i ditt arbete?

7. Vad gjorde ni i de olika stegen?

8. Kände du att tillräckligt mycket tid ägnades åt samtliga steg?

9. Hur upplevde du att implementeringsprocessen av denna

reform fungerade? (om problem) Har dessa problem lösts? I så

fall, hur?

10. Är det någon del av reformen du inte implementerat i ditt

arbete?

11. Har du några ytterligare kommentarer?
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Bilaga 3

Empiri delas in efter forskningsfrågor

Övergripande om ACT

Fanns ett bakomliggande problem?

Vad är det övergripande syftet med ACT-reformen?

Varför valdes just den här reformen som lösning? (Såg ni något värde just i att modernisera

er?)

1. Hur ser reformens tidsplan ut?

Hur började ert arbete med reformen?

Hur utarbetades tidsramen?

Hur ser tidsramen ut?

Har denna kunnat efterföljas eller har avvikelser inträffat?

2. Vilka funktioner kan de olika faserna tilldelas?

Har arbetet delats in i några specifika faser?

Var det ni som skapade reformens olika faser? (Om inte) Fick ni anpassa reformens steg vid

hänsyn till specifika lokala förhållanden?

Vad är syftet bakom varje enskild fas?

Vad är syftet bakom den ordning faserna tilldelats?

3. Uppkom det några hinder i implementeringsfasen samt vilka lösningar kunde i så fall

påvisas?

Har ni stött på motstånd i något led av implementeringsprocessen? (om ja) Har dessa problem

lösts? I så fall, hur?

Har reformen testkörts i någon annan del av bolaget? Kanske på annan ort?

Gav detta upphov till förändringar av reformen?

Extrafrågor

Hur har ni tänkt utvärdera förändringsarbetet?

Har du några ytterligare kommentarer?
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Bilaga 4
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Bilaga 5


