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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Sveriges  medlemskap i  EU innebär  ett  närmare  förhållande  till  övriga  medlemsnationer  i 
Europa, vilket skapar stora möjligheter för svenska företag. Landets gränser öppnas upp och 
en stor intern marknad skapas. 

Denna  dynamiska  omvärld  ställer  samtidigt  krav  på  ständiga  förändringar  och  skapar  ett 
konstant tryck på organisationen att anpassa sig  till gemensamma lagar och regler. 

De organisationer som blir vinnare i globaliseringsprocessen är de vars organisationsstruktur 
är uppbyggd på ett sätt att den kan hantera ständiga förändringar och anpassningar till nya 
krav som ställs på dem.

Utifrån uppsatsens problemformulering,  Hur har arbetet med att anpassa organisationen 
till EU:s krav att redovisa enligt internationella redovisningsprinciper bedrivits på ett 
antal svenska börsnoterade bolag?,  är syftet  att   ur ett  företagsperspektiv  samt  svenska 
empiriska studier,  försöka bidra med ökade insikter i ämnet tvingande förändringar för att 
generera  en  teori  med  fokus  på  svenska  bolag.  Ett  delsyfte  är  också  att  diskutera  och 
reflektera över skillnaderna mellan tvingande och frivilliga förändringar.

En kvalitativ  undersökningsmetod har använts där företagsrepresentanter  från åtta  svenska 
börsnoterade  bolag,  verksamma  inom olika  branscher  medverkat.  Resultatet  pekar  på  att 
förändringsprocessen hos fallföretagen har gått smidigare än vad de först befarat. Vidare visar 
studien  att  organisationer  inte  skiljer  på  förändringsprocessen  beroende  på  vilken  typ  av 
förändring  som  ska  införas.  Utöver  detta  presenteras  en  modell  över  fokusområden 
organisationen  bör  beakta  för  att  effektivisera  och  förbättra  förändringsprocessen  vid 
implementering av olika typer av förändringar.
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INLEDNING

1 INLEDNING

I detta avsnitt ges en introduktion av det ämne vi har valt att studera och en bakgrund till det  
problem  vår  uppsats  behandlar.  Vår  förhoppning  är  att  inledningskapitlet  skall  väcka  
läsarens  intresse  och stimulera  till  fortsatt  läsning.  Problembakgrunden mynnar  ut  i  vår  
problemformulering.  Därefter  presenteras  syfte  och  avgränsningar  för  uppsatsen.  Som 
avslutning presenteras en översikt över uppsatsens fortsatta disposition.

1.1 Problembakgrund
En allt mer dynamisk omvärld ställer krav på ständiga förändringar inom företag och andra 
organisationer  i  Sverige.  Medlemskap  i  EU,  utvecklingen  i  de  forna  öststaterna  och 
konkurrensen från nya länder är några faktorer som inneburit att internationaliseringen under 
de senaste decennierna har skapat ett konstant tryck på organisationers anpassning till ständigt 
påkommande förändringar. I juli 2002 antog Europaparlamentet en förordning som kräver att 
börsnoterade bolag inom EU upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial 
Reporting Standards, IFRS (tidigare IAS) från och med 2005. Syftet med förordningen är att 
harmonisera den finansiella informationen i redovisningen och bidra till  ökad jämförbarhet 
mellan  länderna  för  att  på  så  sätt  garantera  en  effektiv  och  integrerad  kapitalmarknad  i 
Europa. 

Under åren innan övergången från IAS till IFRS gav Redovisningsrådet i Sverige ut flertalet 
rekommendationer som nästintill skulle stämma överens med IFRS. Detta för att underlätta 
förändringsprocessen  för  svenska  företag.  Det  fanns  dock  detaljskillnader  samt  flera 
rekommendationer som inte bearbetades och implementerades i Sverige innan övergången.

För Sveriges del förmodades anpassningen till IFRS innebära att utländska investerare skulle 
ha lättare att förstå Svenska redovisningshandlingar. Svenska företag skulle på ett enklare sätt 
kunna notera  sig  på  utländska  börser  och  på så vis  öka  tillgängligheten  till  billigare  och 
snabbare kapitalanskaffning. Innan övergången 2005 förutspådde flertalet revisionsbyråer att 
implementeringen av IFRS skulle vara både tids- och resurskrävande för de allra flesta företag 
och  att  ett  genomtänkt  och  bra  planerat  förändringsarbete  skulle  komma  att  bli  en 
nödvändighet.

1



INLEDNING

Hur bedriver då en organisation ett genomtänkt och effektivt förändringsarbete? Finns det en 
allmän  metod som kan anpassas  alla  typer  av förändringar  och organisationer?  Det  finns 
förmodligen lika många bra som dåliga sätt. En del gånger bedrivs förändringsarbeten på ett 
konstruktivt  och  framgångsrikt  sätt.  Organisationer  finner  goda  lösningar  som  åtgärdar 
problem och tar till vara på möjligheter. Förändringarna genomförs på ett lyckosamt sätt och 
leder till levande verksamheter med varaktiga resultat. Andra gånger fungerar det inte riktigt 
så bra och förändringsarbetet skapar istället stora problem och svårigheter. Trots de senaste 
årens stora fokus på organisationsförändringar finns det bevis på hög procent av misslyckade 
försök,  upp  till  70  %1 Det  beror  enligt  McGuiness,  Oxtoby  och  Morgan,  på  att 
organisationsförändringar  är  sårbara  för  ett  stort  antal  misstag,  varav  ett  enda  kan  vara 
tillräckligt för ett misslyckande. 

När ett beslut om att införa en förändring har tagits finns det alltid människor som instinktivt 
reagerar negativt. Människan har ett naturligt motstånd till förändring och hos vissa individer 
är  detta starkare rotat  än hos andra.2 En avgörande faktor för om förändringen ska kunna 
implementeras är organisationens förmåga att fånga upp förändringsmotståndarna och göra 
dem  delaktiga  i  processen.  Under  2000-talet  har  delaktighetens  betydelse  i 
förändringsprocessen  uppmärksammats  och  en  ny  ledarskapsstrategi,  empowernment,  har 
vunnit  mark.  Anhängarna till  denna strategi  anser  att  alla  medarbetare  måste  involveras  i 
förändringsprocessen  för  organisationen  ska  kunna  nå  ett  lyckat  resultat.  Det  finns  en 
övertygelse om att förändringsmotståndet kan reduceras kraftigt genom att medarbetarna ges 
information, ansvar och befogenheter.3

Flera  studier  som  behandlar  förändringsarbete  har  visat  att  företag  som  drivit  ett 
framgångsrikt  förändringsarbete  har  haft  starka  ledare  med  en  övertygelse  om  att  den 
strategiska medvetenheten och delaktigheten i  processen inte får begränsas till  toppskiktet 
inom organisationen, utan bör finnas på alla nivåer.4 Richard Brandson på Virgin är ett bra 
exempel  på  en  stark  ledare  för  ett  framgångsrikt  bolag  som  förespråkar  empowernment 
strategin. Vidare kunde man i en artikel i DN för några år sedan läsa att det finns studier som 
visar att företagsledare som lyckas engagera sina medarbetare genom att göra dem delaktiga i 
förändringsprocessen visar bättre avkastning.5 

Hur kan organisationen få medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen? Kommunikation 
och information är två faktorer som stor del av litteraturen inom ämnet ofta poängterar som 
extra viktiga för att skapa delaktighet och ett positivt förändringsklimat inom organisationer. 
Information  om vad den framtida  förändringen kommer  att  få för konsekvenser,  både för 
företaget samt individen, har visat sig kunna leda till minskat motstånd hos individer då det 
får  människor  att  känna  sig  delaktiga  i  den  uppgift  de  står  inför.  Information  måste 
kommuniceras ut till alla involverade under hela förändringsprocessen. 

Ett  vanligt  förekommande misstag  bland organisationer  under förändringsarbetet  är  att  de 
lägger för stor vikt vid att återanvända tidigare lyckosamma förändringsidéer. Företag bör inte 
utgå från att tidigare lyckade koncept kan återanvändas. Med dagens snabba företagsklimat 

1 Mc Guiness Tony, Oxtoby Barrie, Morgan Robert, Developing Organisational Change Capability, European 
Management Journal, 2002, Vol.20, No.3 s. 310
2 Marianne Dicander Alexandersson, et al., Att lyckas med processledning ,ort:Wallin och Dalholms Boktryckeri 
AB, 2001, s. 76
3 Pastor, J, “Empowernment, what it is and what it is not”, Empowernment in Organizations, 1996, 4(2), s.5-7
4 Manfred Kets De Vries och Raoul de Vitry d’Avaucourt, “Leaders who make a difference”, European 
Management Journal, Vol. 14, No5, (1996) s. 488 
5 Monika Hedlund, ”Delaktighet skapar engagerade anställda”, Dagens Nyheter (2005-07-15)
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bör förändringsmodeller leva så att de kontinuerligt ses över inför nya förändringar, så att de 
tar hänsyn till alla nya omständigheterna.6  

Det finns en hel del forskning på temat förändringsarbete. Denna forskning har dock främst 
behandlat  förändringsarbete  av  frivillig  karaktär.  Frivillig  karaktär  definierar  vi  som  de 
förändringar organisationen initierar själva internt. Vår studie behandlar en förändring av en 
annan karaktär, den  tvingande förändringen, där betydligt mindre forskning genomförts och 
färre  studier  har  skrivits.  Tvingande  förändring  definierar  vi  som  en  förändring  som 
organisationen genomför till följd av externa krav, t.ex. ny lagstiftning. 

Vi  avser  att  undersöka  hur  organisationer  idag  bedriver  förändringsarbete,  av  tvingande 
karaktär,  med  IFRS  som  utgångspunkt.  Som  delsyfte  diskuterar  och  reflekterar  vi  över 
skillnaderna  mellan  tvingande  och  frivilliga  förändringsprocesser.  En  fråga  vi  ställer  oss 
slutligen  är  om de  olika  typerna  av  förändringar  kräver  olika  metoder  för  mest  effektiva 
resultat? En fråga som vi ämnar besvara i slutet av denna uppsats.

Problemformulering 
Hur har implementeringsprocessen för att anpassa organisationen till EU:s krav att redovisa 
enligt de internationella redovisningsprinciperna bedrivits på ett antal svenska börsnoterade 
bolag?

Syfte
Intentionen  med  denna  uppsats  är  att  ur  ett  företagsperspektiv  och  med  hjälp  av 
organisationsteorier undersöka hur Astra-Zeneca, Boliden, Företag 1, Holmen, NCC, Sandvik, 
Sweco  och  WM-Data  har  arbetat  med  att  implementera  de  internationella 
redovisningsprinciperna IFRS i sina organisationer. Syftet är också att diskutera och reflektera 
över skillnader mellan frivilligt och tvingande förändringsarbete.

1.2 Avgränsningar och Begränsningar
Studien undersöker börsnoterade bolag, vilket är en naturlig avgränsning eftersom det är för 
dessa bolag som implementeringen av IFRS är en tvingande förändring. Onoterade bolag i 
Sverige kan, om de vill, använda sig av internationella redovisningsprinciper men det är inte 
tvingade varför de inte kan ingå i populationen för den här studien.

Vår avsikt är att studera implementeringsprocessen i sig och inte förändringsarbete  i  stort 
varför vi fokuserar på hur bolagen har genomfört implementeringen av IFRS. IFRS fungerar 
således  som  ett  exempel  på  en  förändringsprocess  som  börsnoterade  bolag  tvingas  att 
genomföra.

Problemformuleringen för denna uppsats  indikerar  att  vi  har  för avsikt  att  undersöka ”ett 
antal” företag i den här studien. Valet av mängden studerade företag begränsas av tiden. Det 
föreligger  alltid  en  tidsbegränsning  när  en  studie  av  detta  slag  ska  genomföras  under  en 
tioveckorsperiod. Detta gör att ett endast ett begränsat antal företag kan undersökas. Vidare 
återfinns företagen inom olika branscher och på olika geografiska platser i Sverige, eftersom 
vi har velat uppnå stor spridning bland de studerade bolagen. Besöksintervjuer har därför inte 
kunnat genomföras utan intervjuerna har istället genomförts per telefon. Detta kan innebära en 
begränsning för uppsatsen och diskuteras djupare under kapitel 5.

6 Monika Hedlund, ”Delaktighet skapar engagerade anställda”, Dagens Nyheter (2005-07-15)
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Vårt  problem  utgår  från  en  tvingande  förändring.  Litteraturen  inom  förändringsarbete 
behandlar främst frivilliga förändringsprocesser. Vi är medvetna om denna brist men visar 
genom  hela  uppsatsen  medvetenhet  genom  att  diskutera  och  reflektera  över  tvingande 
förändringar med utgångspunkt från frivilliga förändringsteorier. Ett vidare resonemang kring 
detta återfinns under kapitel 5.

1.3 Begreppsförklaring
För att underlätta för läsaren listar vi några förklaringar på begrepp och förkortningar som 
används  i  uppsatsen.  Observera  att  förteckningen  inte  är  komplett  och  att  andra  viktiga 
begrepp förekommer i uppsatsen och förklaras i löpande text.

En frivillig förändring är en förändringsprocess som organisationer initierar internt.

En tvingande förändring är en förändringsprocess som genomförs till följd av externa krav, 
t.ex. ny lagstiftning.

IAS står för International Accounting Standards och är den ”gamla” benämningen på IFRS. 
IAS gavs ut av IASB, International Accounting Standards Board.

IFRS står för International Financial Reporting Standards och ges ut av IASC, International 
Financial Standards Committee. 

1.4 Disposition
Figuren nedan är tänkt att illustrera uppsatsens design.

Figur 1.1 Uppsatsens komponenter
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VETENSKAPLIG METOD

2 VETENSKAPLIG METOD

I  detta  kapitel  har  vi  för  avsikt  att  ge  läsaren  en  grund  för  att  underlätta  den  kritiska  
granskningen av vår studie. Vi kommer att ge läsaren en bakgrund till vilka vi är och vad vi  
har  för  kunskaper  inom  vårt  ämnesområde.  Vidare  avhandlas  vårt  vetenskapliga  
förhållningssätt, vårt val av perspektiv samt angreppssätt och undersökningsmetod. Kapitlet  
avslutas med en diskussion kring den referenslitteratur som studien baseras på.

2.1 Tidigare erfarenheter
I  en  undersökning är  det  av  högsta  vikt  att  redogöra  för  författarens  utgångspunkter  och 
förförståelse. Människan är en social varelse som påverkas av normer och idéer som vi kan 
hitta i vår omgivning och i mötet med andra människor. Detta sker också då vi tar på oss 
rollen  som  uppsatsförfattare.  I  vår  egenskap  av  människor  kan  vi  inte  sägas  vara 
värderingsfria. Vi har alla en bakgrund som vi utgår från och som påverkar oss, medvetet eller 
omedvetet. Vår omgivning i form av kultur, familj, utbildning och arbetslivserfarenheter har 
en del i hur vår framställning kommer att se ut. Genom att författaren redogör för sina tidigare 
erfarenheter kan läsaren på ett  lättare sätt förstå och tolka författarens resultat,  i  detta fall 
uppsatsen.7

Vi som skriver uppsatsen har influerats starkt av de akademiska miljöer vi har befunnit oss i 
under vår studietid.  En av oss har under hela  utbildningen (från hösten 2000) studerat  på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet medan den andra läst ett år vid nämnda universitet 
och resterande tre år vid Heriot Watt University i Edinburgh, Skottland. Detta betyder att vi 
kan  ha  olika  kunskaper  och  olika  syn  på  de  val  vi  kommer  att  göra  i  uppsatsen.  Olika 
universitetsmiljöer  påverkar  troligtvis  vårt  sätt  att  söka  och  välja  litteratur  samt  vår 
uppfattning om var vi anser att problemet kommer att ligga. Vi ser denna skillnad som positiv 
då vi troligtvis kan täcka fler infallsvinklar på uppsatsens genomförande och vi får en mer 
komplett studie.

Genom vår utbildning har vi skaffat oss kunskap inom organisationsteori och redovisning. 
Störst kunskap har vi dock inom redovisning eftersom båda har inriktat utbildningen mot detta 
på kandidatnivå. Kunskaper som vi inte har påverkar också forskningsarbetet, vilket i vårt fall 
7 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund:Studentlitteratur, 1997), s. 151f
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gäller fördjupade insikter inom nämnda ämne. Eftersom ingen av oss tidigare fördjupat oss 
inom organisationsteori är vi medvetna om att detta kan få till följd att vi inte har beaktat alla 
tänkbara teoretiska aspekter kring förändringsarbete. Vår förhoppning och uppfattning är ändå 
att när vi ingående studerar ämnet kan identifiera relevanta källor och minimera risken för att 
viktig information utelämnas.

Innan arbetet med denna uppsats påbörjades kände vi till IASC/IASB som organisation och 
att de gav ut rekommendationer under namnet IAS/IFRS. Vi har också kunnat följa flertalet 
debatter kring olika redovisningsskandaler under de första åren på 2000-talet. Som mottagare 
av dessa informationsflöden upplever vi att ett mer enhetligt redovisningssystem och kanske 
framförallt tydligare regler efterfrågas. Detta ser vi som positivt då det skulle kunna underlätta 
för företag som verkar eller vill verka på en internationell marknad.

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt
Det  vetenskapliga  förhållningssättet  handlar  om  att  tydliggöra  interaktionen  mellan 
forskningsobjektet, det som är föremål för studien, och forskaren. Detta är inte alltid lätt och 
diskussionen  kring  vetenskapligt  förhållningssätt  kan  lätt  bli  svävande  och  ibland  också 
missvisande. Johansson Lindfors föreslår att forskning på lägre nivå bör utgå från någon av de 
värdeteoretiska skolbildningarna, positivism eller hermeneutik. Johansson Lindfors menar att 
förenklingen inte kan användas av alla men fungerar som en utgångspunkt och vägledning 
som blir  grunden för det fortsatta arbetet  inom området  vetenskapsteori.8 För tydlighetens 
skull kan nämnas att de ovan nämnda förhållningssätten kan existera i olika nyanser. Exempel 
på dessa kan t.ex. vara empirism och realism.9 Vår avsikt är, eftersom vi befinner oss på en 
lägre nivå av forskning, att endast beakta grundsynerna av positivism och hermeneutik och 
reflektera över hur dessa kan påverka den här studien.

Positivismen är den skolbildning som står för ett objektivt förhållningssätt till det som ska 
studeras, d.v.s. forskarens egna värderingar ska inte påverka studien.10. I vårt fall skulle ett 
positivistiskt förhållningssätt innebära att vi helt måste frigöra oss från våra erfarenheter och 
värderingar  eftersom  forskarens  uppdrag  är  att  uppnå  sanna,  värderingsfria  och 
generaliserbara resultat. Vi anser dock att detta inte är möjligt eftersom de värderingar vi har 
påverkar  oss  som  individer  och  således  också  de  val  vi  gör.  Uppsatsen  skulle  vid  ett 
positivistiskt synsätt  endast bli en förklaring på hur svenska noterade bolag implementerar 
internationella redovisningsprinciper i sin redovisning. Detta är inte vår intention. Vår uppsats 
är heller inte menad att förklara en exakt verklighet utan tanken är snarare att bygga uppsatsen 
på verkligheten sedd utifrån de medverkande respondentföretagen.

Med ovanstående resonemang i  minnet  anser  vi  att  vi  bäst  besvarar  uppsatsens syfte  och 
problem genom att  använda  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  i  uppsatsarbetet.  Kärnan  i 
hermeneutiken är att uppsatsens delar endast kan göras begripliga när man skapar en helhet 
där  de  olika  bitarna  måste  tolkas  för  att  kunna  göra  helheten  tydlig.11 Intentionen  med 
uppsatsen  är  att  undersöka  hur  respondentföretagen  arbetat  med  att  införa  en  tvingande 
förändring i sina organisationer samt reflektera kring skillnader mellan tvingande respektive 
frivilliga  förändringsprocesser.  Vi  åstadkommer  detta  genom  att  tolka  respondenternas 

8 Maj -Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap (Lund:Studentlitteratur 1993), s. 10ff
9 Alan Bryman, Samhällsvetenskaplig metoder (Malmö:Liber AB, 2002) s. 394f
10 Runa Patel, Forskningsmetodikens grunder (Lund:Studentlitteratur, 1993/2003), s. 28
11 M Alvesson och K Sköldberg, Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research, (London:Sage, 
2000) s. 57
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åsikter,  tankar och svar inom ramen för den teoretiska referensramen. Som vi tidigare har 
nämnt  har  våra  värderingar  och tidigare  erfarenheter  starkt  influerat  vårt  arbete,  allt  från 
ämnesval  via  urval  och  bearbetning  av  den  teoretiska  referensramen  till  tolkning  av  det 
empiriska materialet. Förmodligen hade vi, med andra erfarenheter och andra bakgrunder, valt 
andra teorier och gjort andra tolkningar eller kanske gjort en helt annan studie.

2.3 Perspektiv
Det  kan  vara  svårt,  om  inte  omöjligt,  för  en  forskare  att  skapa  en  komplett  bild  av 
verkligheten  men  genom ett  aktivt  val  av perspektiv  kan man  eftersträva  att  skapa en  så 
fullständig  bild  som  möjligt.12 Införandet  av  internationella  redovisningsregler  innebär 
förändringar för flera grupper t.ex. organisationen, dess medarbetare samt revisorer. Optimalt 
hade förstås varit att angripa problemet ur så många perspektiv som möjligt.  Detta är inte 
praktiskt  genomförbart  inom  ramen  för  en  tio  veckors  uppsats.  I  vår  studie  är  det 
förändringsprocessen i dess olika former (tvingande respektive frivillig) som står i fokus. Ett 
flertal företag och deras erfarenheter krävs för att kunna genomföra studien varpå vi anser att 
ett företagsperspektiv bäst belyser vårt problem och uppnår uppsatsens syfte.

Alternativa  perspektiv  som  vi  skulle  kunna  använda  är  medarbetarperspektiv  eller 
konsultperspektiv.  Konsultperspektivet  skulle  t.ex.  innebära  att  vi  utgår  från  ett  antal 
revisionsbyråer för att på så vis ta reda på vad som krävs av företagen för att genomgå en stor 
förändring av den typ  som anpassningen till  IFRS innebär.  Vi tror dock att  vi  kan få  en 
missvisande bild, dels för att revisionsbyråerna har ett eget vinstintresse i att sälja tjänster till 
företagen och dels för att det är vår avsikt att faktiskt se hur förändringsprocessen ser ut på 
företagen.

2.4 Vetenskaplig metod
I det vetenskapliga arbetet måste författaren ta ställning till hur verkligheten ska angripas, i 
vårt fall företagen vi har valt att undersöka. Här följer ett resonemang kring angreppssätten 
induktion och deduktion samt kring valet av undersökningsmetod (kvantitativ och kvalitativ).

2.4.1 Angreppssätt
En författare  som väljer  att  angripa  sitt  forskningsproblem på  ett  induktivt sätt  använder 
verkligheten för att genomföra observationer som sedan leder till att ny kunskap kan förvärvas 
och på så sätt  skapa nya teorier.13 Vårt  val av uppsatsämne grundades på vårt intresse av 
organisations-  och redovisningsteoretiska frågeställningar.  Vår avsikt med uppsatsen är att 
genom organisationsteorier undersöka hur ett flertal svenska företag har arbetat med att införa 
IFRS i sina organisationer och tillföra ny kunskap till ämnet tvingande förändringar. Vi ämnar 
också att reflektera över förändringsprocessens natur.

Den deduktive forskaren utgår ofta från en teoretisk referensram som sedan används för att 
härleda en eller flera hypoteser. Hypoteserna verifieras eller falsifieras genom undersökningar 
av den empiriska verkligheten. Genom ett induktivt angreppssätt startas forskningsprocessen i 
verkligheten där observationer görs som så småningom genererar kunskap om det studerade 
området. Därifrån formas och skapas teoretiska modeller.14 Efter att vi valt vårt ämnesområde 
12 Rosmari Eliasson, Forskningsetik och perspektivval (Lund:Studentlitteratur, 1995), s. 29f 
13 Bryman, s. 22
14 Ibid., s. 20
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gick vi vidare genom att titta på teorier kring effektivt förändringsarbete för att kunna bygga 
upp  studiens  teoretiska  referensram.  Denna  har  sedan  använts  för  att  kunna  studera 
verkligheten  d.v.s.  utvalda  noterade  bolag  som  implementerat  de  internationella 
redovisningsprinciperna. Avslutningsvis har studiens resultat analyserats och modeller skapats 
med hjälp av de teorier studien baserats på.

Som vi med resonemanget  ovan vill  visa har vi  inte angripit  vårt problem på ett  renodlat 
induktivt sätt eller på ett strikt deduktivt sätt. Det finns istället inslag av båda angreppssätten. 
Hade  vi  enbart  valt  en  induktiv  ansats  skulle  vi  på  grund  av  våra  bristande  teoretiska 
kunskaper inom effektivt förändringsarbete med största sannolikhet ha utelämnat teoretiska 
delar  och  därmed  missat  viktiga  frågeställningar  till  de  medverkande  respondenterna.  Ett 
renodlat deduktivt synsätt skulle inte heller vara optimalt för vår studie då vi saknar eller har 
få teoretiska utgångspunkter för tvingande förändringsarbete.

2.4.2 Undersökningsmetod
Valet av undersökningsmetod är avgörande för att svara på problemformuleringen och uppnå 
uppsatsen syfte. Problemformuleringen utgör således en grund för vilken metod som tillämpas 
för att samla in och bearbeta information. En vetenskaplig studie kan genomföras antingen 
med  en  kvantitativ  metod  eller  med  en  kvalitativ  metod.  Den  kvantitativa 
undersökningsmetoden  kännetecknas  av  många  observationer  där  insamlingsmetoden  är 
strukturerad  och  ofta  statisk.  Nyckelord  för  den  kvantitative  forskaren  är  mätning, 
teoriprövning, generalisering och operationalisering.15 Denna metod kopplas främst ihop med 
en positivistisk kunskapssyn då forskaren vill hålla en distans till det som ska studeras. Vi har 
tidigare redogjort för att vi inte kan eller har för avsikt att stå utanför oss själva eller det vi 
studerar.  Vi  vill  heller  inte  generalisera  för  en  hel  population  utan  snarare  se  till  hur 
medverkande  företag  har  löst  förändringsproblematiken.  Detta  kan  sedan  fungera  som en 
vägledning för liknande företag i liknande situationer. Med detta resonemang menar vi att vi 
inte kan ha ett kvantitativt tillvägagångssätt för att svara på uppsatsens problem.

Istället  är  denna  uppsats  upplagd  och  genomförd  med  hjälp  av  en  kvalitativ  metod.  En 
kvalitativ  metod  karaktäriseras  av  att  forskaren  söker  en  djupare  förståelse  genom  att 
undersöka ett mindre antal enheter. Detta kan göras genom t.ex. ostrukturerade djupintervjuer. 
Genom  användandet  av  djupintervjuer  vill  vi  beskriva  hur  arbetet  bedrivits  med  att 
implementera de internationella redovisningsprinciperna på respektive respondentföretag och 
diskutera  kring  eventuella  skillnader  i  arbetssätt  vid  tvingande  respektive  frivilliga 
förändringar.  Sammanfattningsvis  är  alltså  kvalitativa  intervjuer  den  bäst  lämpade 
undersökningsmetoden  för  att  vi  ska  få  sådan  information  att  vi  kan  uppnå  uppsatsens 
problem och syfte.

2.5 Referenslitteratur

2.5.1 Upplägg
Valet av referenslitteratur har gjorts med tanke dels på studiens syfte och dels på studiens 
förändringsorienterade perspektiv. Vår intention har varit att få fram ett teoretiskt ramverk för 
att kunna behandla hur en effektiv förändring bör genomföras i en organisation. Med hjälp av 

15 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund:Studentlitteratur, 1997), s. 13f
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den  teoretiska  referensramen  är  vår  avsikt  att  avslutningsvis  presentera  en  modell 
innehållande faktorer som är viktiga för hur ett lyckat förändringsarbete genomförs.

2.5.2 Sökning och urval
Eftersom  ingen  av  oss  studerat  organisationsteori  på  högre  akademisk  nivå  hade  vi  vid 
uppsatsarbetets  inledningsskede  ingen,  för  oss,  tidigare  känd  litteratur  inom  området 
förändringsarbete.  Vi  sökte  därför  via  Linköpings  och  Umeås  universitetsbiblioteks 
hemsidor16 upp  några  uppsatser  som  skrivits  inom  liknande  område.  I  dessa  hittade  vi 
relevanta tips på referenslitteratur och en hel del bra sökord. Vi har även använt oss av diverse 
artiklar knutna till olika delar inom förändringsarbete, ledarskap och redovisning. Dessa har 
framförallt varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter med fokus på management men också 
i svenska branschtidningar som t.ex. Balans. 

Den tryckta  litteraturen  som bidragit  till  den  teoretiska  referensramen  har  sökts  fram via 
Linköpings universitets  bibliotekskatalog,  LiUB. De vetenskapliga  artiklarna  är  inhämtade 
från artikeldatabasen Business Source Premier via nämnda universitetsbibliotek och de icke 
vetenskapliga artiklarna har hämtats från de svenska databaserna Affärsdata och Artikelsök.

De  sökord  som använts  i  litteratursökningen  är  i  huvudsak:  förändring,  implementering, 
empowernment,  förändringsarbete,  kommunikation,  förändringsprocess,  organisational 
change, IFRS, internationella redovisningsprinciper och kombinationer av dessa.

2.5.3 Kritik
Den  litteratur  som  använts  som  underlag  för  denna  uppsats  kan  betraktas  som 
andrahandskällor vilket betyder att informationen insamlats och bearbetats för andra ändamål 
än den här studien. Därför är det extra viktigt att noggrant och kritiskt granska de källor som 
använts.17 Vi har i första hand använt så nya källor som möjligt, både vad gäller litteraturen 
som behandlar förändringsarbete och den litteratur som handlar om forskningsmetoder. Detta 
eftersom det viktigt  att säkerställa hur organisationer bedriver förändringsarbete i nutidens 
komplexa verklighet. Vi har inte dragit någon specifik tidsgräns utan valt att granska varje 
enskild källa för att sedan avgöra dess relevans för uppsatsen.

Vi är medvetna om att en del tidningsartiklar inte kan anses vara vetenskapliga. Vi menar 
ändå  att  dessa  fyller  en  viktig  funktion  för  uppsatsen.  Det  kan  t.ex.  vara  artiklar  som 
debatterar implementeringen av internationella redovisningsstandarder i Sverige.

Några sekundära källor som förekommer i referenslistan är att betrakta som mindre oberoende 
än övriga. Det är framförallt information som presenterats av bl.a. KPMG. Dessa typer av 
källor kan kritiseras eftersom materialet härstammar från en organisation som säljer tjänster 
inom området. Vi hävdar att materialet ändå är av intresse för uppsatsen och tillför värdefull 
information.

Den litteratur som bearbetas och visas i uppsatsen bygger främst på frivilliga förändringar 
trots att implementeringen av IFRS är tvingande. Vår avsikt har varit att hitta källor kring 
tvingande förändringsarbete men tyvärr har vi inte lyckats fullt ut. Därmed inte sagt att det är 
omöjligt  att  finna  teorier  kring  tvingande  förändringar  men  med  tanke  på  denna  uppsats 
16 www.bibl.liu.se respektive www.ub.umu.se 
17 Holme och Solvang, s. 132ff
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tidsbegränsning har vi  inte haft möjlighet  att  gräva djupare efter fler.  Vi är medvetna om 
denna svaghet men anser att vi genom att i slutet av varje avsnitt diskutera och reflektera 
kring hur det skulle ha sett ut vid tvingande förändringar ändå kan uppnå uppsatsens syfte.
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3 BAKGRUND TILL IFRS

I detta avsnitt har vi för avsikt att ge läsaren en introduktion till införandet av internationella  
redovisningsprinciper,  i  form  av  IFRS,  i  svensk  redovisning.  Vidare  ämnar  vi  att  
sammanfattande beskriva utvecklingen från Swedish GAAP18 till IFRS.

3.1 Bakgrund till implementeringen av IFRS
I juli 2002 antog Europaparlamentet en förordning som innebär att börsnoterade bolag inom 
den  Europeiska  unionen  skulle  tillämpa  internationella  redovisningsstandarder  i  form  av 
IAS/IFRS från och med 2005. Syftet med förordningen går att utläsa av förordningens första 
artikel:  ”syftet  med  denna  förordning  är  att  anta  och  tillämpa  internationella  
redovisningsstandarder  i  gemenskapen  för  att  harmonisera  den  finansiella  informationen  
[…]  för  att  på  så  sätt  garantera  en  hög  grad  av  insyn  i  redovisningarna  och  att  
redovisningarna  i  hög  grad  kan  jämföras  och  därigenom  garantera  att  gemenskapens  
kapitalmarknad  och  den  inre  marknaden  kan  fungera  ändamålsenligt”.19 Målet  med 
förordningen är att på sikt skapa en gemensam redovisningsstandard som ska gälla för alla 
länder i världen.

Med anledning av Europaparlamentets förordning genomförde Sverige en IAS-utredning som 
resulterade i SOU:n 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag. Utredningen kom 
fram till att alla svenska företag, både de som är börsnoterade och de som inte är noterade, ska 
kunna använda IFRS som redovisningsprincip. Vidare fastslogs att de företag som valt att 
redovisa  enligt  dessa standarder  måste  göra detta  fullt  ut.  Det  är  således  inte  möjligt  för 
bolagen att endast tillämpa vissa utvalda IFRS principer i redovisningen.20

De internationella reglerna är i praktiken en anpassning till anglosaxisk (d.v.s. amerikansk) 
tradition, där aktieägarna står i fokus för redovisningen då amerikanska bolags verksamhet till 
största delen finansierats  genom aktiekapital.  Av den anledningen blir  marknadsvärdet  för 
framtida kassaflöden mycket viktigt i den ekonomiska informationen från bolagen. I Europa 
har  finansiering  via  banker  varit  vanligare  och  därför  har  en  mer  försiktigt  inriktad 

18 Svensk redovisningsstandard, god redovisningssed
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av  
internationella redovisningsstandarder (IAS-boken, s. 11ff)
20 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, Stockholm 2003, s. 75f
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redovisning  tillämpats,  med  hänvisning  till  vad  fordringsägarna  kan  få  tillbaka  vid  en 
konkurs. IFRS reglerna medför konsekvenser för hur bolagen värderas och volatiliteten i de 
siffror som presenteras över tid. Inför implementeringen krävdes att nyckeltal räknades om 
och att tolkningen av den ekonomiska informationen ändrades i grunden. Implementeringen 
innebar också att skillnaden mellan redovisning och beskattning ökade.21 Innan övergången 
till  IFRS  hade  Sverige,  traditionellt  sett,  ett  starkt  samband  mellan  beskattning  och 
redovisning vilket har ansetts fördelaktigt eftersom företagen inte har behövt genomföra några 
större korrigeringar i bokslutet för att den även ska kunna ligga till grund för beskattningen. 
IAS-utredningen  slog  emellertid  fast  att  den  internationella  utvecklingen  inom 
redovisningsområdet går så snabbt att ett fortsatt samband mellan redovisning och beskattning 
inte är optimalt.22

En  ökad  internationell  spridning  av  IFRS  innebär  framförallt  att  jämförbarheten  mellan 
redovisningshandlingar från olika länder har ökat. För svensk del innebär anpassningen till de 
internationella reglerna att utländska investerare bättre kan förstå och acceptera dessa typer av 
redovisningshandlingar än de som upprättats tidigare.23

Innan övergången realiserades menade revisionsbyråerna att extra resurser skulle komma att 
krävas för att kunna genomföra konverteringen till de nya redovisningsprinciperna. Kraven på 
börsnoterade  bolag  ökades  genom  nya  eller  förändrade  standarder.  Utbildning,  hjälp  av 
utomstående  experter  och  omarbetning  av  redovisningsmanualer  är  några  punkter  som 
revisionsbyråerna tog upp som kunde innebära ökade kostnader.24

21 Anders Billing, ”Redovisningsrevolutionen”, Veckans Affärer, 20030519
22 SOU 2003:71, Internationell redovisning i svenska företag, Stockholm 2003, s. 82ff
23 Ibid., s. 73
24  Lennart Axelman, Dan Phillips och Ola Whalqvist, IAS/IFRS 2005 - En jämförelse mellan Interntional  
Financial Reporting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer (KPMG, 2004), s. 4
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4 TEORETISK REFERENSRAM

I uppsatsens teoretiska referensram presenteras inledningsvis vår definition av frivilliga samt  
tvingande förändringar. Därefter illustreras en framarbetad förändringsmodell, med syfte att  
tydliggöra den röda tråden mellan de viktigaste faktorerna i förändringsprocessen. Därefter  
presenterar och diskuterar vi dessa förändringsfaktorer var för sig. Genom hela teoriavsnittet  
kommer  vi  att  föra  ett  resonemang  kring  skillnader  mellan  frivilliga  och  tvingande  
förändringar.

4.1 Frivilliga och tvingande förändringar
För  att  läsaren  ska  kunna  tillgodogöra  sig  denna  studie  på  bästa  sätt  vill  vi  tydliggöra 
skillnaderna med det som vi valt att definiera som frivilliga samt tvingande förändringar. Vad 
vi menar med frivilliga förändringar är  de förändringar som genomförs på företagets egna 
initiativ. När vi diskuterar förändringar av tvingande karaktär syftar vi på förändringar som 
genomförs  till  följd  av  externa  påtryckningar,  till  exempel  ny  lagstiftning.  Den  största 
skillnaden mellan dessa är alltså att tvingande förändringar måste genomföras oavsett om den 
den enskilda organisationen samtycker eller inte.
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4.2 Förändringsmodell

Figur 4.1 Förändringsmodell vid frivilliga förändringar

Förändringsmodellen  syftar  till  att  illustrera  sannolika  nyckelfaktorer  vid  frivilliga 
förändringar.

Källa: Modifierad modell från McGuiness m fl (2002) , s.313

4.3 Nulägesanalys
Globaliseringens  framväxt  har  bidragit  till  ökad  konkurrens  på  marknaden.  Trycket  på 
organisationers flexibilitet och anpassningsförmåga är större än någonsin. De organisationer 
som  klarar  av  att  verkapå  en  marknad  präglad  av  ständiga  förändringar  är  de 
förändringsbenägna. Således krävs det att kontinuerligt förändringsarbete blir en naturlig del 
av den dagliga verksamheten inom organisationen,  med en strävan efter att minska avståndet 
mellan önskvärt marknadsläge och nuläge.25

En förutsättning för att lyckas med att implementera en förändring inom en verksamhet är att 
de  anställda  inom organisationen  delar  uppfattningen  om förändringens  nödvändighet.  En 
gemensam  övertygelse  inom  organisationen  skapar  den  motivation  och  hängivenhet  som 
krävs för att lyckas.26 Kotter menar att mer än hälften av alla förändringsinitiativ misslyckas i 
tidiga  stadier  för  att  organisationer  inte  lyckas  förmedla  nödvändigheten  av förändringen. 
Kotter hävdar också att förändringsprojekt allt för många gånger presenteras genom att VD 
kallar  till  möte  eller  att  det  cirkulerar  en  rapport  från  en  konsult  som  förväntar  sig  att 
medarbetarna genast skall  implementera de nya ideerna i verksamheten.  Ideer som inte är 
förankrade bland medarbetarna kan sällan drivas igenom av ledningen. Många nya projekt 
stagnerar redan i denna, den inlednade fasen.27

25 http://www.refresher.com/!leading
26 McGuiness, Oxtoby och Morgan, Developing Organisational Change Capability, s. 314
27John P Kotter, “Winning at Change”, Leader to leader, No 10 (1998)
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Reflektion:
Redan  i  den  inledande  fasen  av  ett  förändringsarbete  anser  vi  att  det  bör  vara  stora  
skillnader  på  förutsättningarna  mellan  frivilliga  och  tvingande  förändringsprojekt.  Vid  
förändringsarbete som uppkommit  till  följd  av ny lagstiftning bör förankringsarbetet  vara  
lättare. Målbilden är fastställd ,organisationen måste anpassa sig till de nyaexterna kraven,  
t.ex.  ny  lagstiftning.  Projektledaren  behöver  inte  lägga  tid  på  att  försöka  sälja  in  
förändringsidéen på samma sätt som vid frivilliga förändringar. Å andra sidan tror vi att det  
kan vara svårt att skapa samma engagemang och drivkraft vid en tvingande förändring som  
vid en frivillig. En tvingande förändring är inte skräddarsydd för enskilda organisationer och  
kan därför generera ett motstånd mot att driva förändringsprojektet framåt. Den tvingande  
förändringen förbättrar heller inte  nödvändigtvis  något  inom organisationen,  utan kanske  
bara tar upp resurser i form av pengar och tid. 

4.4 Tydliga mål samt mätbara processer
“Unless an organisation and the individuals within it are clear about the purpose that lies  
behind the task, they can’t possible take effective decisions about how to do it”28

Inför ett förändringsarbete är det viktigt att definiera mål och syfte klart och tydligt. De ska 
agera  ledstjärnor  för  alla  inom  organisationen  under  hela  förändringsprocessen.29 

Förändringsarbeten som saknar riktlinjer blir sällan genomförda. Otydliga mål är ett vanligt 
förekommande  misstag  vid  förändringsprojekt  och  det  resulterar  många  gånger  i  ett 
misslyckat  genomförande.  Siewert  uppskattar  att  endast  30-40%  av  den  mänskliga 
prestationspotentialen  utnyttjas i näringslivet. Siewert anser att den allra största delen av både 
energi och tid slösas bort därför att klarhet i fråga om mål, planering, prioritet samt översikt 
saknas.30

Betydelsen av korrekta och relevanta mått för att följa upp och mäta processer är fokus inom 
Total Quality Management (TQM), teorier som fokuserar på kontinuerligt förbättringsarbete. 
Förespråkarna av dessa teorier betonar betydelsen av att ha tydliga mål och mätbara processer 
i  linje  med organisationens  underliggande affärsidé.  Genom att  mål  följs  upp med  jämna 
mellanrum kan man inom organisationen identifiera eventuella problem och vidta åtgärder. 
Upprättandet av mätbara mål får inte kompromissas eller distraheras genom tillgängligheten 
av  mått  och  mål  som  tidigare  använts.  De  mest  användbara  måtten  är  oftast  de  mest 
komplicerade att ta fram.31

Siewert menar att studier visar att när människor jobbar mot uppsatta mål tenderar de att se 
det som en utmaning, vilken resulterar till handling, eftersom de vet vad som ska uppnås.32 

Vidare hävdar Kotter dessutom att människor ser fram emot att slutföra uppgifter. Ett problem 
är  dock att  resultatet  av  en  förändring  inte  är  proportionell  till  arbetet.  En tredjedel  in  i 
förändringsprojektet är det ytterst otroligt att organisationen kommer att se en tredje del av det 
möjliga resultatet, snarare en tiondel. Organisationen bör sätta upp små delmål. När dessa är 
nådda  bör  de  uppmärksammas  inom  organisationen  för  att  underhålla  drivkraften  och 

28 D Clutterbuck, The power of empowerment-Release the Hidden Talents of your Employees, Kogan Page Ltd, 
1994, s. 34
29 McGuiness, Oxtoby och Morgan, Developing Organisational Change Capability, s. 314
30 Lothar J Seiwert, Planera din tid, (Kristianstad 1989), s. 8f
31 Oxtoby, Barrie, McGuiness, och Morgan, Developing Organisational Change Capability, s. 314
32 Seiwert Lothar J, Planera din tid, Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1989, s.15 
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hängivenheten bland de anställda. Det är samtidigt viktigt att behålla fokus och inte glömma 
bort  hur  mycket  jobb som fortfarande ligger  i  framtiden.33 Nya  mål  inom organisationen 
kräver ofta nya beteenden. När en förändring införs bör organisationen således se över alla 
sina  belöningssystem,  så  att  de  är  i  linje  med  de  nya  målen  och  motiverar  förändrade 
beteenden.34

Reflektion:
Vid tvingande förändringar är målbild och syfte på förhand fastställd av en extern part, till  
skillnad från frivilliga förändringar, där målbild och syfte måste arbetas fram internt. Det  
finns ett flertal studier som visar att åtskilliga förändringsprojekt misslyckas på grund av att  
det  saknas  en  tydlig  målbild  i  förändringsprocessen.  Eftersom  målbilden  vid  tvingande  
förändringar redan är framarbetad argumenterar vi för att tvingande projekt bör vara lättare  
att  starta  upp  än  frivilliga  förändringar.  Eftersom  mål  och  syfte  är  fastställt  kan  
medarbetarna informeras, tillvägagångssätt bestämmas och projektet kan komma igång. Vi  
tror att ett problem som kan uppstå när målbild och syfte tagits fram externt kan vara att den  
känns diffus och inte så tydlig som den bör. En grundförutsättning för att organisationen ska  
kunna genomföra förändringen effektivt och framgångsrikt är att de förstår målet och syftet.  
Vid frivilliga förändringar arbetar organisationerna själva fram dessa, vilket  kan vara en  
svår  och  tidsödande  process  där  motsättningar  måste  övervinnas  för  att  få  alla  inom  
organisationen att dra åt samma håll. Målen som tagits fram är dock skräddarsydda och vid  
oklarheter finns de personer som arbetat fram dem inom företaget och det bör därför vara  
lättare att räta ut frågetecken.

4.5 Ledarskap
Vi har stött  på ett  gediget  utbud av olika ledarskapsteorier  och nästan lika många olika  
uppfattningar och åsikter om vad ledningen har för uppgift samt vad som utmärker en bra  
ledare. Efter att ha läst ett flertal av dessa olika teorier kvarstår dock den stora frågan; finns  
det en ideal ledarstil? Eller handlar ledarskap egentligen i mångt och mycket om förmåga att  
kunna anpassa ledarskapsstil efter rådande omständigheter?

Oxtoby, Mc Guiness samt Morgan hävdar att ledarskapet vid förändringsarbete bör komma 
från  personer  som  är  förändringsförespråkare,  har  förmågan  att  fånga  upp  resurser  och 
rekrytera rätt balans av kunskap och personligheter i team samt har passionen, beslutsamheten 
och förmågan att  motivera,  organisera samt fokusera arbetet  inom teamen.35 Vidare menar 
Oxtoby m.fl. att ledarskape behövser skapa en vision som samtliga medarbetare förstår och 
inspireras  av.  Ledarskapet  får  inte  begränsas  till  toppen  utan  bör  verka  genom  hela 
organisationen i form av ett nätverk av ”nyckel personer” som ska förmedla visionen vidare 
inom varje avdelning. Nyckelpersonernas uppgift är att agera förebild för att implementera 
samtliga nya värderingar, mål samt de förändringarar i beteende som behövs. Dessa ledare bör 
”leva som de lär” för att arbeta bort det motstånd till förändringar som skapas då ”cheferna 
säger till vad som ska göras, men inte stödjer det, inte gör det själva utan ser inte ens sig 
själva som en del av det”36

Förändringar  är  sällan  smärtfria  eftersom de  allra  flesta  människor  föredrar  trygghet  och 
säkerhet. Avergun och Moran anser att en förändringsledares jobb är att utmana människor att 

33 Kotter, John P, Winning at Change, Leader to leader (1998)
34 Oxtoby,, McGuiness och Morgan, Developing organisational change capabilities, s. 315
35 Ibid., s. 316
36 Oxtoby, McGuiness, och Morgan, Developing organisational change capability, s. 316.
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våga  prova,  undersöka  och  förbättra  sin  attityd,  antaganden,  förhållanden,  processer  och 
resultat. De måste uppmuntra människor att undersöka nya saker, våga ta risker samt ta ansvar 
för  de  förändringar  som  organisationen  måste  genomgå  för  att  vara  en  marknadsledare. 
Framgångsrika  förändringsledare  är  förebilder  som  har  följande  egenskaper:  de  gör  sin 
förändringsfilosofi till en del av organisationen och synliggör förändringens resultat både på 
organisationsnivå  och på individnivå.  De skapar  en atmosfär  som uppmuntrar  förslag och 
rekommendationer och initiativ till nya beteenden. På samma gång tillåter de misstag som kan 
uppstå under förändringens gång. De leder förändringen genom sina tankar, tal och agerande. 
De är förebilder för organisationen. Förändringsledaren har ansvaret att upprätta tilltalande 
och  legitima  anledningar  för  förändringen  och  på  samma  sätt  erkänna  och  identifiera 
potentiella källor till motstånd. De fokuserar på resultat och framgång och analyserar misstag 
för att ta reda på dess källor och uppmuntrar ständigt andra att prova igen. Förändringsledarna 
interagerar  med  individer  och  grupper  i  organisationen  för  att  förklara  vem,  vad,  när, 
var,varför och hur. De tar alla tillfällen i akt för att tala för förändringen och uppmana alla att 
anta utmaningen.37 

Kotter  menar  att  effektiva  ledare  klargör  att  betydelsefulla  förändringar  tar  tid.  Under 
förändringsarbetet sätter de upp kortare delmål samtidigt som de hela tiden påminner om att 
förändringen är brådskande, just därför att den tar så lång tid att genomföra. Kotter anser att 
de bästa ledarna han kommit i kontakt med är de som kan balansera kortsiktiga delmål med en 
framtida  vision.  Enligt  Kotter  är  kortsiktiga  delmål  de som tar  maximalt  12 månader  att 
genomföra.  En  effektiv  ledare  inser  vikten  av  delaktighet  bland  alla  medarbetare  och 
engagerar samtliga att jobba för att leverera både kortsiktiga och långsiktiga resultat. För att 
illustrera detta använder sig Kotter av en matris:

Figur 4.2 Vision, results and sustainable success

Källa: John P Kotter, (1998)

Dåliga resultat  och en svag vision innebär  definitivt  problem för vilken organisation som 
helst,  organisationen  stagnerar.  Goda  kortsiktiga  resultat  kombinerat  med  en  svag  vision 

37 Avergun, Amy, Moran John, Creating lasting change, The TQM Magazine, vol.9, nr 2, 1997 s. 147ff
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tillfredställer många organisationer, men bara för ett litet tag. En stark vision som ger svaga 
resultat läggs snart ner. Endast goda resultat kombinerat med en effektiv vision ger en hög 
sannolikhet av långsiktigt resultat.38 

Många ledare idag anser sig inte ha tillräckligt med tid till att fokusera på långsiktiga resultat 
utan fokuserar på kvartals  och årsredovisningarna.  Detta trots  att många ledare tillsätts  på 
höga poster innan de fyllt 50 år och därför har möjligheten att arbeta mer långsiktigt. Jack 
Welsh är VD för General Electric och har till exempel drivit igenom tre stora förändringar av 
företagets vision. Han hade fördelen av att tillträda på VD posten tidigt och har behållit sin 
position i många år. Kotter menar att Welsh sitter kvar som VD just på grund av att han har 
gjort förändringsarbete till en kontinuerligt pågående process.39 

Kets de Vries och deVitry d’Avancourt har genomfört en studie med syfte att undersöka vilka 
de avgörande faktorerna för framgångsrika företag är. Effektivt ledarskap anses som en av 
dessa faktorer.  Kets de Vries och deVitry d’Avancourt illustrerar  betydelsen  av ledarskap 
genom att  diskutera tre  framgångsrika  ledare,  Richard  Branson på Virgin,  Jack Welsh på 
General Electric samt Percy Barnevik på ABB. Samtliga har lagt stor vikt vid att skapa ett 
positivt  förändringsklimat  inom organisationen som uppmuntrar  och stödjer nya  idéer och 
projekt.40

Reflektion:
Att leda en grupp är svårt. Alla grupper och individer är unika. Av den anledningen är det  
viktigt  med  ett  situationsanpassat  ledarskap.  Vad  är  lättast,  att  leda  en  grupp  till  att  
genomföra en tvingande förändring eller en frivillig förändring? Vi anser att det är nästintill  
omöjligt att säga på rak arm eftersom vi anser att det beror på gruppens inställning samt på  
ledarens  förmåga  att  inspirera  och  motivera.  En  tvingande  förändring  är,  som  namnet  
antyder,  organisationerna tvingade att genomföra oavsett vad organisationen anser om den.  
Frivilliga  förändringar däremot genomförs på ledningens initiativ  med syfte  att  förbättra  
organisationen eller åtgärda ett problem. Vi anser att det är det svårt att argumentera för om  
ledarskap kan eller kanske bör skilja sig mellan tvingande och frivilliga förändringar? Vi är  
övertygade  om att  vid  alla  förändringar,  oavsett  typ,  måste  ledaren kunna  motivera  och  
inspirera medarbetarna till att genomföra förändringen och nå målet.

4.6 Skapa delaktighet samt engagemang bland alla berörda 
År 2003 genomförde KPMG en studie bland europeiska företag där 80% av respondenterna 
ansåg att kunskap är en strategisk tillgång för organisationer. Samtidigt ansåg 78% av dessa 
respondenter  att  många  organisationer  går  miste  om affärsmöjligheter  genom att  de  inte 
utnyttjar den kunskapsbas de har i sina medarbetarna tillräckligt. Resultatet av denna studie 
visar  alltså  att  trots  vetskapen om vikten av kunskapsbasen kämpar  många organisationer 
fortfarande med hur de ska komma åt och utnyttja den.41 

Armstrong  och  Kotler  hävdar  att  desto  större  delaktighet  människor  känner  inför  en 
förändringsprocess,  desto  större  är  chanserna  till  ett  lyckat  genomförande.42 

38 Kotter, John P, Winning at Change, Leader to leader 
39 Ibid.
40 Kets De Vries, Manfred; de Vitry d’Avaucourt, Raoul. European Management Journal, 1996, Vol. 14, No5
41 Raub Steffen, Von Wittich Daniel, Implemening KnowledgeManagement:Three Srategies for Effectiv CKOs, 
European Management Jounal Vol. 22, No 6, December 2004, s.  714.
42 Armstrong Gary och Kotler Philip, Marketing: An Introduction, 2nd edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1990, 
s. 59
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Kunskapsorienterade organisationer  lägger  stor  vikt  på delaktighet.  Dessa  organisationer 
strävar efter att få samtliga medarbetare hängivna till att lära sig nya saker, vara öppna med 
hur de arbetar idag samt dela den allmänna uppfattningen om företagets vision och mål inför 
framtiden. Medarbetarna ska känna en slags ägandeskap över förändringen som initierats eller 
implementerats  i  deras  del  av  företaget  samt  känna  att  de  kan  vara  med  och  påverka. 
Förespråkarna av kunskapsorientering  hävdar  att  deras  filosofi  kan minska  mycket  av det 
naturliga motståndet till förändring. Men för att nå dit krävs en tydlighet i företagskulturen, 
vilket är allmänt känt som tidskrävande och svårt att uppnå.43

En relativt ny ledarstrategi som utvecklats och vunnit mark på senare år är empowernment. 
Nyckelordet  inom  empowernmentstrategin  är  delaktighet.  Inom  denna  strategi  råder 
arbetsförhållanden  där  medarbetarna  ges  ansvar  och  befogenheter.  Anhängarna  till 
empowernmentstrategin  anser  att  det  inte  går  att  planera  en process  åt  någon  annan. 
Medarbetarna måste involveras i själva processen.44 Förespråkarna hävdar vidare att bristande 
delaktighet  och insyn i varandras aktiviteter  och otillräcklig kommunikation ofta  leder till 
misslyckande.45

Information är ett  viktigt  verktyg för att  få alla inom organisationen att  känna delaktighet 
vilket i sin tur kan få stor betydelse för hur väl en förändring tas emot. Informationen bör 
flöda rikligt genom organisationen under hela förändringsprocessen.46 Bristfällig information 
leder  många  gånger  till  förankringsproblem  samt  revirtänkande  och  kamp  hos 
förändringsmotståndare. För att implementera en förändring med varaktigt resultat krävs det 
att samtliga funktioner inom organisation anpassas till förändringen. Information är vidare ett 
medel  för  att  skapa  klarhet  i  ansvarsfördelning med relationer  och roller.  Information  till 
personal  på  alla  nivåer  samt  feedback  är  bra  förutsättningar  för  en  lyckad 
förändringsprocess.47

General Electric, Virgin samt ABB är tre framgångsrika organisationer där forskare har funnit 
att företagsledarna arbetar hårt för att få samtliga anställda involverade i processerna inom 
organisationen. Som arkitekter för sina organisationer har de strukturerat om företagskulturen 
för att inspirera alla arbetare, oavsett position, till delaktighet. Dessa företagsledare försöker 
fostra ett slags ägandeskap i deras anställda. De är överens om att strategisk medvetenhet inte 
ska  vara  begränsad  till  toppen  av  organisationen  utan  ska  finnas  på  alla  nivåer.  De  har 
designat respektive organisation att  vara så enkel som möjligt  för att  minimera potentiella 
missförstånd  i  beslutskedjan.  De  har  förstått  att  organisationens  struktur  ofta  är  en 
konkurrensfördel.48

Reflektion:
Vi argumenterar för att delaktighet och engagemang bör vara lättare att skapa vid frivillig  
förändring än vid tvingande. Det bör vara lättare att engagera människor i processer som är  
skräddarsydda  för  den  egna  organisationen  och  som  ökar  konkurrenskraftigheten  på  
marknaden. Det ligger i alla medarbetares egenintresse att organisationen går bra. Gör det  
inte det ökar risken att det drabbar dem så att de går miste om sina jobb och sin inkomst. När  
möjligheten till att vara med att utveckla och driva förändringen framåt inkluderar samtliga  
medarbetare tror vi att sannolikheten för att man når fram till målet ökar. Vi tror att vid  
43 Oxtoby, McGuiness och Morgan, Developing organisational change Capability, s. 316
44 Foy, N. Empowering people at work. Gower, Aldershot, 1994
45 Armstrong och Kotler, s. 58
46 Bancroft, Seip & Sprengel., Implementing SAP R/3 Manning Publication Co, Greenwich, 1998
47 Lena Börjesson och Sofia Lisiderius , Att leda ett projekt, Kjellis offset, Huddinge, 1998, s. 55
48 Kets De Vries och de Vitry d’Avaucourt,. European Management Journal, s. 488
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tvingande  förändringar  är  delaktigheten  många  gånger  större  än  engagemanget.  
Medarbetarna är medvetna om det krav de har på sig att genomföra förändringen och endast  
engagerar sig så att de når upp till kraven som ställs på dem.

4.7 Förändringsstrategier
Förändringsarbete  kan  drivas  på  många  olika  sätt  men  det  finns  två  huvudstrategier: 
inlärningsstrategin för  förändring  samt  den  programmatiska strategin.49 En 
förändringsstrategi ska hjälpa medarbetarna att förstå hur de ska implementera en förändring i 
praktiken.  Den  programmatiska  strategin  har  länge  varit,  och  är  fortfarande,  den  mest 
tillämpade  strategin  inom  svenskt  näringsliv.  På  senare  år  pekar  ändå  trenderna  mot  att 
inlärningsstrategin mer och mer börjar vinna mark.50

Inlärningsstrategin  för  förändring  är  styrd  av  omvärldsorientering  med  bred 
problemformulering och med medverkan av dem som kan verksamheten. Den fokuserar på att 
arbetet  bedrivs  med  mer  dialog  än  information,  både  top-down  och  bottom-up  i 
organisationspyramiden.  Inlärningsstrategin  utgår  ifrån  iakttagelsen  att  omvärlden 
kontinuerligt  förändras och därmed också behovet av en ständigt pågående omtolkning av 
densamma. Den strategiskt mest betydelsefulla egenskapen i organisationen blir att finna en 
så  snabb  och  ändamålsenlig  anpassningsprocess  som  möjligt.  Förespråkarna  anser  att 
omtolkningen,  lärandet,  blir  effektivt  om  de  inblandade  medverkar  i  design  och 
tolkningsprocesserna. Förståelsen av den egna organisationen och omvärlden är en kollektiv 
process, där alla  nivåer i  organisationen och alla  medarbetare bidrar med att  förmedla sin 
omvärldskunskap in till organisationen. Kommunikation, formella och informella arenor och 
ett  omfattande  samtal  ingår  som  ett  högt  prioriterat  inslag  i  det  inlärningsstrategiska 
tänkandet.  En annan viktig aspekt är att  även utanför den verkställande ledningen försöka 
skapa ett aktivt deltagande både i förändringsarbetets inriktning och i problemlösning. Hela 
organisationen  betraktas  både  som  ett  problem  och  en  arena  för  utveckling. 
Inlärningsstrategin syftar till  att låta sig inspireras av olika erfarenheter och att  kombinera 
detta med en egen kunskapsbildningsprocess51.

Den programmatiska strategin, som ofta kallas den smala vägen, är däremot en modell som 
innebär  styrning  top-down  från  ledare  och  experter.  Tonvikten  av  arbetet  ligger  på  att 
analysera  och  planera  för  en  kommande  förändring,  allt  för  att  minimera  riskerna  för 
förändringsarbetet.52 Ofullkomligheter  i  organisationen  förutsätts  kunna  rättas  till  eller 
förbättras  via  väl  valda  åtgärder.  När  dessa  är  vidtagna  är  “problemet  löst”.   Enligt  den 
programmatiska  strategin  strävar  man  efter  att  gå från ett  tillstånd  (nuläget)  till  ett  annat 
önskvärt tillstånd (börläget) genom att använda sig av andra organisationers exempel eller av 
experters färdigutvecklade metoder för genomförande av förändringar. Ett centralt antagande 
är  att  ledningen  har  den  nödvändiga  och  tillräckliga  kunskapen,  erfarenheten  och 
kompetensen för allokering av resurser, organisationsprinciper och verksamhetsformer. Detta 
innebär att förändringar i princip initieras i toppen på organisationen och att organisationen 
successivt  omvandlar  existerande  normsystem  och  arbetsrutiner  i  enlighet  med  uppifrån 

49 Larsten, Inger, Olikhet-en styrka Människors drivkrafter och värderingar i förändringsarbete. Svenska 
förlaget, Visby 2003, s. 175
50 Nilsson Tommy (red) Ständig förbättring - om utveckling av arbete och kvalitet, AB Boktryck, Helsingborg 
1999, s. 115
51 Larsten, s 178
52 Dilschmann Angelika et al, Lärandebok: delaktighet, lärande och förändringsarbete, (2000), Stockholm, 
Liber, s. 139f
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dikterade  riktlinjer.  De anställda  medverkar  sent  i  en  förändringsprocess  och  engageras  i 
huvudsak till att anpassa sin verksamhet så att den överensstämmer med direktiven.53

Den programmatiska  strategin är starkt  kritiserad för att  skapa avstånd mellan de berörda 
medarbetarna  och  ledningens  mål,  och  därmed  underblåsa  den  så  vanliga  motviljan  mot 
förändringar. Medarbetarnas kunskaper och förutsättningar skiljer sig från utformarnas och 
experternas, vilket leder till att det ofta görs avsteg från det som är beslutat. Detta medför ofta 
att medarbetarna inte utvecklar ett engagemang eller vilja att förändra organisationen i den 
riktning som toppen i organisationen beslutat. En förändring sker men förblir ändå densamma. 
Det  finns  dock  förändringsarbeten  där  den  programmatiska  strategin  kan  vara  tillämplig. 
Stjernberg menar att vissa förändringar endast kan genomföras på detta sätt. Han avser då ”…
organisationsförändringar  som följer  direkt  av  generella  förändringar  i  regelsystem  och  
rättsordningar;  förändringar  som  måste  genomföras  vid  en  gemensam  tidpunkt  för  hela  
organisationen”54.

Reflektion:
Vi hävdar att den optimala förändringsstrategin bör skilja sig beroende på om förändringen  
är  av  frivillig  eller  tvingande  karaktär.  Inlärningsstrategin  börjar  vinna  mark  inom  
näringslivet  just  för  att  den  lägger  stor  vikt  vid  kontinuerlig  omvärldsanalys  med  stor  
delaktighet och bred kommunikation. Den programmatiska strategin utgår från en modell och  
där experter antas veta och kommunikationen bedrivs top-down. Därför argumenterar vi för  
att inlärningsstrategin bör passa frivilliga förändringar bättre och att den programmatiska  
strategin  är  bättre  lämpad  vid  tvingande  förändringar.  Rent  allmänt  förespråkar  vi  
inlärningsstrategin av de båda. Främst för att  den programmatiska strategin inte beaktar  
omvärlden,  där  förutsättningarna  hela  tiden  ändras  utan  fokuserar  på  en  modell  som  
förutsätts  passa i  alla sammanhang. En trend i  dagens affärsklimat  är fler och snabbare  
förändringar  än  tidigare,   därför  går  det  inte  att  stänga  in  sig  i  en  fast  modell.  Alla  
förändringar  har  olika  förutsättningar  att  ta  hänsyn  till  och  förändringsprocessen  måste  
måste  ta  alla  dessa  i  beaktning.  Vid  tvingande  förändringar  är  det  lite   annorlunda.  
Förutsättningarna är på förhand fastställda av externa parter och kommer inte ändras under  
processens  gång  på  grund  av  ändrade  marknadsförhållanden.  Ofta  finns  det  ett  antal  
experter på företagen som vet vad den tvingande förändringen innebär för organisationen.  
Dessa människor är således mest lämpade att styra processen, vilket är mest i likhet med den  
programmatiska strategin.

4.8 Minska det naturliga motståndet till förändringar
”Det gäller att få dem som ständigt hänger sig i nödbromsen att vilja släppa taget. Först då  
kan vi nå den hastighet vi behöver för att nå målet”55

Beslutet att starta ett förändringsarbete väcker olika reaktioner hos olika medarbetare. Några 
reagerar positivt, andra känner osäkerhet och väljer att avvakta skeendet och till sist har man 
de som ständigt hugger tag i nödbromsen. Ett agerande som kraftfullt motarbetar fortsatt resa 
mot målet. Den sistnämnda gruppen är sällan många, men deras beteende kan stoppa hela 
förändringsprocessen. 

53  Nilsson, s. 115ff
54 Stjernberg T, Organisationsideal. Livskraft och spridning, (1993), s. 23
55 Dicander Alexandersson och Almhem, s. 90 
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För att  lyckas  med förändringsarbetet  måste  förändringsledningen agera på tre  nivåer.  De 
måste  stärka  de  entusiastiska,  övertyga  de  osäkra  och  framförallt  få  de  motsträviga  att 
frivilligt lämna nödbromsen. Men hur gör man det? Alexandersson, Almhem, Rönnberg samt 
Väggö beskriver olika typer av faktorer som man bör ta hänsyn till  vid förändringsarbete. 
Faktorerna delas in i två grupper som benämns som mjuka och hårda faktorer. De hårda är de 
påtagliga, mätbara och konkreta faktorerna. De består ofta av formulerade mål, kunskapsnivå, 
ekonomi, analyser, kalkyler och utrustning. I stort sett är dessa faktorer alltid kontrollerbara, 
och möjliga att förbereda, diskutera och mäta. Rationellt och ofta vad företagsledningen vill 
ha. Allt arbete kring de hårda faktorerna är ofta förgäves om man inte tar hänsyn till helheten 
och väger in faktorerna som döljer sig under ytan, de mjuka faktorerna. Dessa har ofta större 
betydelse för resultatet än de detaljerade kalkylerna. Det är svårgripbara faktorer som känslor, 
värderingar, normer och maktstrukturer. De glöms lätt bort på grund av sin abstrakta natur. 
För hur effektiviserar man egentligen en känsla eller mäter betydelsen av en värdering eller en 
informell  maktstruktur?  Hur  skapar  man  en  formel  som  motiverar  och  åstadkommer 
attitydförändring? Oavsett hur svåra dessa faktorer är att överblicka och få ett fast grepp om 
måste de alltid finas med i helhetsbedömningen för att man ska kunna driva ett framgångsrikt 
förändringsarbete. Genom att göra människor delaktiga flyter sådant som annars är dolt, upp 
till ytan. Väl synliga är de lättare att hantera. Därför är människors förståelse för förändring 
avgörande för resultatet.56

Ovanstående resonemang om hårda och mjuka faktorer återkommer i ett flertal studier som 
undersöker  kvalitetsförbättrande åtgärder.  1987 genomförde  ASQC (American  Society for 
Quality Control) en stor undersökning angående kvalitetsförbättrande åtgärder. Resultatet av 
studien visade att amerikanska företag ansåg att den största potentialen låg inom den mjuka 
delen av systemet. Medarbetarnas motivation, engagemang, och utveckling värderades högre 
än de traditionellt hårda delarna av kvalitetsarbete. Tio år senare genomförde Axelsson och 
Forsberg en studie på fyra svenska företag där samma mönster återfinns. Slutsatsen av dessa 
undersökningar är att effektiva förbättringsarbeten kräver stora förändringar i en organisations 
ledningsfilosofi och struktur, framförallt i dess sätt att utveckla, motivera och engagera sina 
medarbetare.57

Genom ”Ångestsvackan” illustrerar  Alexandersson m.fl.  vad som händer  inom oss  när  vi 
utsätts för en påtvingad förändring. Först hamnar vi i ett mer eller mindre chocktillstånd. Vi 
reagerar med att förneka det som händer. Därefter kommer motståndet och upproret. Därpå 
följer instinkten att det som har hänt har hänt och vi börjar bearbeta det inträffade för att gå 
vidare och undersöker olika möjligheter att hantera situationen. Vi börjar röra oss framåt igen, 
acceptera  det  inträffade  och se  nya  möjligheter.  Efter  att  ha  genomgått  dessa  olika  faser 
kanske vi till och med upptäcker att det har kommit något gott ur hela händelsen.

Figur 4.3 Ångestsvackan

56 Dicander Alexandersson och  Almhem, s. 92 
57 Nilsson, s. 78f
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Källa: Alexandersson m fl, (2001)
Det går inte att komma ifrån eller hoppa över krisfaserna vid en förändring. Vi måste bearbeta 
händelsen  för  att  kunna  lägga  den  bakom  oss.  De  bästa  är  att  skaffa  kunskap  om,  och 
respektera de faser vi måste gå igenom. Först då kan vi förstå till synes obegripliga reaktioner 
och handlingar. Ett konkret sätt att arbeta med dessa reaktioner i företaget är att ha möten vars 
enda syfte är att diskutera det inträffade eller kommande. Därigenom minskar betydelsen av 
det  “korridorsnack”  som annars  är  en  säker  konsekvens  av  undertryckt  oro  och  som tar 
enorma  mängder  energi  i  anspråk.  Energi  som  är  betydligt  bättre  använd  i  konstruktivt 
tänkande  kring  hur  man  ska  hantera  den  nya  situationen.  Ett  sätt  att  minska  djupet  i 
ångestsvackan är att vända förändringen till något önskat, d.v.s. skapa en situation där den 
enskilda människan vill förändra och därför aktivt väljer att göra det.58

Den absolut vanligaste orsaken till osäkerhet och rädsla i samband med förändringsarbete är 
att  man  inte  förstår  det  som sker.  I  osäkerheten  ligger  spekulation  och  rykten.  Samtliga 
inblandade  bör  ha  svar  på  följande  frågor  innan  förändringsarbetet  kan  komma  igång 
ordentligt.

 Varför ska förändringen genomföras?
 Vad innebär förändringen och varför är den viktig för mig och organisationen?
 Vad ska jag göra under förändringsarbetet och efter?
 Kommer min eller mina medarbetares befattning att försvinna?
 Vilken blir min roll i det okända?
 Hur ska arbetet genomföras i stort och vad innebär det för mitt dagliga arbete?59

Ryktesspridning och oro som uppstår ur ovisshet har i de flesta fall en förödande effekt på 
arbetsinsatsen. Sanningen kommer fram förr eller senare. Det är betydligt mer respektfullt att 
ge människor tid att bearbeta sina reaktioner för att kunna finna lösningar för egen del än att  
sticka huvudet  i  sanden. De flesta  människor  föredrar visshet,  även om den är  smärtsam. 
Utifrån den kan vi handla till skillnad från ovisshet som ofta kastar oss in i kraftlös apati.60

Belöning bekräftar att vi är på rätt väg, att vi har gjort ett bra jobb och att vi är uppskattade.  
Människor motiveras i hög grad av mer subtila, och alldeles kostnadsfria belöningar, såsom 
kamratskap, uppmärksamhet, respons och beröm, än de mer påtagliga varianterna i form av 

58 Dicander Alexandersson och Almhem, s. 90 
59 Ibid.
60 Ibid.

23



TEORETISK REFERENSRAM

lön,  bonus och extra ledighet.  En av ledningens viktigaste  uppgifter  är att  se till  att  såväl 
individen som gruppen blir uppskattade, erkända och bekräftade för sina insatser.61

Reflektion:
Vi anser att en central faktor vid både tvingande och frivilliga förändringar är information.  
Informationen  bör  föras  ut  till  medarbetarna  så  att  de  inser  nödvändigheten  med  
förändringen. Vi anser att genom tydlig information om förändringen och dess konsekvenser  
för medarbetarna bör det naturliga motståndet minska bland medarbetarna. Vid tvingande  
förändringar  är  det  en  extern  kraft  som  tvingar  medarbetarna  att  förändra  någonting.  
Medarbetarna kan tycka att det är orättvist eftersom de inte ges möjlighet att tycka- Lag är  
lag! Tydlig information om att organisationen står inför ett externt krav på förändring kan i  
bästa fall kanske stärka organisationen? Kan information vara ett sätt att få organisationen  
att  minska  motståndet  och  istället  jobba  tillsammans  för  att  på  bästa  sätt  genomföra  
förändringen? Information och därmed känsla av delaktighet bör kunna motverka synen på  
förändringen som något ont som endast tar tid och resurser från det övriga arbetet. Orden  
”externa krav” tror vi kan få många medarbetare att reagera negativt på grund av att de kan  
känna att kraven är ologiska men ändå måste införas. Vid frivilliga förändringar finns det  
inga krav om att förändringen måste genomföras. I sådana situationer finns större utrymme  
för medarbetare att själva påverka och till viss del forma förändringsprocessen. Vi hävdar  
att motståndet till förändringen kan vara mindre vid frivilliga förändringar just för att den är  
frivillig.  Frivilliga förändringar, är som namnet antyder, många gånger positiva just för att  
de är anpassade till  den egna organisationens behov. Ett steg mot kontinuerligt pågående  
arbete mot  förbättring och effektivisering. 

4.9 Ge feedback och synliggör framsteg
Craig R Stokely, konsult som arbetar med att utveckla företag och varumärken, hävdar att allt 
för många företag begår misstaget att fokusera på gamla framgångsrecept. Organisationer som 
tidigare  varit  framgångsrika  kan  inte  automatiskt  räkna  med  framgång  i  framtiden. 
Förutsättningar  förändras  ständigt  och  de  ursprungliga  planerna  kommer  förmodligen  att 
behöva korrigeras flera gånger under resans gång, för att ta hänsyn till nya omständigheter.62 

Uppföljning. erfarenhetsåterföring och feedback på de mål som definierades i startskedet är en 
oerhört viktigt komponent för att förändringsarbete inom organisationer hela tiden ska kunnas 
förfinas.  Genom  att  mål  följs  upp  med  jämna  mellanrum  kan  medarbetarna  inom 
organisationen identifiera eventuella problem och vidta åtgärder. Samma mina kan undvikas 
att trampa på flera gånger.

Oxtoby  m.fl.  anser  att  det  bör  finnas  ett  belöningssystem  i  linje  med  organisationens 
överripande mål, för att en förändring skall lyckas. En effektiv motivationsfaktor är ett synligt 
system där framgång visas upp, diskuteras och belönas. Detta innebär inte bara finansiella 
belöningar utan även bekräftelse genom att publicera och kommunicera individer eller  lag 
som gjort något bra. Framsteg kan synliggöras på anslagstavlor, intranät, organiserade sociala 
tillställningar samt i tidningsartiklar till personer som anammade förändringen och såg till att 
den varade. 63

Reflektion:

61 Dicander Alexandersson och Almhem, s. 90.
62 Stokely, R Craig Why sucessformulas fail, Handbook of Business Strategy, (2005)Emerald Group Publishing 
Limited, s. 185
63  Oxtoby, McGuiness, och Morgan,Developing organisational change capabilities, s. 317
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Oavsett  om  förändringen  är  tvingande  eller  frivillig  är  feedback  enormt  viktigt.  Genom  
feedback ger organisationen sina medarbetare ett kvitto på hur de presterar.  Bra jobb kan  
belönas och därmed fungera som en motivations faktor. Sämre jobb kan identifieras och på  
så vis åtgärdas.

4.10 Utvärdera vald strategi
En  lyckad,  varaktig,  förändringkräver  att  organisationen  fångar  upp  och  utnyttjar  det 
kunskaps kapital  som finns  inom organisationen,  samtidigt  som de arbetar  med  att  utöka 
kunskapsbasen genom extern expertis. En svårighet många erfar under förändringsprocessen 
är  förmågan  att  dokumentera  lyckade  förändringar  och  bearbeta  dem  vidare  inom 
organisationen.  De bör se över sina processer för hur de kan införa och ta  tillvara  på ny 
kunskap så att den blir en del av systemet, strukturen och rutinerna.64 För att lyckas med det 
måste organisationen se utvärderingsfasen som en viktig faktor i förändringsarbetet. Behovet 
av att ta tillvara kunskap utan att tappa marknadsfokus är en viktig faktor för framgångsrikt 
förändringsarbete. 

Reflektion:  Oavsett  typ  av  förändring  anser  vi  att  utvärderingen  är  betydande.  Vi  
argumenterar dock för att den är av än större vikt vid frivilliga förändringar. Anledningen till  
det  anser  vi  vara  att  att  de  frivilliga  förändingarna  är  unika  för  den  enskilda  
organisationenen till  skillnad från de tvingande förändringar som genomförs  av samtliga  
organisationer  verksamma  inom  samma  bransch.  Vår  poäng  är  att  vid  tvingande  
förändringar kan organisationer  snegla  på de företag  som är  förts  ut  på banan med att  
implementera  den  stundande  förändringen,  och  dra  lärdom  av  dem.  Vid  frivilliga  
förändringar finns det inga andra att jämföra sig med, vilket innebär att de endast  kan utgå  
ifrån är den sista genomförda förändringen inom den egna organisationen.  Genom en väl  
genomförd  utvärderingen  bör  organisationen  kunna  vara  bättre  rustad  inför  nästa  
förändringsprocess genom att  samma misstag undviks och lyckosamma metoder tas tillvara.  

64 Ibid., s. 317
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5 UNDERSÖKNINGSDESIGN

I detta femte kapitel skildras tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska materialet  
som  studien  bygger  på.  Avsnittet  redogör  för  urvalsprocessen  av  medverkande  
respondentföretag samt för en diskussion kring access och bearbetning. Kapitlet avslutas med  
en kritisk reflektion av de primära källorna. Syftet är att underlätta läsarens bedömning av  
studiens tillförlitlighet.

5.1 Urval
De  medverkande  respondenterna  har  valts  ut  på  basis  av  kriterier  som  specificerats  av 
författarna.  Följaktligen har en subjektiv urvalsmetod använts,  d.v.s. det handlar  om icke-
sannolikhetsurval. Detta betyder att vi inte kommer att kunna generalisera resultatet för en hel 
population. För oss har det heller inte varit vårt syfte i och med vår kvalitativa studie. Vår 
avsikt har istället varit att få med företag från flera olika branscher i undersökningen för att 
eventuellt kunna se skillnader eller likheter i förändringsarbetet mellan dessa organisationer. 
Eftersom  kvalitativa  intervjuer  tenderar  att  generera  tidskrävande  arbete  har  vi  valt  att 
maximera  antalet  intervjuer  till  åtta  stycken.  Genom  detta  antal  anser  vi  att  vi  på  ett 
tillfredställande sätt kan uppnå vårt problem och syfte.

Följande kriterier baserade vi urvalet på:
 Eftersom studien bygger på svenska noterade bolag ska fallföretagen vara en aktör på 

en svensk marknad och vara noterad på Stockholmsbörsen.
 Representanten som ska intervjuas på respektive företag ska inneha en befattning som 

innebär att denne har insyn arbetsmetoder vid förändringsarbete.
 Företagsrepresentanten ska ha insyn i hur företaget har arbetat med anpassningen till 

IFRS.

För att skaffa oss en bra sammanställning av tänkbara respondentföretag som möjligt gick vi 
in på Bolagsfaktas hemsida65 där man kan hitta information om alla svenska noterade bolag på 
Stockholmsbörsen. Genom att lista företagen branschvis underlättade vi för oss själva så att vi 
subjektivt  kunde  välja  ut  ca  tjugo  företag  med  vilka  en  första  kontakt  kunde  tas.  Via 
Bolagsfakta och företagens egna hemsidor fick vi tag i e-post adresser som användes för att 

65 www.bolagsfakta.se
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kort presentera oss, vår uppsats och undersöka möjligheten för företaget att medverka som 
respondent. Efter en tid sändes e-post till ytterligare tio företag för att kunna säkerställa rätt 
antal respondentföretag.

5.2 Access

5.2.1 Kontakt
Av de tjugo först kontaktade företagen svarade ungefär hälften inom ett par, tre dagar varav 
ca sex till sju stycken var positivt inställda till att medverka i en intervju. Tre stycken avböjde 
och hänvisade till tidsbrist. Ett par företag var villiga att hjälpa oss med studien men kunde 
inte medverka i form av en telefonintervju. Eftersom vi ansåg att en frågemanual inte skulle 
generera tillfredställande information valde vi att inte ha med dessa företag i studien. Genom 
det andra e-post utskicket kunde vi snabbt etablera kontakt med ytterligare två företag som 
kunde tänka sig att vara med. Vi upplevde att de som var snabba på att svara på vårt e-post 
utskick var mycket  tillmötesgående och hjälpsamma i  arbetet  med att  hitta  rätt  person att 
intervjua och fastställa en tid för intervju.

5.2.2 Information
Respondenterna  var  genomgående  tillmötesgående  och  väl  insatta  i  implementeringen  av 
IFRS på respektive företag. Respondenterna har olika personliga bakgrunder och kom från 
olika branscher och olika stora företag vilket medför att de har olika infallsvinklar i ämnet.  
Implementeringen  av  IFRS  genomfördes  på  olika  sätt  vilket  också  påverkar  mängden 
information  från  respondenterna.  Dessutom  påverkar  respondenternas  personlighet  och 
intresse för den här typen av frågor den mängd material vi fått fram.

En av respondenterna uttryckte sin vilja att få vara anonym vilket vi givetvis ville ta hänsyn 
till. Vi diskuterade kring alternativet att låta alla respondenter vara anonyma men ansåg att det 
inte skulle göra någon direkt skillnad för studiens trovärdighet. Vi ser heller inte att studien 
påverkas av att en respondent är anonym eftersom företagen representerar olika branscher och 
att det finns liten risk att det anonyma företaget kan kännas igen.

5.3 Planering, genomförande och bearbetning

5.3.1 Planering
Inledningsskedet av intervjuarbetet handlade om att konstruera en intervjumanual. Vårt mål 
var  att  sammanlänka  uppsatsens  problemformulering  och  syfte  samt  den  teoretiska 
referensramen med den empiriska undersökningen. För att tillgodose detta funderade vi kring 
vilken information vi skulle behöva. Viktiga teoretiska delar bearbetades sedan till väsentliga 
frågor. Vår tanke var att inleda med frågor kring vilken roll respektive respondent har haft vid 
anpassningen till IFRS men också vid tidigare förändringsarbeten för att därefter ställa mer 
specifika frågor kring förändringsarbete och IFRS. Avslutningsvis ville vi ge respondenterna 
möjlighet att diskutera ”övriga synpunkter”. Detta kändes viktigt eftersom vi, som studenter, 
inte  har samma insikt i  företagens dagliga förändringsarbete  och därmed,  av misstag,  kan 
åsidosätta att uppmärksamma relevanta delar. 

Intervjumanualen (se bilaga 2) är av strukturerad karaktär med öppna frågor. Frågorna ger 
respondenten möjlighet att måla ut sina svar med egna ord och på så vis ge uttryck för sina 
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egna åsikter. För att säkerställa att alla områden berördes under intervjuerna konstruerade vi 
följdfrågor som vi tog till  i de fall respondenten själv inte berörde ämnet.  Detta arbetssätt 
säkerställer också att intervjuerna bibehåller en viss struktur.

Innan intervjuerna genomfördes  skickade vi ut  ett  e-post  meddelande till  representanterna 
med ett  intervjuunderlag innehållande ett  klargörande av uppsatsens syfte,  möjligheten att 
delta anonymt och de områden som skulle bearbetas under intervjun. Avsikten med utskicket 
var att ge respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför vår diskussion. Genom att lämna 
ut  intervjuunderlaget  i  förväg  hoppades  vi  kunna  få  ut  mer  genomtänkt  och  relevant 
information. Å andra sidan kunde vi riskera att gå miste om spontana svar men avsikten med 
dessa intervjuer var naturligtvis att få så informativa och djupgående svar som möjligt varför 
ett utskick var motiverat.

5.3.2 Genomförande
Fallföretagen  har  en  stor  geografisk  spridning  varför  personliga  intervjuer  med 
respondenterna blev praktiskt svårt att genomföra återigen med tanke på tidsåtgången. Istället 
utfördes  telefonintervjuer  med  respondenterna  på  sina  arbetsplatser.  Respondenterna  har 
således  befunnit  sig  i  en  för  dem  trygg  miljö  vilket  vi  anser  vara  till  vår  fördel  då  de 
avslappnat har kunnat diskutera våra frågor.

I inledningskapitlet av uppsatsen framförde vi en tanke om att telefonintervjuer kan vara en 
begränsning för uppsatsens resultat. Jämfört med en personlig intervju förlorar vi möjligheten 
att  bl.a.  observera  respondentens  kroppsspråk.  Vi  anser  dock,  av  erfarenhet  från  tidigare 
uppsatsarbete,  att  detta  inte  har  så  stor  betydelse  för  utfallet  av  intervjuerna.  Samtliga 
intervjuer bandades, med tillåtelse från respondenterna, för att säkerställa informationen och 
för att  vi  som intervjuare ska kunna koncentrera oss på diskussionen och inte på att  föra 
korrekta anteckningar. Dessutom underlättar inspelningen bearbetningen av materialet.

Intervjuerna inleddes med att respondenterna ombads att kortfattat beskriva sig själva och sina 
arbetsuppgifter samt om deras roll under anpassningsprocessen till IFRS. Vidare behandlades 
allmänna  frågor  kring  förändringsarbete  som  bedrivs  på  företaget.  Därefter  diskuterades 
resterande frågeområden i intervjumanualen där vår tanke var att så lite som möjligt  styra 
respondenten. I de fall respondenten började diskutera någon fråga som skulle tas upp senare 
under intervjun lät vi honom eller henne fortsätta för att inte skapa onödiga avbrott. Under 
den sista delen av intervjun gav vi respondenterna möjlighet att lägga till och diskutera något 
som inte framkommit under intervjun. Några tog tillfället i akt medan andra valde att inte göra 
det.  Intervjuerna  varade  mellan  40-60  minuter.  Variationen  bestod  i  hur  utförliga  svar 
respondenterna lämnade och hur avancerad implementeringen hade varit på företaget.

5.3.3 Bearbetning
Inledningsvis  transkriberades  alla  samtal  ordagrant,  från  ljudinspelning  till  skriftlig  form. 
Därefter  delades  respektive  intervju  in  i  ett  flertal  delar  för  att  på  så  sätt  hitta  struktur  i  
materialet.  Delarna  följer  till  viss  del  strukturen  i  den  teoretiska  referensramen. 
Respondenternas åsikter samlades under respektive rubrik för att underlätta för läsaren att se 
likheter och olikheter som finns i respondenternas svar. 

För att göra sambandet mellan teori, empiri och analys tydligt har vi valt att använda i stort 
sett samma rubriker i dessa kapitel och hoppas att läsaren ser en fördel i detta. Det har också 
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underlättat  för oss i  vår bearbetningsprocess eftersom vi lättare  har kunnat följa den röda 
tråden.

5.4 Kritik mot primära källor
Användandet av telefonintervjuer och inte nyttja möjligheten till personliga intervjuer får flera 
konsekvenser  för  informationen.  Det  är  svårt,  för  att  inte  säga  omöjligt,  att  uppfatta 
respondentens kroppsspråk och uttryck under en telefonintervju. Detta gör att vi kan missa 
delar i respondentens budskap. Vi tror dock inte, i det här fallet, att vi missat något väsentligt 
eftersom  frågorna  och  diskussionen  inte  direkt  fördes  kring  känslig  och  värdeladdad 
information.

Vi valde att i förväg förbereda respondenterna på intervjun genom att skicka ut ett underlag 
som  kunde  användas  som  stöd  under  samtalet.  På  så  sätt  ämnade  vi  minska  risken  för 
misstolkningar men vi var samtidigt medvetna om att diskussionen kunde bli aningen styrd i 
och med att respondenten redan visste vilka områden vi tänkte diskutera. Vi ansåg emellertid 
att  möjligheten  för respondenten att  förbereda sig var  ett  motiv som vägde tyngre för att 
intervjuerna skulle bli så informativa som möjligt.

Några av respondenterna hade mer att säga än andra d.v.s. vi fick ut en större mängd material  
från  vissa  och  mindre  från  andra.  Detta  ser  vi  som  en  effekt  både  p.g.a.  av  bristande 
kunskaper i intervjuteknik hos oss författare och i respondenternas olika personligheter. Vi 
hade möjlighet att vid oklarheter kontakta respondenterna igen och få ytterligare information 
vid behöv.

En annan viktig del när läsaren ska granska primär information är risken för misstolkningar av 
materialet. När läsaren tar del av informationen i uppsatsen innebär det att han eller hon tolkar 
redan tolkat material. Det betyder att informationen kan förvridas på vägen från sändare till 
mottagare. Genom att låta respondenterna ta del av och godkänna bearbetat material hoppas vi 
kunna minska risken för feltolkningar. Vi anser ändå att det är viktigt att läsaren har detta i 
åtanke under vidare läsning för att ytterligare minimera risken för feltolkningar.
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6 INTERVJUERNA

Denna del  av uppsatsen innehåller  en sammanställning  av åtta  stycken intervjuer.  Dessa  
utgör  uppsatsens  empiriska  material.  Respondenternas  svar  presenteras  i  en  matris  som  
sedan diskuteras i löpande text. Detta för att läsaren lätt ska kunna se likheter och olikheter  
mellan respondenterna. Avsnittet  inleds med en presentation av respektive respondent och  
avslutas  med  respondenternas  syn  på  vad  som  skiljer  tvingande  respektive  frivilliga  
förändringar åt. Observera att ett företag valt att vara anonymt och benämns därför som  
Företag 1. Företag 1 representeras av Respondent A. Värt att notera är också att materialet  
från  respektive  respondent  varierar  något  i  mängd vilket  beror  på  hur  beskrivande  svar  
respondenterna  lämnade.  Variationen  består  också  i  att  anpassningsarbetet  varit  olika  
omfattande inom olika organisationer och att vissa delar saknat relevans för företaget. 

6.1 Presentation av medverkande respondenter
Leif  Johansson  arbetar  som  Technical  Accounting  Director  på  Astra  Zeneca  med  lång 
erfarenhet  av  internationell  redovisning.  Under  anpassningen  till  IFRS har  Leif  Johanson 
ansvarat för den svenska delen av koncernens anpassning.

Ragnvald Jonsson är ansvarig för redovisning och skatter på Boliden AB. Jonsson har arbetat 
på företaget i över trettio år och har under IFRS anpassningen varit ansvarig för det projekt de 
drivit. 

Respondent  A  arbetar  som vice  VD  på  Företag  1  (inom detaljhandeln)  sedan  många  år 
tillbaka  och  bar  under  anpassningen  till  IFRS  det  huvudsakliga  ansvaret  för  att  den 
genomfördes.

Ivan Vedin ansvarar för redovisning och rapportering på Holmen AB. Han har under sin tid 
på företaget medverkat i flertalet förändringsprojekt.

Gunnar Bäckström är sedan 2004 Group controller på NCC men började på företaget i augusti 
2003. Tidigare  har Bäckström bl.a.  arbetat  tio  år som revisor.  Under anpassningen till  de 
internationella redovisningsprinciperna hade Bäckström rollen som projektledare.
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Hans Eriksson arbetar som Group Accounting Councellor på Sandvik, vilket innebär att han 
är sakkunnig inom redovisningsfrågor. Eriksson har jobbat på Sandvik i större delen av sitt 
arbetsliv och har mångårig erfarenhet av olika förändringsprojekt. Under införandet av IFRS 
fungerade Hans Eriksson som projektledare. 

Lars Åkerblom är ekonomichef på SWECO vilket är det första jobbet han har på företaget.  
Närmast har Åkerblom arbetat som revisor.

Katarina Wigart på WM-Data är ansvarig för koncernredovisningen och har allmänt ansvar 
för redovisningsprinciper. Hon har jobbat på WM-Data i två och ett halvt år men har i övrigt 
jobbat med redovisningsfrågor sen 1985. 

6.2 Förändringsarbete
Förändringsarbete,  verkar  respondenterna  vara  överens  om,  är  något  som  förekommer 
kontinuerligt i organisationerna. Gunnar Bäckström på NCC menar att ”…det är ju en i del i  
arbetet  att  hela  tiden  försöka  förbättra  och förändra  ekonomiprocessen”.  Små  och stora 
förändringar  sker  fortlöpande  och  det  verkar  vara  svårt  att  uppskatta  hur  stor  del  av 
verksamheten  som  egentligen  upptas  av  rena  förändringsarbeten.  Förändringsklimatet  på 
företagen anses av respondenterna på NCC, SWECO och Företag1 som gott även om NCC 
och Företag1 vittnar om ett visst missnöje kring tidigare förändringar som gjorts i företagen. 
Därför menar både Respondent 1 och Bäckström att det gäller att det finns incitament och 
bevis för att genomföra en förändring som kommer att påverka de anställdas omgivning.

6.3 Anpassning till IFRS

6.3.1 Förberedelser
2003  var  året  då  Astra  Zeneca  AB påbörjade  förberedelserna  inför  anpassningen  till  de 
internationella  redovisningsprinciperna.  Företaget  såg  över  och räknade om redovisningen 
från  januari  2003  eftersom  Astra  Zeneca  AB  har  två  års  jämförbarhet.  Leif  Johansson 
poängterar  att  redovisning enligt  IFRS inte  är något nytt  inom företaget.  Astra koncernen 
redovisade  enligt  IAS under  hela  1990-talet.  För  Johansson var  det  mer  att  ”Ja tack,  nu 
kommer vi hem till det som jag känner igen”.

På Boliden AB påbörjade man IFRS arbetet  under 2004. Det första, och viktigaste,  steget 
inför anpassningen säger Ragnvald Jonsson var att få hela organisationen med på att etablera 
målen med projektet. Målet Boliden satte upp var att företaget skulle klara av de krav som 
ställdes utifrån IFRS, men inget utöver detta. Jonsson framhåller att ”det viktigaste för oss  
var att ha rätt ambitionsnivå i det här och det har också i väldigt hög grad styrt vad som har  
krävts för arbetsinsats”.

För  Företag  1  startade  processen  mot  införandet  av  IFRS  med  att  de  ansvariga  för 
implementeringen gick en del utbildningar för att  informera sig om vad de internationella 
redovisningsprinciperna  skulle  komma  att  få  för  konsekvenser.  Detta  genomfördes  under 
2003 och Respondent A säger att ”…då kändes det här som att det skulle bli jättejobbig med  
mycket problem”. Företag 1 kontaktade då sina revisorer och deras redovisningsexperter för 
att  fördjupa  sig  i  respektive  rekommendation.  Företag  1  kom  på  så  sätt  fram  till  att 
förvånansvärt få delar i de nya rekommendationerna skulle påverka deras redovisning.
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För Holmen AB påbörjades anpassningen år 2002 genom en kartläggning av IFRS, vilken 
sedan  ställdes  mot  årsredovisningen.  Ivan  Vedin  gick  inte  några  utbildningar  under 
förberedelserna utan har utbildat sig själv. Han påpekar ändå att han fått en del hjälp på vägen 
av företagets revisorer. Revisionsbyrån har fungerat som en s.k. ”Speaking partner” under 
processen och hjälpt till  att  tolka regelverket  och se till  att  man tillämpar det på rätt  sätt. 
Vedin anser att de var ute i tillräckligt god tid men påpekar att det i slutändan blev bråttom 
ändå.

NCC startade upp IFRS arbetet redan år 2000 eftersom de visste att bl.a. IAS 19, Employee 
benefits,  skulle  komma  att  införas  tidigare  än  övriga  IFRS  rekommendationer.  Arbetet 
påbörjades under 2002 då en s.k. Quick scan genomfördes i samarbete med KPMG. Quick 
scanen syftade till att vara ett underlag för var och hur insatser behövde genomföras för att 
NCC skulle klara den stora anpassningen till IFRS. Tidsmässigt anser Gunnar Bäckström att 
arbetet startade i relativt god tid men att i vissa avseenden kunde det ha varit en fördel om 
förberedelserna  startat  i  ett  tidigare  skede.  Han  menar  dock  att  all  information  som har 
behövts inte varit tillgänglig varför en tidigare start kanske inte hade varit möjlig. ”Du kunde 
ha gått igenom det mer men du hade sannolikt inte haft svar på fler frågor tidigare”.

På Sandvik inledde ekonomiavdelningen projektet några år innan anpassningen verkställdes 
genom att sätta sig in i IFRS:s regelverk. Hans Eriksson säger att  ”Det gäller ju att starta  
mjukt  och  komma  in  i  tankarna”.  Eriksson  påpekar  att  de  rekommendationer 
Redovisningsrådet har kommit med i Sverige inte är helt olika de som IASC ger ut. Eriksson 
menar att eftersom de svenska principerna legat ganska nära IFRS har förändringen inte varit 
så omfattande.  En stor del  av förberedelserna har varit  att  förbereda seminarier,  material, 
rapporter samt instruktioner till dotterbolagen.

SWECO:s arbete med anpassningen startade i och med 2003 års bokslutsarbete. I det skedet 
försökte bolaget konstatera i vilken utsträckning IFRS skulle påverka redovisningen för att 
kunna ta med det i bokslutet samma år. I detta arbete var det framförallt ekonomidirektören 
och  redovisningschefen  som  tillsammans  med  revisorer  identifierade  var  förändringarna 
skulle komma att ske. Lars Åkerblom anser att förberedelserna startade i tillräckligt god tid 
även om han menar  att  den  stora  anpassningen  kunde ha  startat  något  tidigare.  Men här 
poängterar Åkerblom att revisorer och experter inte heller  har kunnat tillgodose företagets 
informationsbehov. Åkerblom säger att  ”…det har inte funnits någon egentlig normgivning  
och inga exempel på hur en kvartalsrapport bör se ut eller hur en årsredovisning bör se ut.  
Den typen av dokumentation har ju också kommit väldigt sent”.

På WM-Data började förberedelserna under 2003 genom att man satte sig in i de krav som 
skulle  komma  att  ställas  på företaget.  Katarina  Wigart  säger  att  de i  ett  tidigt  skede  var 
medvetna om att införandet av IFRS inte skulle påverka företaget i så stor utsträckning p.g.a. 
den  verksamhet  de  bedriver.  Under  hösten  2004 satte  de  i  gång  och  funderade  på  vilka 
områden  som  skulle  påverka  dem.  Under  denna  tid  fördes  en  kontinuerlig  dialog  med 
företagets revisorer.

6.3.2 Genomförandet
För  Astra  Zeneca  har  det  största  arbetet  med  anpassningen  till  de  internationella 
redovisningsprinciperna  drivits  från  England.  Allt  utbildningsmaterial  som man  använt  är 
framtaget där och samma material har använts överallt så att alla ska få samma information. I 
Sverige  har  Johansson,  med  hjälp  av  en  projektorganisation,  ansvarat  för  genomförandet. 
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Johansson  startade  genomförandet  med  att  hålla  en  endagars  kurs  för  samtliga  175 
ekonomimedarbetare. Utöver det har Johansson drivit en mer djupgående utbildning för de 
personer som kommer att påverkas mest av arbetet med anpassningen.    

På  Boliden  arbetade  man  med  anpassningen  i  projektform  där  man  delade  upp 
rekommendationerna i två grupper. Den ena rörde IAS 39, Financial  Instruments, och den 
andra de övriga. Utöver detta hade man en styrgrupp där revisorerna satt med för att användas 
som bollplank samt,  i  begränsad omfattning,  kunna utnyttja  deras  experter  i  olika  frågor. 
Dessutom tog man under sommaren in en student som gjorde en jämförelse mellan Bolidens 
redovisning, enligt svenska redovisningsprinciper, och IFRS. I praktiken jämfördes Boliden 
med Stora Enso, som redan rapporterade enligt IFRS, och fick därigenom en bra bild på vad 
som egentligen  skiljde  i  redovisningen.  Genom detta  fick  Jonsson bekräftat  det  han  från 
början  anade.  ”Det  visar  ju  också  vilket  jag  trodde  hela  tiden  att  det  här  var  inte  så  
dramatiskt som många har velat göra gällande. Det hade jag god nytta av när det gällde att  
lugna ledning och revisorer om hur det här såg ut”. 

I  Företag  1s  fall  blev  genomförandet  mer  ett  konstaterande  att  den  normala 
grundredovisningen inte krävde någon större anpassning. På ekonomiavdelningen var det tre 
personer  som  arbetade  med  frågorna  och  som  kunde  fastställa  att  det  inte  var  många 
rekommendationer som skulle komma att påverka företaget. Respondent A säger, ”från att ha 
börjat  ganska  brett  så  har  vi  smalnat  av  det  här  neråt  och  haft  bara  ett  par  olika  
frågeställningar  kvar”.  Respondent  A  menar  också  att  Företag  1  klarat  sig  bra  eftersom 
företaget redan från början hade en enkel redovisning.

Anpassningen  till  IAS  39,  Financial  Instruments,  samt  IAS  41,  redovisning  av 
skogstillgångar, har varit mest krävande på Holmen AB. Arbetet med övergången till dessa 
principer  har  bedrivits  i  två  olika  projekt.  Införandet  av  IAS  39  bedrevs  på 
ekonomiavdelningen centralt, där de till sin hjälp hade revisionsbyrån KPMG. KPMG hjälpte 
till att tolka regelverket och hade i sin tur hjälp av interna experter på företaget. Arbetet kring 
införandet av IAS 41 bedrevs lite annorlunda. Där arbetade ett team på 2 till 3 personer från 
ekonomiavdelningen centralt  och Holmen skog. Detta  team arbetade  fram en modell  som 
sedan reviderades av KPMG som en försäkring på att man tänkt rätt.  Vidare genomfördes en 
rundresa för  att  informera  alla  affärsområden  på central  nivå  varför  en anpassning skulle 
implementeras.

Under 2003 startade huvudarbetet  i form av en projektgrupp och en styrgrupp som skulle 
planera för hur anpassningen skulle kunna genomföras på snabbast möjliga sätt.  Man utgick 
från  den  Quick  scan  som  gjordes  i  inledningsfasen  och  med  hjälp  av  den  beslutade 
projektgruppen att varje rekommendation skulle behandlas var för sig.  ”Vi delade upp ett  
antal olika projekt och så fångade vi upp fler projekt när det så behövdes.” IAS 39, Financial 
instruments, delades upp i två delar som behandlades av NCC:s finansavdelning. Ytterligare 
arbete  knöts till  quick scanen som hade visat  att  inte  alla  delar  av NCC använde samma 
redovisningsprinciper.  I  projektgrupperna  medverkade  de  som i  normala  fall  arbetar  med 
redovisningen. Andelen utländska medarbetare var få eftersom Sverige har den dominerande, 
verksamheten.  Bäckström  säger,  ”det  styrdes  från  toppen  men  besattes  från  folk  från  
mellanposition, de som egentligen jobbade med frågorna, framförallt i Sverige”. 

Genomförandet  på Sandvik startade 2004 genom att  den centrala  ekonomifunktionen  åkte 
världen  runt  med  ett  informations-och  utbildningspaket  och  arrangerade  seminarier  för 
dotterbolagen. Utöver detta skickade man på den centrala ekonomifunktionen ut instruktioner 
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och  rapporter  och  liknande  via  mail.  Dessutom  skickades  en  redovisningsmanual  ut, 
”Guidance Finance Reporting Proceedures” som innehåller allt om koncernrapportering och 
koncernens principer för redovisning, vilken man hade anpassat till IFRS.

För SWECO har det stora steget i anpassningen till IFRS varit att identifiera och konstatera 
eventuella skillnader i redovisningsreglerna. Arbetet genomfördes av en liten IFRS grupp där 
tre till fyra personer ingick. Redovisningsansvariga på SWECO:s dotterbolag har inte bildat 
egna projektgrupper utan endast konsulterats av IFRS gruppen. ”Där vi har varit osäkra och  
där vi har identifierat skillnader har vi egentligen lyssnat av med respektive bolag”  säger 
Åkerblom. En viktig del under genomförandet har också varit kontakten med de revisorer som 
har kunskaper om bolagen och om IFRS.

Enligt  Wigart  har  det  varit  en  gradvis  övergång  för  WM-Data  i  och  med  att  de  följer 
Redovisningsrådets rekommendationer. ”Det är ju inte så att vi har övergått till IAS/ IFRS till  
dag  ett  liksom  utan  det  här  är  ju  någonting  som  har  skett  över  flera  år”.   Arbetet 
genomfördes genom att dela ut ansvarsområden till olika personer inom ekonomiavdelningen. 
Dessa personer har ansvarat för att lära sig vad det innebär och bland annat räknat på de för 
dem aktuella jämförelsetalen. 

6.3.3 Reaktioner på förändringen
På Astra Zeneca berättar Johansson att motståndet till förändringar generellt är mycket litet 
inom företaget. Medarbetarna är vana vid att mycket förändras hela tiden och att de måste 
anpassa sig efter det,  ”…det kommer nya regler och bestämmelser ständigt. Det är liksom  
bara att säga vad innebär dem?, och sen  så tillämpa dem”.  Den första tiden efter att Astra 
och Zeneca slogs samman för 5 år sedan förekom det stor frustration bland medarbetarna. 
Sammanslagningen innebar att Astra blev en del av den engelska koncernen och Johansson 
säger att en allmän skillnad var att från att själva ha haft kontrollen över förändringarna blev 
de nu utsatta för förändringar, ” …och det är en väldigt stor skillnad för individen. Att kunna  
liksom  påverka  eller  bli  påförd  någonting…”. Johansson  berättar  att  den  svenska  och 
engelska kulturen skiljer sig en del åt.  Svenskar är vana vid betydligt  mer inflytande och 
demokrati i beslutsprocesser. Den engelska kulturen är inte riktigt sådan. För att övervinna 
detta motstånd och få de två organisationerna ska jobba åt samma håll berättar Johansson att 
de haft olika typer av symposier och att de idag har fått större förståelse för varandras sätt att 
jobba. 

Om motståndet till  anpassningen av IFRS berättar  Ragnvald Jonsson på Boliden följande: 
”Jag har ju själv varit väldigt kritisk till hur det här är upplagt och hur man driver det här.”  
Samtidigt säger han att han också förstår att det finns en fördel i att nå jämförbarheten och att 
alla  företag  redovisar  på  samma  sätt.  Jonsons  främsta  kritik  är  att  IASB gjort  en  del  av 
redovisningen alldeles för komplicerad. ”Det blir svårgenomträngligt och svåranalyserat, det  
är inte många som klarar av att läsa en skattenot eller förstå hur pensionerna är beräknade  
eller  begriper  det  här  med  hanteringen  av  finansiella  instrument”.  Om hur  man  ska  gå 
tillväga för att lösa motstånd till förändringar menar Jonsson att:  ”Ja, men det finns ju bara 
ett sätt, det är ju att informera så att alla har samma baskunskap och förstår bakgrunden, det  
finns inget annat. Sen kommer man ändå aldrig att frälsa alla, men det gäller ju att göra alla  
delaktiga. Det finns ingen annan väg att gå”.  

Respondent A på Företag 1 har inte mött några reaktioner på implementeringen av IFRS. Det 
beror  främst  på  att  det  inte  är  många  som  vet  om  att  anpassningen  har  skett.  IFRS 
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anpassningen  är  ”…i  slutändan  nästan  bara  en  fråga  för  ett  begränsat  antal  på  
ekonomiavdelningen”.  I  övrigt  menar  Respondent  1  att  det  i  dagsläget  råder  ett  gott 
förändringsklimat på företaget och att det är viktigt att förankra beslut och låta medarbetarna 
bli delaktiga i arbetet. Under förändringsarbeten längre tillbaka i tiden har man varit sämre på 
det och stött på en del motstånd i bl.a. logistik frågor. ”Vi har väl lärt oss lite under resans  
gång att  bilda  projektgrupper,  mindre  projektgrupper,  bryta  ner  det  i  olika  delområden,  
engagera personalen  så mycket  man kan.  Det  ger  oftast  ett  bättre  beslut  och en  kortare  
genomförandetid i slutändan”. 

Vedin på Holmen upplever att medarbetarna ”inom navet”  anser att anpassningen till IFRS 
både har varit både jobbig och kul. Sett till mervärdet av det säger Vedin att: ”…det har varit  
lagom kul”. Det har inneburit enormt mycket jobb och det har krävts experter för att förstå 
regelverket.

Inom  NCC  tillämpas  ett  flertal  olika  projektmodeller  som är  byggda  för  olika  typer  av 
förändringsprojekt. I det här fallet, när förändringen har varit tvingande menar Bäckström att 
medarbetarna har accepterat den för att den just har varit tvingande. Vissa medarbetare har på 
förhand haft kritiska åsikter kring möjliga effekter men kritiken har tystnat då det visat sig att 
följderna inte blivit så svåra. Den största kritiken har istället legat vid de frågor och problem 
som tagit längst tid att lösa. Det har t.ex. varit sådana delar där revisorerna inte kunnat komma 
med besked och frågan har tvingats vänta. Bäckström menar annars att ”…folk är nog väldigt  
förändringsbenägna om de bara får reda på vad som gäller”.  NCC arbetar  mycket  med 
uppföljning  för  att  se  till  att  förändringen  verkligen  genomförts  och  att  det  fungerar. 
Utbildning på den nya redovisningsmanualen är också ett verktyg för att ge medarbetarna nya 
kunskaper i arbetet med de nya redovisningsprinciperna.

Eriksson  på  Sandvik  säger  att  han  ser  väldigt  lite  motstånd  till  förändringar  bland 
medarbetarna. Sandviks verksamhet ligger i verkstadsbranschen och där har man generellt sett 
en  positiv  syn  på  förändringar  av  produkter  och  nya  tekniker.  På  företaget  råder  en 
företagskultur  som har  en positiv  inställning  till  förändringar.  Vid tvingande förändringar 
berättar Eriksson att det kan förekomma viss skepticism bland medarbetarna,  ”Det är klart  
det finns saker inom redovisningsområdet där medarbetarna ibland kan tycka “vad spelar det  
för roll”, det var väl lika bra med de gamla reglerna”. Kring anpassningen till IFRS berättar 
Johansson ändå att så inte var fallet, eftersom de anser att det ”…är ett regelverk som vilar på  
en logisk och rationell plattform med internationell enhetlighet”.

Inom  SWCO  har  Åkerblom  inte  stött  på  några  negativa  reaktioner  under  arbetet  med 
anpassningen. Det har mer varit av karaktären att en del medarbetare har funderat kring varför 
anpassningen genomförs och vad det kommer att innebära för just dem. Åkerblom tror att 
avsaknaden av reaktioner kan bero på att IFRS har kommunicerats genom press och annan 
media och på så vis har nått ut till medarbetarna.

Wigart på WM-Data anser inte att hon har stött på något motstånd bland sina medarbetare på 
ekonomiavdelningen.  Få  medarbetare  inom  företaget  har  berörts  och  bland  dessa  är 
förändringsbenägenheten stor och inget motstånd har förekommit. ”Det finns inget motstånd i  
det här, det har vi inte alls behövt fundera över i och med att vi är ganska få personer som är  
berörda”. 
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Figur 6.1 Företagens anpassning till IFRS

Företag Förberedelser Genomförande Reaktioner på
förändringen

Astra 
Zeneca AB

- Startade 2003
- Omräkning av 
redovisningen
- IFRS inget nytt

- Arbetet drevs från England
- Endagskurser för samtliga 
ekonomimedarbetare
- Djupgående utbildning

- Små och få negativa reaktioner

Boliden AB - Startade 2004
- Etablerade mål för hela 
organisationen
- Klara IASC:s krav

- En styrgrupp med revisorer 
som bollplank
- En projektgrupp för varje 
rekommendation
- Jämförelser med Stora Enso

- Visst motstånd

Företag 1 - Startade 2003
- Utbildning av ansvariga.
- Identifiering av 
förändringar
- Kontakt med revisorer

- Ingen större anpassning
- Få rekommendationer berörde 
företaget

- Få reaktioner
- Gott förändringsklimat

Holmen AB - Startades under 2002
- Kartläggning av IFRS krav
- Kontakt med revisorer

- Projektgrupp initierades 
centralt för IAS 39
- Revisorer = ”speaking 
partners”
- Team utarbetade modell för att 
underlätta anpassning till IAS 
41
- Informationsresa till alla 
affärsområden

- Blandade reaktioner 
- Både Jobbigt och kul

NCC AB - Startade år 2000: 
konsekvenser?
- ”Quick Scan” 2002
- Projekt- och styrgrupp 
planerar och gör upp en 
tidsplan

- Utgick från ”Quick scan”
- Varje rekommendation 
behandlades för sig
- IAS 39 i två delar - 
finansavdelningen

- På förhand fanns viss kritik
- Acceptans eftersom 
förändringen var tvingande

Sandvik AB - Inläsning av IFRS:s 
regelverk
- Förberedelse av 
information till 
dotterbolagen

- Ett informationspaket spreds i 
världen av den centrala 
ekonomifunktionen
- Seminarier för dotterbolagen.
- Instruktioner och rapporter 
skickas ut

- Mycket litet motstånd
- Många förändringar är en 
nödvändighet inom branschen
- Tvingande förändringar kan 
generera viss skepticism

SWECO AB - Startade 2003
- Hur påverkar IFRS 
redovisningen?
- Identifiering av 
förändringsområden

- IFRS-grupp konstateterar 
skillnader i redovisningen
- Dotterbolagen konsulterades 
av IFRS-gruppen
- Kontakt med revisorer

- Inga negativa reaktioner
- Funderingar kring t.ex. 
”varför?”, ”hur påverkas jag?”

WM-Data - Startade 2003
- Identifiering av krav
- Hösten 2004: kontakt med 
revisorer

- Gradvis övergång under flera 
år
- Ansvarsområden delades ut på 
ekonomiavdelningen

- Inga reaktioner har påträffats
- Förändringsbenägenheten är 
stor

6.4 Ledarskapets roll
Johansson  på  Astra  Zeneca  anser  att  hans  viktigaste  roll  som projektledare  har  varit  att 
förmedla koncernens budskap om vad som ska göras samt att förmedla de viktigaste frågorna 
som företaget har att ta ställning till. Johansson har sett till att tala om för alla inblandade att: 
”har ni några funderingar så vänd er till oss centralt och börja inte jobba på egen hand.” 
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Johansson förklarar att genomgående under hela utbildningsfasen har det sagts att företaget 
ska ha ett gemensamt budskap var än i världen man befinner sig.

På Boliden anser Jonsson att projektledarens viktigaste roll i det här har varit att se till att 
målbilden är den rätta och att den är tydlig. Sen handlar det ju om att motivera alla som är 
inblandade i det här och föra ut budskapet på rätt sätt. 

För just IFRS projektet  är det svårt för Respondent 1 på Företag1 att svara på frågan om 
ledarskapets roll eftersom det var så få som deltog i anpassningen.

Vedin på Holmen anser  att  projektledarens  viktigaste  roll  är  att  se  till  att  vara delaktig  i 
processerna, ha framförhållning till regelverket och hålla sig ständigt uppdaterad i vad som 
händer. Det gäller att vara ute i god tid och inte ”…5 över 12”. Projektledaren ska vara påläst 
och ha information om vad som måste göras redan från starten.

Som ansvarig för projektet att få NCCs redovisning anpassad till IFRS är det Bäckström som 
har dragit igång projektgrupper. Projektgrupperna har själva fått ta ansvar för sitt arbete och 
att driva sin del. Bäckström själv har också deltagit i grupperna om det har funnits tid.

Angående  projektledarens  viktigaste  roll  vid  anpassningen  till  IFRS  säger  Eriksson  på 
Sandvik att det är svårt att svara på eftersom det har varit ett lagarbete som de håller på med 
centralt. När projektet senare körts ut till de enskilda bolagen under seminarier säger han att 
hur det mottas hänger mycket på att den som leder seminariet är inspirerande och tydlig i sitt 
budskap.

På SWECO menar Åkerblom att han som projektledare och med den bakgrunden han har 
(inom revision) har fått agera som en motvikt till vad revisionsbranschen till viss del har ställt 
upp. Åkerblom menar att revisionsbyråerna har sett affärsmöjligheter i IFRS anpassningen 
och i vissa lägen skruvat upp förväntningarna på vad som komma skall. Åkerblom säger så 
här, ”…efter de här skandalerna som har varit i redovisningsfrågor och med de strömningar  
som finns idag med krav på koder och sådant så har man ju också tagit det här till sig och  
kanske gjort ett större projekt av det än vad som egentligen är nödvändigt. Framförallt för  
små  företag.  Tittar  man  på  årsredovisningar  och  kvartalsrapporter  från  de  allra  flesta  
bolagen  så  är  det  ju  ganska  små  anpassningar  som  egentligen  behövdes  eftersom  vi  
egentligen har smugit in anpassningen genom redovisningsrådet under en lång tid”.

Enligt Katarina Wigart på WM-Data är det viktigaste vid förändringsarbete att det finns en 
aktiv och engagerad projektgrupp som verkligen förmår att entusiasmera folk om varför det är 
bra  och  varför  det  ger  nytta.  Vidare  pekar  hon  på  faktorer  såsom  kommunikation  samt 
förmågan att inte ge upp tills folk är övertygade. ”Det blir ju aldrig bra om du tvingar igenom  
något, utan du ska ju försöka motivera igenom något”. 
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Figur 6.2 Ledarskapets roll

Företag Ledarskapets roll
Astra Zeneca AB - Kunna förmedla koncernens budskap

- Förmedla de frågor som medarbetarna måste ta ställning till

Boliden AB - Se till att målbilden är tydlig.
- Motivera medarbetarna och föra ut budskapet på rätt sätt

Företag 1 - Kunde inte svara. För få som hade deltagit i anpassningen

Holmen AB - Vara delaktig i processerna
- Framförhållning
- Hålla sig uppdaterad i vad som händer

NCC AB - Kunna dra igång projektet
- Delegera ansvar för arbetet till projektgrupper

Sandvik AB - Svårt att svara på eftersom de har varit ett lagarbete
- Vara klar i sitt budskap
- Vara inspirerande

SWECO AB - Fungera som motvikt till vad revisionsbranschen har ställt upp

WM-Data - Utse en aktiv och engagerad projektgrupp som kan entusiasmera
- Kommunikation
- Envishet

6.5 Skillnader mellan tvingande och frivilliga förändringar
Johanson på  Astra  Zeneca  anser  att  den  största  skillnaden  mellan  frivillig  och tvingande 
förändring  är  graden  man  får  vara  med  och  påverka.  Han  berättar  att  inom 
redovisningsområdet  kommer det ständigt  nya  regler  och bestämmelser  som man inte  har 
något annat alternativ än att anpassa sig till.  ”Det är liksom bara att säga vad innebär dem  
och sen så tillämpa dem”. När det gäller interna förändringsprojekt anser han att det är stor 
skillnad.  Delaktigheten  är  betydligt  större  och  medarbetarna  har  mer  att  säga  till  om  i 
beslutsprocsserna. ”Saker och ting förankras. Man går ut och talar om att nu tänker vi göra  
nån typ av förändring, vad tycker ni?”.  Sedan Astra Zeneca blev en del av den engelska 
koncernen har de frivilliga förändringarna blivit mer tvingande. I England ges medarbetarna 
inte  alls  samma inflytande som man är van vid i  Sverige.   ”Där är det mer att  ”vi har  
beslutat att…” och det är ju en skillnad. Och då blir det ju på nåt sätt tvingade på samma sätt  
om EU beslutar att det nu införs IAS”. 

Jonsson på Boliden tror att en av skillnaderna mellan frivilliga och tvingande projekt är att 
förberedelserna kan vara lättare vid frivilliga förändringar. ”Ja, möjligen det här med att man  
har en lättare start om man liksom initierar det själv…du måste alltså, oberoende om det är  
frivilligt eller påtvingat ta fram målbilden, vart ska jag nå och på den vägen komma fram.”
Om valet av strategi skiljer sig beroende på om förändringen är frivillig eller tvingande säger 
han såhär ”Nja, det är som jag säger, har du någonting du känner för så har du ju lättare…
att du brinner för det själv om du får komma på det själv och ser att det här är till nytta för  
oss. Jag menar, det här IFRS det är ju…där hade vi inget val utan då gäller det att skapa  
motivationen utifrån att  här är ett krav. Ska vi vara på börsen och ska vi vara ett så här pass  
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stort företag då måste vi klara av det. Det är egentligen där skiljelinjen går, alltså att det  
är…i starten är det nog svårare att skapa motivation runt den påtvingade”.

Respondent 1 anser att en tvingande förändring för med sig att tiden får ett annat fokus. En 
förändring  som måste  genomföras  har  i  de  flesta  fall  en  tidsgräns  för  när  den  ska  vara 
genomförd. Något som inte är lika tydligt om företaget självt initierar förändringen. Annars 
ser inte Respondent 1 några större skillnader.  ”Annars är det nog mera komplexiteten på  
frågan som styr hur pass väl förberedd man behöver vara tycker jag”.

På Holmen säger Ivan Vedin att vid tvingande förändringar kan man inte krypa ut utan man 
måste  i  mål.  Ivan  Vedin  påpekar  att  de  haft  ett  jobbigt  första  kvartal  p.g.a.  IFRS-
anpassningen. Vid frivilliga förändringar kan man skjuta lite på tiden om man inte nått i mål,  
utan  att  någon  extern  straffar  dig.  En  annan  skillnad  mellan  tvingande  och  frivilliga 
förändringsproesser enligt Vedin är att  ”Vid påtvingade förändringar där det finns måsten är  
motståndet  större än  vid  frivilliga.  Vid  frivilliga  förändringar betyder  delaktighet  mycket  
eftersom det ökar förståelsen och minskar motståndet”.

Bäckström  ser  en  väsentlig  skillnad  mellan  tvingande  och  frivilligt  förändringsarbete  i 
förankringsarbetet som blir enklare vid tvingande. Han menar att som projektledare måste du 
vid ett frivilligt förändringsarbete sälja in den förbättringsidé man har. Fler argument krävs 
medan  vid  en  tvingande  förändring  finns  redan  legitimiteten  i  och  med  att  IFRS  måste 
genomföras. Bäckström påpekar ändå att även om legitimiteten finns är det inte säkert att 
organisationen ser det så. För den kan förändringen ändå verka ogenomtänkt. En tvingande 
förändring kan också fungera som en språngbräda för andra frågor som behöver tas upp i 
organisationen. Bäckström menar att ”det har ju funnits en legitimitet att dra den här typen  
av  frågor  som har  gjort  att  man  har  kunnat  fixa  till  andra  imperfektioner  som  kan  ha  
förekommit”.

Eriksson på Sandvik säger att han inte ser några större skillnader mellan IFRS projektet och 
frivilliga projekt. Anledningen till  det är att företaget delar de åsikter som kommer fram i 
IFRS standarden. ”Det viktiga med IFRS tycker ju vi är enhetlighet, det är ett regelverk som  
vilar på en logisk och rationell plattform där det är internationell enhetlighet, och det är det  
en väldig poäng med”. Vidare ser Eriksson ingen större skillnad på valet av strategi beroende 
på om förändringen är frivillig eller tvingande. ”Jag kan inte säga att jag ser något sådant.  
För de som sitter ute i dotterbolagen kommer ju direktiven från oss centralt oavsett om vi har  
hittat på det själva”

Åkerblom på SWECO ser egentligen inga större skillnader mellan att genomföra ett tvingande 
respektive  frivilligt  projekt.  Det  han  kan  tycka  är  en  skillnad  är  att  vid  en  tvingande 
förändring finns ingen drivkraft och inget engagemang som vid en frivillig förändring som 
görs för att förbättra något i organisationen. ”På företaget ser man egentligen inget annat än  
en massa arbete och kanske t.o.m. en svårare kommunikation mot marknaden och försvårat  
under en period tills det har satt sig. På så sätt så är det väl segare och tyngre att driva det  
här projektet”.

På  WM-Data  tycker  Wigart  inte  att  det  är  några  stora  skillnader  mellan  tvingande  och 
frivilliga  förändringar.  Hon  säger  att  den  allra  största  delen  av  det  förändringsarbete  de 
bedriver är utifrån interna krav, att man har behov av att styra eller följa upp på ett bättre sätt.  
Därför menar Wigart att det är svårt att jämföra frivilliga och tvingande förändringar,  ”…
lagkrav eller interna krav ska ju vara detsamma. Jag tycker inte det påverkar egentligen.”
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Figur 6.3 Skillnader mellan frivilliga och tvingande förändringar

Företag Skillnader mellan tvingande och frivilliga förändringar?
Astra Zeneca AB - Stora skillnader

- Möjlighet att själv kunna påverka vid frivilliga förändringar
- Minskad delaktighet vid tvingande förändringar

Boliden AB - Föreberedelserna kan vara lättare vid frivilliga förändringar
- Kan vara lättare att skapa engagemang vid frivilliga förändringar

Företag 1 - Inga större skillnader
- Oftast fast tidsgräns vid tvingande förändringar

Holmen AB - Finns en fast tidsgräns som måste följas vid tvingande förändringar
- Motståndet större vid tvingande förändringar
- Delaktigheten viktig vid frivilliga förändringar

NCC AB - Väsentliga skillnader finns
- Förankringsarbetet underlättas vid tvingande förändringar
- Legitimitet finns från början vid tvingande förändringar

Sandvik AB - Inga större skillnader
- Företaget ser IFRS som något positivt

SWECO AB - Inga större skillnader
- Minskad drivkraft och engagemang vid tvingande förändringar

WM-Data - Inga större skillnader
- Det ska inte påverka
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7 ANALYS OCH REFLEKTIONER

I  analyskapitlet  utvärderas  det  empiriska  materialet  som  framkommit  under  intervjuerna  
genom att det sammankopplas med utvalda teoretiska delar. Kapitlet följer samma struktur  
som teoriavsnittet för att underlätta läsningen och tydliggöra kopplingen mellan teori, empiri  
och  analys.  För  att  återknyta  till  uppsatsens  utgångspunkt  presenteras  återigen  studiens  
problemformulering och syfte.

PROBLEMFORMULERING: Hur  har  implementeringsprocessen  för  att  anpassa 
organisationen till  EU:s  krav att  redovisa enligt  de internationella  redovisningsprinciperna 
bedrivits på ett antal svenska börsnoterade bolag?

SYFTE:  Intentionen  med denna uppsats  är  att  ur  ett  företagsperspektiv  och med hjälp av 
organisationsteorier undersöka hur NCC, Företag1, Sweco, Sandvik, Astra-Zeneca, Boliden, 
Holmen och WM-Data har arbetat med att införa de internationella redovisningsprinciperna, 
IFRS i sina organisationer. Syftet är också att diskutera och reflektera över skillnader mellan 
frivilligt och tvingande förändringsarbete.

7.1 Förberedelser
Trots  att  samtliga  respondentföretag  har  haft  samma  mål,  IFRS  skall  införas,  varierar 
förhandsuppfattningen om förändringens magnitud mellan fallföretagen. Vår studie visar att 
de stora företagen som är verksamma på flera marknader, såsom Astra-Zeneca och Sandvik 
har från starten haft ett mer avspänt förhållningssätt till förändringen. Inom dessa företag är 
kontinuerligt förändringsarbete en betydande del av den dagliga verksamheten och samtliga 
inom organisationerna  har  stor  erfarenhet  av  förändringsarbete.  Inom de  övriga  bolagen, 
främst aktiva på den svenska marknaden, såsom företag 1 och SWECO, fanns det en allmän 
förhandsuppfattning där organisationen trodde att IFRS anpassningen skulle innebära mycket 
arbete och stora omställningar. Respondent 1 tänkte så här under 2003, när projektet skulle 
starta ”… då kändes det här som att det skulle bli jättejobbigt med mycket problem.” 

En ytterligare faktor till variationerna i förhandsuppfattningen beror på att Sandvik och Astra 
Zeneca till viss del redan tillämpade redovisning enligt Internationella redovisningsprinciper. 
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Således hade de på förhand en relativt klar bild av vilka förändringar som skulle komma att 
krävas av dem för att  nå upp till  kraven. Leif  Johansson på Astra  Zeneca var positiv  till 
förändringen och för honom var det mer att  ”Ja tack, nu kommer vi hem till  det som jag  
känner igen”.  Ericsson på Sandvik menar att förändringen inte blev så omfattande för deras 
del eftersom de svenska principerna inte skiljer sig nämnvärt från IFRS regelerna.

För de övriga fallföretagen var ovissheten större eftersom de inte tillämpat de internationella 
redovisningsprinciperna  tidigare.  NCC  och  SWECO  hävdar  att  tidsfaktorn  var  en  av  de 
tuffaste delarna i anpassningen. Det beror på att dessa företag inte själva kunnat bestämma när 
de skulle påbörja anpassningen eftersom de var beroende av information från bl.a. revisorer 
och experter, vilken inte fanns tillgänglig förrän i ett relativt sent skede. Som Åkerblom på 
SWECO uttrycker det:”…det har inte funnits någon egentlig normgivning och inga exempel  
på hur en kvartalsrapport bör se ut eller hur en årsredovisning bör se ut.  Den typen av  
dokumentation  har  ju  också  kommit  väldigt  sent”.  Detta  innebar  att  osäkerheten  kring 
huruvida bolagen skulle  hinna med alla  anpassningar  innan kraven börjar gälla påverkade 
arbetet. Som Bancroft, Seip & Sprengel påpekar, är information ett viktigt verktyg för att få 
alla inom organisationen att känna delaktighet i förändringsprocesser, vilket i sin tur kan få 
stor betydelse för hur väl en förändring tas emot.66 Bäckström på NCC hävdar att information 
är en väsentlig del och att: ”…folk är nog väldigt förändringsbenägna om de bara får reda på  
vad som gäller”. Bristen av information i detta fall försvårade processen för många företag.

Överlag har kontakten med revisorerna varit ett viktigt inslag i startskedet. Revisorerna har 
hjälpt respondentföretagen att fastställa mål och syfte med rekommendationerna samt förklara 
hur de kommer att påverka företaget. Detta är av största vikt vid förändringsarbete. Siewert 
menar att avsaknaden av riktlinjer och otydliga mål ofta leder till misslyckanden eller till och 
med att förändringen inte genomförs67. Vi kan konstatera att bl.a. Företag 1 har haft stor hjälp 
av sina revisorer. Som vi tidigare konstaterade var de av uppfattningen att införandet av IFRS 
skulle innebära stora kostnader och mycket arbete. Med hjälp av revisorerna kunde de dock 
fastställa att anpassningen inte skulle vara så omfattande som de först befarat. 

NCC påbörjade sitt arbete långt innan de övriga fallföretagen. Vi ifrågasätter dock om NCC 
verkligen bedrev effektivt förändringsarbete? Vid tidpunkten för deras start fanns det få andra 
företag de kunde tillgå för att få tips och råd samt lära av för att undvika att göra misstag. Det 
fanns heller inte, vid denna tidpunkt, någon expertisinformation att tillgå. Revisorerna själva 
visste inte tillräckligt mycket för att kunna guida företagen. Vidare har vår studie visat att en 
betydande faktor till att SWECOs och Bolidens förändringsarbete gått avsevärt lättare är att 
dessa två företag hade stor hjälp genom att  de analyserade andra företag som hade infört 
IFRS.

7.2 Genomförandet 
Studien har visat att arbetet med anpassningen till IFRS främst berört ekonomifunktionerna på 
fallföretagen.  Vi  påvisar  i  teorin  att  delaktigheten  är  en  av  de  viktigaste  faktorerna  vid 
effektivt  förändringsarbete  för  att  undvika  misslyckanden68.  Således  kan  vi  konstatera  att 
empowerment och delaktigheten har varit begränsad om man ser till  hela företaget. Om vi 
begränsar  vår  diskussion  till  ekonomiavdelningen  visar  dock  vår  studie  att  graden  av 
delaktighet har varit genomgående väldigt hög. Flertalet av fallföretagen t.ex. Holmen, NCC, 

66 Bancroft, Seip & Sprengel., Implementing SAP R/3 (Manning Publication Co, 1998)
67 Lothar J Seiwert, Planera din tid, (Kristianstad 1989), s. 8f
68 Armstrong och Kotler, s. 58
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och  Sweco  har  initierat  team,  projekt-  eller  styrgrupper  för  att  öka  delaktigheten  och 
effektivisera förändringsprocessen. Detta är ett resultat som var väntat av oss eftersom IFRS 
förändringen är av redovisningsteknisk samt tvingande natur.  Det  betyder  att  ansvaret  för 
redovisningen och arbetet  med att  implementera  IFRS ligger  på  ekonomiavdelningen  och 
övriga avdelningar berörs inte direkt av dessa frågor. Vidare menar  vi att  den begränsade 
delaktigheten många gånger beror på företagsledningens attityd vid tvingande förändringar. 
Ledningen vill ofta bara ”få förändringen genomförd” på snabbast möjliga sätt. Det resulterar 
ofta till styrning top down vilket innebär att delaktigheten begränsas.

För  att  ytterligare  stärka  medverkandegraden  hos  medarbetarna  hävdar  Börjesson  och 
Lisiderius att information och feed-back är viktiga begrepp för ett lyckat förändringsprojekt. 
Dessa  båda  krävs  för  att  undvika  bl.a.  förankringsproblematik  och  förändringsmotstånd.69 

Som vi  diskuterat  ovan  berördes  inte  hela  organisationerna  hos  fallföretagen  utan  främst 
ekonomiavdelningarna.  Ungefär  hälften  av  fallföretagen  anser  att  informationsflödet  ut  i 
organisationen varit  bristfälligt.  Holmen, Astra Zeneca och Sandvik hörde till  undantagen. 
Holmen gick t.ex.  ut  med information  till  alla  affärsområden,  Astra Zeneca  ordnade med 
djupgående  utbildning  och  Sandvik  sände  ut  ett  internationellt  utbildningspaket  och  man 
anordnade seminarier i dotterbolagen. 

Studien visar stor variation mellan fallföretagen gällande hur mycket resurser som har krävts 
för att anpassa organisationen till IFRS. Holmen och NCC är de företag som har lagt ner mest 
resurser.  För  Holmens  del  beror  det  på  att  de  har  haft  verksamhet  inom  områden  där 
redovisningen har krävt en hel del anpassning. IAS 41, en redovisningsprincip som behandlar 
hur skogstillgångar skall redovisas, har upptagit stora resurser. För NCCs del beror det i stor 
grad på verksamhetens karaktär men också, som vi tidigare diskuterat, att de påbörjade sitt 
arbete  med anpassningen långt  före  de övriga företagen.  Fallföretag  som inte  påverkats  i 
samma utsträckning är Företag 1 samt WM-Data. Den främsta anledningen till det är att dessa 
bolags verksamhet är av en karaktär som inte berörts  av någon av de mer komplexa IAS 
förordningarna.

Vid  anpassningen  till  IFRS  har  samtliga  företag  drivit  förändringsarbetet  enligt  den 
programatiska  strategin70.  Styrningen har  varit  top-down från ledningen och revisorer  och 
medarbetarna inom fallföretagen har kommit relativt sent in i processen. Bäckström på NCC 
säger, ”det styrdes från toppen men besattes från folk från mellanposition, de som egentligen  
jobbade  med  frågorna,  framförallt  i  Sverige”.  Deras  jobb  har  då  varit  att  anpassa 
organisationen till de nya redovisningsprinciperna. Generellt förespråkar vi inlärningsstrategin 
för  förändring  för  dess  fokus  på  omvärldsorientering  och  delaktighet.  Men,  som  också 
Stjernberg påpekar, finns det vissa typer av förändringar som endast kan genomföras med den 
programmatiska strategin och IFRS förändringen bör sannolikt vara en av dem.71

7.3 Reaktioner på förändringar
Respondenterna är i stort sett eniga om att motståndet bland medarbetarna har varit begränsat 
under anpassningen till  IFRS. Johansson på Astra Zeneca anser att det främst beror på att 
IFRS ”…är ett regelverk som vilar på en logisk och rationell plattform med internationell  
enhetlighet”.  Vår studie har visat att samtliga fallföretag har haft samma grundinställning, 

69 Lena Börjesson och Sofia Lisiderius , Att leda ett projekt, Kjellis offset, Huddinge, 1998, s.55
70 Larsten, s. 175
71 Stjernberg, s. 37
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även  om  Boliden  har  haft  en  del  kritik  att  framföra  till  IASB  som  de  tycker  har  gjort 
redovisningen enligt IFRS svårare än vad den behöver vara. Vidare tror vi att det begränsade 
motståndet  kan bero på att  anpassningen har berört  relativt  få inom fallföretagen samt att 
information kring anpassningen inte bara har kommunicerats internt utan även genom press 
och  andra  medier.  Således  har  medarbetarna  haft  tillgång  till  viss  information  om 
förändringens innebörd redan innan den påbörjades. Dessutom är förändringsklimatet inom 
fallföretagen  goda  och  medarbetarna  är  vana  vid  ständiga  förändringar,  vilket  bidrar  till 
minskat  motstånd.  Att  kommunicera  ut  information  till  de berörda är en av de viktigaste 
faktorerna för att förhindra motståndet vid förändringar. Genom den kan ryktesspridning och 
spekulationer kvävas från start och arbetet med förändringsprocessen kan drivas på ett mer 
lyckosamt sätt72.

Studien påvisar viss variation i åsikter bland fallföretagen gällande attityden till  tvingande 
förändringar. Bäckström på NCC anser inte att attityden till förändringar skiljer sig nämnvärt 
beroende på om de är tvingande eller frivilliga. Han tror snarare att medarbetarna accepterar 
tvingande förändringar just för att de är tvingande. På Sandvik upplevde man att anpassningen 
till  IFRS  mottogs  positivt,  däremot  har  man  tidigare  upplevt  en  viss  skepticism  bland 
medarbetarna vid andra tvingande förändringar. Detta kan bero på att tvingande förändringar 
inom t.ex.  redovisningsområdet  kan  kännas  onödiga  för  dem som arbetar  med  de  gamla 
reglerna dagligen och anser att dessa är både tillräckliga och väl fungerande. 

Vid en tvingande förändring är det lätt att den initiala reaktionen blir negativ. Medarbetarna är 
många gånger inte tillräckligt informerade om de nya kraven och ser ingen nytta med dem, 
vilket kan göra att den kommande förändringen känns både jobbig och svår att ta sig igenom. 
Det ser vi ett exempel på inom NCC och Företag 1 där det till en början fanns viss kritik mot 
IFRS och dess förmodade effekter men som sedan försvann då det visade sig att farhågorna 
inte besannades. Reaktionen för företag 1 innan påbörjande var att: ”…då kändes det här som 
att det skulle bli jättejobbig med mycket problem”. Efter att ha diskuterat med revisorerna om 
vilka konsekvenser förändringen skulle få för företaget lugnade de ner sig. 

Ovanstående resonemang visar att det är viktigt,  vid alla typer av förändringar,  att förankra, 
entusiasmera  och  informera  berörda  medarbetarna  om vad  som pågår  för  att  minska  det 
naturliga motståndet till förändringar som finns hos människor. I vår teoretiska referensram 
redogör vi för olika forskares syn på ett antal viktiga faktorer för att minska motståndet till 
förändringar. Gemensamt för dessa är att de poängterar vikten av att få samtliga medarbetare 
att förstå varför förändringen genomförs. Att få samtliga medarbetare att inse nödvändigheten 
med  förändringen en av  de  viktigaste  faktorerna  för  att  minska  motståndet.  Fallföretagen 
verkar  vara  överens  om att  information  och  delaktighet  har  varit  ledord  för  att  undvika 
motståndet  till  förändringen.  Bäckström  på  NCC  säger  att  ”…folk  är  nog  väldigt  
förändringsbenägna om de bara får reda på vad som gäller”. Om hur man ska gå tillväga för 
att lösa motstånd till förändringar hävdar Jonsson på Boliden att:  ”Ja, men det finns ju bara  
ett sätt, det är ju att informera så att alla har samma baskunskap oh förstår bakgrunden, det  
finns inget annat. Sen kommer man ändå aldrig att frälsa alla, men det gäller ju att göra alla  
delaktiga. Det finns ingen annan väg att gå”.

För att bearbeta och reaktioner och handlingar som uppstår vid förändringar menar Dicander, 
Alexandersson m.fl. menar att möten där pågående och kommande förändringar diskuteras är 
viktiga  för  att  minska  motståndet.  Information  kan  också  få  ryktesspridning  att  minska 

72 Dicander Alexandersson och Almhem, s. 90
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eftersom alla redan vet vad som försiggår.73 Sandvik och Astra Zeneca är två fallföretag som 
har haft fokus på att informera alla medarbetare som på ett eller annat sätt kan komma att 
beröras av förändringen.  I  dessa organisationer  styrdes  arbetet  centralt  men slussades ut i 
organisationen via seminarier och möten.

7.4 Ledarskap
Flertalet  av  fallföretagens  respondenter  har  haft  det  svårt  att  ange  ledarskapets  betydelse 
under  anpassningen till  IFRS.  Studien visar  att  ledarskapet  har  varit  av mindre  betydelse 
under implementeringen beroende på att relativt få människor inom fallföretagen berörts av 
förändringen. Som vi tidigare konstaterade är det främst ekonomifunktionerna som påverkats. 
Vi tror att ledarskapets komplexitet  ökar med gruppens storlek.  Ledarskapet har dock inte 
varit  utan  betydelse  under  implementeringen,  vilket  respondenterna  givit  uttryck  för. 
Respondenterna  är  eniga  om att  en  bra  projektledare  är  en  person som har  förmågan  att 
förmedla koncernens budskap och engagera medarbetarna. 

Johansson på Astra Zeneca och Jonsson på Boliden menar båda att deras viktigaste uppgifter 
som projektledare har varit  att  förmedla företagets mål  och engagera medarbetarna till  att 
genomföra  förändringen Enligt  Katarina  Wigart  är  två  av  ledarskapets  viktigaste  faktorer 
engagemang samt förmågan att inte ge upp tills folk är övertygade. ”Det blir ju aldrig bra om  
du  tvingar  igenom  något,  utan  du  ska  ju  försöka  motivera  igenom  något”. I  teorin 
argumenterar Oxtoby m.fl. för vikten av engagemang. De hävdar att ledarskapet bör utgå från 
toppen och kompletteras med nyckelpersoner i organisationen som har förmågan att engagera 
medarbetarna att uppnå målen.74 Kotter menar att effektiva ledare inser vikten av delaktighet 
för att kunna engagera medarbetarna att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål75.

Som projektledare ser vi att det är viktigt med breda kunskaper från olika områden. Detta ser 
vi inte minst hos SWECO där Åkerblom menar att han under anpassningen har agerat som 
motvikt till revisionsbranschen eftersom han tidigare varit verksam där. Revisorerna har sett 
affärsmöjligheter i anpassningen till IFRS och kan eventuellt ha uppmuntrat farhågorna om en 
resurs- och tidskrävande anpassning. 

Kotter hävdar att ett företag eller organisation aldrig kan styra en förändring. Däremot kan de 
förbereda sig på att de kommer att komma76. Fallföretagen ar överens om att en viktig uppgift 
för företagsledningen är att ingjuta ett positivt förändringsklimat inom företaget. Ett positivt 
förändringsklimat  kräver  att  organisationen  eliminerar  förändringsmotståndarna, 
bromsklossarna,  och  att  medarbetarna  arbetar  tillsammans  för  att  få  förändringarna 
genomförda så snabbt och effektivt som möjligt. 

7.5 Skillnad mellan tvingande och frivilliga förändringar
Vår studie har visat att den initiala responsen bland respondenterna har varit att skillnaderna 
mellan frivilliga och tvingande förändringar inte är så stora. Samtliga respondenter beskriver 
dock vi närmare eftertanke flera skillnader. En anledning till detta resultat tror vi kan vara att 
respondenterna är ovana vid att klassificera förändringsprojekt i terminologin ”tvingande” och 
”frivilliga”  förändringar.  Vår  studie  har  visat  att  respondenterna  normalt  sett  använder 
73 Dicander Alexandersson och Almhem, s. 92
74 Oxtoby, McGuiness och Morgan, Developing organisational change capabilities, s. 317
75 Kotter, John P, Winning at Change
76 Ibid.
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terminologin ”förändringsprojekt”, oavsett tvingande eller frivillig karaktär. Vidare har vår 
studie  visat  att  vissa  respondenter  inte  ser  ”tvingande”  förändringar  som  ett 
förändringsprojekt, vilket gör att de inte kan uppge några skillnader. Vedin på Holmen anser 
detta  eftersom, ”…Det  är  ett  tvingande  regelverk  och man har  inget  val…”. Jonsson på 
Boliden,  Bäckström på  NCC å  andra  sidan,  diskuterar  IFRS  anpassningen  i  termer  som 
förändringsprojekt. 

Studien  visar  att  det  är  stora variationer  mellan  vad respondenterna  anser  vara de  största 
skillnaderna mellan frivilliga och tvingande förändringar. Inom de stora fallföretagen, som 
Sandvik  och  Astra  Zeneca,  är  skillnaderna  mellan  frivilliga  och  tvingande  förändringar 
mindre än övriga.  Oavsett  om förändringen är tvingande eller  frivillig  kommer  direktiven 
uppifrån. Vid frivilliga förändringar kommer direktiven centralt från moderbolagen. Närheten 
till beslutsorganen är således avlägsen oavsett tvingande eller frivilliga förändring. 

När  det  gäller  förankringsarbetet  anser  Bäckström  på  NCC  att  processen  är  lättare  vid 
tvingande förändringar. Då har organisationen inte har något annat val än att anpassa sig till 
de  krav  som  ställs  på  dem  som  bolag.  Även  Johansson  på  Astra  Zeneca  menar  att 
förankringsarbetet är lättare eftersom då ” ... är det liksom bara att säga vad de innebär och  
sen tillämpa dem”. Jonsson på Boliden tror däremot att förberedelserna kan vara lättare vid 
frivilliga förändringar när organisationen själv har tagit fram målbilden. Vår egna reflektion är 
att uppstarten av förändringsprojektet bör vara lättare vid tvingande eftersom målbilden redan 
finns  utstakad  av  externa  parter.  Vid  frivilliga  förändringar  arbetar  företaget  internt  fram 
målbilden, vilket både är en svår och tidskrävande process. Det fortsatta arbetet bör dock bli 
lättare vid frivilliga förändringar, eftersom målbilden är utarbetad efter företagets behov och 
dess förutsättningar.

Samtliga respondenter är eniga om att delaktigheten är större och medarbetarna har större 
inflytande  i  processen  vid  frivilliga  förändringar.  Detta  säger  Åkerblom på  SWECO och 
Jonsson på Boliden bidrar till att drivkraften och engagemanget bland medarbetarna är större. 
Jonsson menar att det beror på ”…att du brinner för det själv om du får komma på det själv  
och  ser  att  det  här  är  till  nytta  för  oss”.  Vid  tvingande  förändringar  anser  samtliga 
respondenter  att  det  är  svårare  att  skapa  motivation.  Vedin  på  Holmen  hävdar  att:”Vid 
påtvingade  förändringar  där  det  finns  måsten  är  motståndet  större  än  vid  frivilliga.  Vid  
frivilliga förändringar betyder delaktighet mycket eftersom det ökar förståelsen och minskar  
motståndet”. Vidare menar Åkerblom att svårigheterna med att skapa motivation kring en 
tvingande förändring beror på att: ”… På företaget ser man egentligen inget annat än en  
massa  arbete  och  kanske  till  och  med  en  svårare  kommunikation  mot  marknaden  och  
försvårat under en period tills det har satt sig”

Av  ovanstående  resonemang  kan  vi  konstatera  att  det  finns  ett  naturligt  motstånd  till 
förändringar  som  inte  går  att  frångå.  Samtliga  respondenter  poängterar  dock  att 
förändringsarbete är en ständigt förekommande process inom organisationerna idag, vilket har 
minskat  motståndet.  Studien  har  visat  att  inom  stora  globala  företag,   där  kontinuerligt 
förändringsarbete  numera  är  vardag,  är  motståndet  inte  lika  stort  som  vid  företag  där 
förändringsarbete inte förekommer i samma utsträckning. I motsats till detta har vår studie 
dock  visat  att  de  mindre  fallföretagen  som Företag  1,  SWECO  samt  WM-Data  stött  på 
begränsat  motstånd  vid  införandet  av  IFRS.  Det  tror  vi  till  stor  del  beror  på  det  är  en 
förändringen i slutändan berörde relativt få på företagen.
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Tidsaspekten en annan faktor som skiljer mellan tvingande och frivilliga förändringar. Vedin 
på  Holmen  menar  att  tiden  får  ett  annan  fokus  när  det  är  en  tvingande  förändring.  Vid 
frivilliga förändringar kan företagen tumma på tidsramen utan att bli straffad av någon extern 
part.  En  fråga  vi  ställer  oss  är  vad  tidspressen  betyder  för  det  slutliga  resultatet? 
Förändringens typ och komplexitet spelar klart en stor roll för hur avgörande tidsfaktorn blir, 
men leder tidspressen vid tvingande förändringar till sämre resultat? Om det är så att resultatet 
inte  försämras  under  tvingande  förändringar,  med  dess  tidspress,  arbetar  organisationer 
generellt effektivare vid tvingande förändringar? Är tidsfaktorn ytterligare en faktor som gör 
att tvingande förändringar ofta stöter på extra motstånd? 

Figur 7.1 Modifierad förändringsmodell vid frivilliga förändringar

Som vi tidigare i denna studie diskuterat bör modeller ej återanvändas rakt av,  utan måste 
alltid anpassas till nya förutsättningar och omständigheter. Modellen nedan är generell och 
dess syfte är att överskådligt belysa nyckelfaktorer i förändringsprocessen. 

Källa: Egen modell, modifierad från McGuiness m fl (2002) , s.313
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8 SLUTDISKUSSION

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till efter att ha analyserat det  
empiriska materialet. För att återknyta till intentionen med denna magisteruppsats upprepas  
inledningsvis studiens problemformulering och syfte. Därefter presenteras våra idéer till hur  
förändringsprocesser  kan  utvecklas  för  att  bli  än  mer  effektiv  och  värdeskapande  för  
organisationer.  Avslutningsvis  föreslår  vi  några  alternativa  uppsatsämnen  som  skulle  
komplettera  denna  studie  för  att  åstadkomma en  heltäckande  bild  i  ämnet  organisations  
förändringar. 

Problemformulering:
Hur har implementeringsprocessen för att anpassa organisationen till EUs krav att redovisa 
enligt  internationella  redovisningsprinciper  bedrivits  på  ett  antal  svenska  börsnoterade 
bolag?

Syfte:
Intentionen  med  denna  uppsats  är  att  ur  ett  företagsperspektiv  och  med  hjälp  av 
organisationsteorier  undersöka  hur  Astra-Zeneca,  Boliden,  Företag  1,  Holmen,  NCC, 
Sandvik,  Sweco  och  WM-Data  har  arbetat  med  att  införa  de  internationella 
redovisningsprinciperna  IFRS  i  sina  organisationer.  Syftet  är  också  att  diskutera  och 
reflektera över skillnader mellan frivilligt och tvingande förändringsarbete.

8.1  IFRS införandet
När  kravet  om  IFRS  redovisning  kom  hade  majoriteten  av  fallföretagen  en 
förhandsuppfattning  om att  implementeringen  skulle  bli  en  komplicerad  och tidskrävande 
process. Förberedelserna inför anpassningen påbörjades hos majoriteten av företagen 2-3 år 
innan  kraven  gjorde  sig  gällande.  I  startskedet  var  kontakten  med  revisorerna  en  viktig 
funktion. Som experter på området hade de initialt en betydande roll för att sprida information 
om IFRS och dess innebörd samt vara med och kartlägga hur  enskilda organisationer skulle 
komma att påverkas. Fallföretagen genomförde kartläggningen i mindre projektgrupper med 
berörda medarbetare inom ekonomifunktionerna. Slutsatsen av dessa kartläggningar blev att 
anpassningen till IFRS, inom de flesta fallföretagen, inte skulle komma att bli så komplicerad 
som först befarats. 
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Vidare  gick  anpassningen  till  IFRS  också  smidigare  än  vad  fallföretagen  räknat  med. 
Genomförandet  drevs,  liksom den  initiala  kartläggningen,  i  små  projektgrupper.  Inom de 
flesta fallföretagen delades de upp efter respektive redovisningsprincip. Inom Astra Zeneca 
och  Sandvik,  som  redan  innan  IFRS  kravet  redovisade  enligt  internationella 
redovisningsprinciper,  hölls  kurser  och  seminarier  för  att  sprida  informationen  till 
medarbetare som kunde tänkas beröras av förändringen i framtiden. 

Inom de allra flesta fallföretagen mottogs förändringen väl. I slutändan visade det sig att det 
var relativt få inom organisationerna som berördes. Arbetet med anpassningen avgränsades 
till  främst ekonomifunktionerna,  där de flesta ansåg att IFRS kravet vilade på en rationell 
grund.  Följaktligen  var  det  ”naturliga  motståndet  till  förändring”,  som  under  många 
förändringsprocesser kan vara en av de största bromsklossarna, inte betydande. Frånvaron av 
förändringsmotståndare bidrog till att förändringen kunde genomföras med lyckat resultat.

Ledarskapet spelade en mindre roll under förändringsprocessen eftersom IFRS anpassningen i 
slutändan  berörde  relativt  få,  förändringsbenägna,  medarbetare  inom  fallföretagen. 
Ledningens viktigaste roll har varit att starta upp processen samt att informera och motivera 
medarbetarna. 

8.2 Förändringstyper
Det finns olika typer av förändringar. Inom ramen av denna studie har vi valt att begränsa 
förändringarna  till  ”tvingande”  samt  ”frivilliga”  förändringar.  Vår  studie  visar  att  den 
tvingande förändringsprocessen skiljer sig ifrån den frivilliga i vissa avseenden.  

Dock visar resultatet av vår undersökning att fallföretagen inte skiljer på förändringsarbetet 
mellan tvingande och frivilliga förändringar.  För att uppnå en effektiv förändringsprocess 
med lyckat resultat anser vi att företag borde göra det. Vi menar att den förändringsmodell vid 
frivilliga förändringar som presenterades i inledningen av vår teoretiska referensram ska se 
annorlunda  ut  vid  en  tvingande  förändring.  Förutsättningarna  i  tvingande  och  frivilliga 
förändringar  skiljer  sig  avsevärt,  varför  fokus  bör  riktas  mot  olika  skeden  i 
förändringsprocessen beroende på vilken typ av förändring som ska genomföras.
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8.3 Tvingande förändringsmodell

Figur 8.1 Förändringsmodell vid tvingande förändringar

Källa: Egen modell, modifierad från McGuiness m fl (2002) , s.313

8.3.1 Krav på förändring/Utgångspunkt
Vid tvingande förändringar  är utgångspunkten tydlig.  Organisationen måste  genomföra en 
förändra sig för att anpassa sig till krav som ställs på dem. Vid frivilliga förändringar ställs 
inga krav på förändring. Utgångspunkten är istället att organisationen analyserat nuläget och 
insett  nödvändigheten  av  förändring  för  att  komma  till  ”börläget”,  och  därmed  öka 
konkurrenskraften.  Således  kräver  den  inledande  fasen  stora  resurser  vid  frivilliga 
förändringar.  Hela  organisationen  måste  informeras  och  enas  kring  nödvändigheten  av 
förändringen.  Vid  tvingande  förändringar  är  målbilden  klar.  Organisationer  vid  tvingande 
förändringsprocesser bör därför förlägga fokus och resurser till ett senare skede i processen, 
fas 3.

8.3.2 Ledarskap
På  grund  av  förändringarnas  natur  bör  ledarskapet  bedrivas  på  olika  sätt.  Vid  tvingande 
förändringar  är organisationen styrd av externa krav och ger således inte  utrymme för att 
utnyttja  kunskapskapitalet  hos  medarbetarna  i  samma  utsträckning.  Vi  anser  därför  att 
ledarskapet  bör  styras  top  down av  ledare  och experter.  Frivilliga  förändringar  genomför 
organisationerna på eget initiativ för att öka konkurrenskraften på marknaden. Där förespråkar 
vi  istället  empowernment  strategin  som  bygger  på  delaktighet  och  att  organisationerna 
utnyttjar den kompetens som finns hos medarbetarna inom organisationen.
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8.3.3 Motstånd
Vår  studie  visar  att  motståndet  till  förändringar  tenderar  att  vara  större  vid  tvingande 
förändringar. Det beror många gånger på att förändringen inte alls gynnar organisationen utan 
bara  betyder  merarbete  under  tidspress.  Vid  frivilliga  förändringar  är  förändringarna 
skräddarsydda för  att  förbättra  organisationens  marknadsposition.  En nyckel  till  att  kunna 
införa  en  förändring  är  att  få  med  sig  medarbetarna  i  skeppet  mot  målet.  Vi  hävdar  att 
organisationer vid tvingande förändringar bör rikta fokus mot att minska eventuellt motstånd 
mot förändringen redan under fas 1, som vi tidigare argumenterat för.

8.3.4 Delaktighet
Vår studie har visat att tvingande förändringar sällan påverkar samma antal medarbetare som 
en  frivillig  förändring  gör.  Vid  tvingande  förändringar  är  ofta  de  berörda  medarbetarna 
begränsade  till  specifika  avdelningar,  i  vårt  fall  ekonomifunktionerna.  Då  färre  personer 
berörs av förändringsarbetet krävs således mindre resurser för att involvera medarbetarna i 
processen. Frivilliga förändringar, å andra sidan, berör ofta hela organisationerna och således 
oerhört kapitalkrävande när det kommer till att få människor att känna delaktighet i processen. 
Tidigare studier pekar dock på att delaktighet är en kritisk faktor för slutresultatet som inte får 
försummas under förändringsarbetet.  När förändringen väl genomförts är det medarbetarna 
som måste förstå den och anpassa sina arbetsuppgifterna därefter.

8.3.5 Strategi
Vid  tvingande  förändringar  förespråkar  vi  att  organisationen  använder  sig  av  den 
programmatiska  strategin.  Förändringens  natur  gör  att  medarbetarna  inte  kan  påverka 
förändringen i någon större omfattning eftersom målet är fastställt på förhand av en extern 
part. Förändringar av tvingande karaktär bör ledas top-down av ledare och experter. Det är 
ofta  få  inom  organisationen  som från  början  är  insatta  i  förändringen,  och  det  är  dessa 
personer  som bör  leda  processen.  Frivilliga  förändringar  arbetas  fram internt  och  många 
medarbetare är involverade redan innan förändringsprocessen startar. Frivilliga förändringar 
kan förändras under processen,  beslutet  ligger helt  och hållet  på den egna organisationen. 
Delaktigheten bör vara stor för att ta tillvara på kunskapskapitalet hos de anställda. Av den 
anledningen bör inlärningsstrategin för förändring implementeras.

8.3.6 Feedback
Oavsett vilken typ av förändring som genomförs är feedback en oerhört viktig ingrediens vid 
förändringsarbete. Feedback behövs under hela förändringsprocessen för att inte tappa fokus 
och riktning i processen.

8.3.7 Utvärdering 
I slutet av en förändringsprocess, oavsett typ, är det viktigt att avsätta tid för att utvärdera 
förändringen. Organisationen bör dokumentera vad som fungerade bra och vad som behöver 
förbättras.  Denna  erfarenhetsåterföring  ska  sedermera  följa  med  in  i  nästkommande 
förändringsprojekt.

8.4 Nycklar till framgångsrikt förändringsarbete
Resultaten från denna studie pekar på ett antal faktorer som bör tas i extra beaktning för att 
förändringsprocessen ska fungera framgångsrikt. 
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 Klargör om förändringen är av tvingande eller frivillig karaktär. När kartläggningen är 
gjord kan organisationen lägga fokus på rätt faktorer för den typ av förändring de står 
inför.

 Vid frivilliga förändringar, till skillnad från tvingande, finns det inga riktlinjer eller 
mål utstakade från start. Organisationen bör därför inte rusa in i processen utan bör ha 
klargjort mål och lagt upp riktlinjer för hur dessa ska nås, innan processen drar igång. 
Planering är A och O för slutresultatet.  Den extra  tid  som läggs i  planeringsfasen 
tjänas ofta in, många gånger om, väl inne i processen.

 Vid alla  typer  av förändringsprocesser  bör  organisationerna  lägga  stor  vikt  vid att 
minska det naturliga motståndet till förändring som finns inom alla individer.  För att 
uppnå  detta  bör  informationsflödet  kanaliseras  ut  i  organisationen  kontinuerligt. 
Företaget måste även arbeta aktivt med att involvera berörda medarbetare i processen. 

 När förändringsarbetet är slutfört bör organisationen utvärdera förändringsprocessen. 
Vad fungerade bra och vad fungerade sämre? Dessa erfarenheter bör dokumenteras 
och  tas med in i nästkommande förändringsprocess. 

8.5 Tvingande förändringar i framtiden
Allt tyder på att framtiden för svenska börsnoterade bolag kommer att innebära ökade krav på 
förändringar och anpassningar. 

 Vi lever i en allt mer dynamisk omvärld där gränser suddas ut och globaliseringen 
stegras.  Medlemskapet  i  EU  har  inneburit  att  länderna  integreras  och 
internationaliserats.  Till  följd  av detta  uppkommer  behov av harmonisering,  såsom 
internationella redovisningsstandarder. 

 Det pratas mycket om socialt ansvar i medierna idag, vilket innebär ett ökat tryck på 
företagen.  Företag har  aldrig tidigare  granskats  så hårt  och då blir  frågor  som rör 
genomsynligheten avgörande. Det är få företag om står rustade för alla krav som dyker 
upp inom hållbar utveckling. 

8.6 Förslag till vidare studier
Under uppsatsarbetets  gång har vi  reflekterat  över ett  antal  alternativa uppsatsämnen som 
skulle  komplettera  vår  studie  för  att  ge  en  mer  heltäckande  bild  i  ämnet  tvingande 
förändringsarbete. 

Då  vi  startade  denna  studie  hade  kravet  på  internationell  redovisning  bland  svenska 
börsnoterade bolag just börjat gälla och få företag hade hunnit utvärdera arbetet fullt ut. Idag, 
efter ett par års intensivt implementeringsarbete har ett flertal IFRS-redovisningar publicerats 
och företagen har hunnit anpassa sig till de internationella redovisningsreglerna. 

 Genom  case  studies  undersöka  vilka  de  vanliga  fallgroparna  är  vid  tvingande 
förändringsarbete? Vad är anledningen till att många företag begår samma misstagen?

 I  och med denna uppsats  bundenhet  till  IFRS skulle  en studie som undersöker en 
annan  typ  av  tvingande  förändring  kunna  bidra  till  ett  bredare  perspektiv  på  hur 
tvingande förändringar bedrivs inom svenska börsnoterade bolag.
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 En  studie  som utvärderar  om  de  metoder  som användes  för  att  implementera  de 
internationella redovisningsstandarderna bidragit att organisationen idag lever upp till 
de krav som ställs på dem.

 Med  fokus  på  tvingande  förändringar,  genom  case  studies,  utveckla 
förändringsstrategier  som  rustar  företagen  för  de  ökade  kraven  på  tvingande 
förändringar och anpassningar som de med stor sannolikhet ställs allt  oftare inför i 
framtiden.
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9 SANNINGSKRITERIER

Till sist i uppsatsen vill vi presentera våra reflektioner kring sanningskriterierna validitet,  
tillförlitlighet  och överförbarhet.  Detta för att  läsaren ska kunna ta ställning till  studiens  
riktighet och trovärdighet.

9.1 Validitet
För att uppnå validitet i en studie krävs att forskaren söker en överensstämmelse mellan de 
empiriska observationer som genomförs och de teoretiska idéer som forskaren presenterar. 
Det gäller således att inhämta tillräckliga teoretiska kunskaper inom det studerade området för 
att  kunna  göra  rätt  typ  av  observationer.  I  vårt  fall  handlar  det  om  att  ställa  relevanta 
intervjufrågor som bidrar till en bra diskussion. Vår uppfattning är att vi genom betydande 
litteratursökning  har  uppnått  stor  kunskap  i  ämnet  förändringsteori  vilket  resulterat  i  att 
viktiga intervjufrågor som belyser ämnet har kunnat arbetas fram. Vi anser dock att vår brist 
på litteratur samt annan information kring tvingande förändringsprocesser till viss del kan ha 
påverkat  utformningen av intervjufrågorna  något.  Vi ser det  ändå inte  som att  vi  förlorat 
signifikant information på grund av detta.

9.2 Tillförlitlighet
En social verklighet kan beskrivas på många olika sätt vilket gör att det är trovärdigheten i  
den beskrivna verkligheten som avgör hur acceptabel den är i någon annans ögon. (En studies 
tillförlitlighet beror både på hur väl författaren/forskaren har följt de regler som finns och att  
man har  gett  personerna i  den studerade verkligheten  möjlighet  att  bekräfta  att  forskaren 
uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt.) Vi har låtit medverkande företag läsa igenom och 
kommentera  vår  bearbetning  av  det  empiriska  materialet  för  att  säkerställa  att  vi  inte 
missuppfattat något i informationen och att vi har framställt den på ett icke felaktigt sätt.

Till  uppsatsens  tillförlitlighet  hör  också  att  säkerställa  mättnaden.  Med  detta  menas  att 
forskaren ska ha inhämtat tillräckligt med information för att kunna förstå problemet samt att 
ytterligare  material  inte  tillför  studien  något  nytt.  Under  sökningen  av  referenslitteratur 
återkom  en  mängd  hänvisningar  vid  olika  söksätt  vilket  torde  indikera  på  att 
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litteratursökningen har genomförts på ett grundligt sätt. Trots detta ser avsaknaden av material 
kring  tvingande  förändringar  och bristande  kunskaper  inom området  som något  som kan 
påvisa att vi ej uppnått fullständig mättnad i vår studie.

9.3 Överförbarhet
Kan studien överföras till andra sociala verkligheter? Vid kvalitativa studier fokuserar man 
främst på djup och inte på bredd. Därför det kan vara svårt eller  omöjligt  att överföra ett 
resultat till andra sociala verkligheter än den studerade. För vår del handlar det om åtta företag 
från åtta  olika branscher.  På grund av detta  begränsas vår möjlighet  att  överföra studiens 
resultat  till  andra  sammanhang.  Slutsatserna  som vi  presenterade  i  föregående  kapitel  är 
således bundna till  de åtta  undersökta företagen och går förmodligen inte att  applicera på 
andra företag eller organisationer. Vi menar att överförbarheten är begränsad men ändå inte 
obefintlig.  Vår  studie  kan  vara  intressant  för  andra  företag  och  branscher  eftersom 
förändringsprocesser genomförs överallt och torde kunna generera ett bredare intresse än just 
i medverkande respondentföretag.
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BILAGA 1: Första utskicket till företagen

Hej,

Vi  heter  Emma  och  Therése  och  vi  läser  vårt  sista  år  på  Handelshögskolan  vid  Umeå 
universitet.  För  närvarande  arbetar  vi  med  vår  magisteruppsats  som  handlar  om  hur 
ekonomiavdelningen på svenska noterade bolag har arbetat med att anpassa sin redovisning 
till de internationella redovisningsprinciperna IFRS. Vi vill bl.a. se om det föreligger någon 
skillnad i förändringsarbetet om förändringen är tvingande (t.ex. genom lagstiftning) eller om 
den genomförs på företagets egna initiativ.

Vi skriver detta mail för att undersöka om intresse finns för att ställa upp på en intervju. Vi 
har för avsikt att genomföra intervjun per telefon men om detta inte skulle vara möjligt kan ett 
alternativt frågeformulär skickas ut som besvaras och sedan skickas tillbaka till oss via e-post.

Ert deltagande i vårt uppsatsarbete skulle vara mycket värdefullt för oss. Kontakta oss gärna 
om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar,

Emma Carlsson och Therése Murman
_________________________________
0730-XXX XXX, 070-XXX XX XX
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BILAGA 2: Intervjumanual

1. Personlig bakgrund

 Ge en kort beskrivning av företaget och dess verksamhet.
 Befattning på företaget?
 Tidigare arbetslivserfarenheter?
 Arbetsuppgifter  under  anpassningen  till  de  internationella  redovisningsprinciperna 

IAS/IFRS samt andra förändringsarbeten inom företaget?

2. Inledande frågor

 Hur stor del av arbetet idag uppskattar du upptas av arbete som syftar till att 
anpassa verksamheten till större förändringar?

- Upplever du att det har skett någon förändring i förändringsarbetet under den senaste 
treårsperioden? Varför?

 Hur upplever du företagets allmänna inställning gentemot förändringar? 
-Inom ledningen?
-Bland medarbetarna?

3. Förändringsarbetet vid införandet av IAS/IFRS

 Hur förberedde sig ekonomiavdelningen inför införandet av de internationella 
redovisningsprinciperna IAS/IFRS?

- Hur långt innan började företaget förberedelserna inför anpassningen till redovisning 
enligt IAS/IFRS? Var det tillräckligt för att hinna med?
- I förändringsarbeten som genomförs till följd av ny lagstiftning är mål och syfte klart 
på förhand till skillnad från förändringar som företaget själva initierar. Hur upplever 
du att det påverkar förberedelserna inför en förändring?

 Vilken  metod  har  företaget  använt  sig  av  vi  införandet  av  internationella 
redovisningsprinciper?

- Har arbetet bedrivits med öppen kommunikation, stor delaktighet och möjlighet för 
medarbetarna att påverka eller har det genomförts i enlighet med uppifrån dikterade 
direktiv?
-  Till  vilken  grad  upplever  du  att  valet  av  strategi  beror  på  om  förändringen  är 
påtvingad eller om den är frivillig? 

 Vilka reaktioner från medarbetarna har förändringsarbetet med IAS/IFRS 
mött?
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- Upplever du att människans naturliga motstånd till förändring skiljer sig hos 
medarbetarna beroende på om förändringen är påtvingad eller om den är frivillig?
- I vilken typ av förändringar upplever du att motståndet är som störst? 
- Hur arbetar ni på företaget för att övervinna det mänskliga motståndet till 
förändringar?

 Vad anser du är ledarskapets viktigaste roll i anpassningen till redovisning enligt 
IAS/IFRS?

- Hur har ansvaret fördelats bland medarbetarna?
- Upplever du att  det är stor skillnad på vad som krävs av ledarskapet beroende på om 
förändringen är påtvingad eller frivillig? 

 Till vilken grad har företaget satsat på utbildning av personalen under 
anpassningen till IAS/IFRS?

- Hur har den organiserats?
- Upplever du att det är skillnad på hur mycket resurser som satsas på utbildning inom 
företaget beroende på om förändringen är påtvingad eller frivillig?

4. Avslutande frågor

 Anser du att anpassningen till de nya internationella redovisningsprinciperna 
IAS/IFRS är exempel på ett lyckat förändringsprojekt inom företaget?

- På vilket sätt?
- Om inte, vilka misstag gjordes och vad berodde dessa på?

 Vad  upplever  du  är  den  största  skillnaden,  i  förändringsarbetet,  mellan 
förändringar som genomförs till följd av ny lagstiftning och förändringsprojekt 
som sker på företagets egna initiativ? 

 Är det något övrigt du önskar lyfta fram eller tillägga?
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