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SAMMANFATTNING 
Titel: Change Management, kombinerat metodstöd vid uppgradering av ett 

dokumenthanteringssystem 

 

Nivå: Magisterprogram med ämnesbredd med inriktning mot elektroniska affärer 

 

Författare: Katarina Johansson 

 

Handledare: Pär Vilhelmsson/Jonas Molin 

 

Datum: Juni 2015 

 

Syfte: Syftet har varit att finna ett verktyg för att lyfta fram egenskaper som bör reflekteras 

och beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett 

dokumenthanteringssystem. 
 

Metod: En ny metod (COMBO-metoden) har utvecklats i syftet att finna ett nytt verktyg som 

kan lyfta fram egenskaper som bör identifieras och beaktas för att säkerställa arbetssätt samt 

optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett dokumenthanteringssystem. Metoden bygger 

på teori, en empirisk fallstudie och befintliga metoder. Insamling av data baseras på både 

sekundärdata och primärdata. De empiriska fakta som används baseras i huvudsak på en 

fallstudie och egen erfarenhet från denna. Angreppssättet har i huvudsak varit kvalitativt (för 

att förstå och komma nära människors tankar eller beteende) och mina slutsatser bygger både 

på induktion (empiri) och deduktion (logiskt resonemang).  

 

Resultat och analys: Genom att beakta begrepp som ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och 

”Bygga relationer”, enligt i studien använda metoder och teorier, blir Change Management 

framgångsrikt och riskerna lägre, samtidigt som ”Förvirring”, ”Motarbete”, ”Ångest” och 

”Motstånd” motverkas. 

 

Slutsats: Syftet uppfylldes och realiserades med hjälp av teorier, metoder och en empirisk 

fallstudie som strukturerades efter samma princip. Därmed kunde utveckling av COMBO-

metoden ske som blev ett verktyg för att synliggöra flera egenskaper som är viktiga att beakta 

vid förändringsarbete. Egenskaperna framträdde i metoden som ”risker” och ”ackumulerade 

risker” och var beroende av vilken fas av förändringsarbetet som analyseras.  

 

Förslag på vidare arbete: Det vore intressant att göra mer omfattande tester av COMBO-

metoden för att se om den kan vara användbar på flera områden och vid olika scenarier. 

 

Det vore även intressant att vidareutveckla COMBO-metoden. Både i form av en förfinad 

frågeställning, och därmed få mer riktade inmatningsvärden, och utveckla beräkningar och 

funktioner för att få ett mer exakt resultat. Att implementera COMBO-metoden i en databas 

med användarvänliga formulär kunde också varit önskvärt. 

 

Förslag på vidare arbete är också att kombinera och utveckla andra metoder för att se om de 

kan samverka och förstärka egenskaper vid analysen av data.  

 

Nyckelord: Integrerade metoder, Change Management, risker. 



    

 

 

 

ABSTRACT 
Title: Change Management, combined method support when upgrading a document 

management system 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 

Author: Katarina Johansson 

 

Supervisor: Pär Vilhelmsson/Jonas Molin 

 

Date: 2015 - June 

 

Aim: The aim of the study has been to find tools to identify aspects that need to be observed 

and considered in change projects aimed at optimizing and adapting e.g. a document 

management system. 
 

Method: A new method (COMBO) has been developed to highlight those characteristics that 

should be reflected and considered to ensure successful working procedures when optimizing 

and customizing an upgrade of e.g. a document management system. The method is based on 

theory, an empirical case study and existing methods. Data collection is based on both 

secondary data and primary data. The empirical data is mainly based on a case study and my 

personal experience of this. The approach has been mainly qualitative (understanding and 

getting close to people's thoughts or behavior), and my conclusions are based both on 

induction (empiricism) and deduction (logical reasoning). 
 

Result and Analysis: By focusing on the concepts of ”Communication”, ”Direct” and 

”Relationship building”, according to the methods and theories used, Change Management 

will become successful and risk reduced, while counteracting ”Confusion”, ”Sabotage”, 

”Anxiety” and ”Resistance”. 
 

Conclusions: The objective was achieved and realized with the help of theories, methods and 

empirical case study was structured on the same principle. This enabled the development of 

COMBO method that became a tool to visualize several characteristics that are important to 

consider in change management. These characteristics emerged in the method as "risks" and 

"accumulated risks" and were dependent on which stage of the change process that is 

analyzed. 
 

Suggestions for further work: It would be interesting to further test the COMBO method to 

find out if it can be applied to other applications and scenarios. 
 

It would also be interesting to develop the COMBO method itself, either by refining the 

issue, and thereby getting more targeted input, or by developing calculations and functions to 

get more precise results. Implementing the COMBO method in a database using user-friendly 

forms would also be preferable.  
 

Another suggestion for further work is to combine and develop other methods to see if they 

can be made to interact and reinforce certain characteristics in the data analysis. 
 

Key words: Integrated methodologies, Change Management, risks. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer jag att inleda med bakgrunden till min uppsats, därefter min 

problemformulering och frågeställning som sedan leder till syftet. Även avgränsningar som 

jag valt att göra kommer här att presenteras här. 

1.1 Bakgrund 

I mitt arbete som IT-projektledare på Sandvik Machining Solutions fick jag för många år 

sedan frågor rörande hur dokument kan göras synliga i befintliga system och miljöer. 

Frågorna rörde allt från publicering av allmänna dokument till hur specifika grupper av 

dokument kan göras tillgängliga för olika system, användare och användargrupper.   

 

Frågorna resulterade till sist i att jag 2008 fick starta ett globalt projekt för att genomföra 

elektronisk överflyttning av dokumenten. Arbetet bestod bl.a. i systeminstallation, elektronisk 

konvertering samt publicering via intranätet av tidigare mer eller mindre dolda Word-

dokument.  

 

Cirka 100 personer har sedan projektstarten varit mer eller mindre involverade vid 

genomförandet och av de i dag ca 15 000 överflyttade dokumenten använder i dag ca 8 000 

personer världen över dessa för att styra Sandviks Machining Solutions produktion på samma 

sätt.  

 

2011 beslutades att vårt befintliga dokumenthanteringssystem skulle uppgraderas. Behovet 

och angelägenheten var stor då det befintliga systemet var gammalt, saknade funktionalitet 

samt skulle sluta supportas inom en snar framtid. Arbetet var mycket omfattande och innebar 

utbyte av hårdvara, mjukvara med tillhörande komponenter och funktionalitet. Komplexiteten 

ökade då systemet även används globalt och därför måste uppgraderingsprojektet 

synkroniseras.  

 

Ett projekt startades där jag blev projektledare. Samtidigt bildades en styrgrupp och en 

projektgrupp och konsulter anlitades. Projektet baserade sig på en kravspecifikation som jag 

hade skapat något år innan, som i sin tur baserade sig på min och min arbetsgrupps erfarenhet 

av elektronisk dokumenthantering. 

 

Det är projektet som startade 2011 som fallstudien i denna uppsats grundar sig på. 

1.2 Problemområde och frågeställning 

Vid förändringsarbete händer det ofta att det uppstår ”glapp” mellan avsikt med övergången 

och det verkliga resultatet. Det kan tyckas mycket onödigt då en klar målbild borde vara bra 

nog för att uppnå det som avses. Men så ser ofta inte verkligheten ut.  

 

När jag startade mitt projekt använde jag en traditionell projektmodell. Den saknade 

dock en metod där jag kunde säkerställa att ”mjuka” egenskaper blev observerade och 

mätbara. Jag saknade även ett verktyg för att se trender, men även för att se om kompetens 

och vilja påverkar förändringsarbetet samt medför risker.  
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Detta gjorde att jag blev intresserad att undersöka om det var möjligt att utifrån flera olika 

metoder, med olika analysområden, skapa en ny integrerad (och förhoppningsvis enklare) 

metod för att stödja Change Management-arbetet. 

 

Detta utmynnade i följande frågeställning: 

 

 Går det att integrera flera metoder och använda dem vid Change Management? 

 Går det att identifiera ev. problem, med hjälp av en fallstudie applicerad på den 

integrerade metoden? 

 

Utifrån frågorna började jag utveckla en integrerad metod baserad på Kotters 8-stegsmodell.  

 

Med Kotters 8-stegsmodell som bas, anpassades metoden på följande sätt: 

 Antalet steg reducerades från åtta till tre. 

 De tre kvarvarande stegen anpassades för att möta tre nya metoder och det aktuella 

projektet. 

1.3 Syfte 

Syftet har varit att finna ett verktyg för att lyfta fram egenskaper som bör reflekteras och 

beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett 

dokumenthanteringssystem.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på en fallstudie, ett uppgraderingsprojekt, på Sandvik 

Coromant och inte genomförandet på hela Sandvik Machining Solutions. Ingen beskrivning 

av Sandvik Coromants tillverkning kommer att göras, endast en övergripande visuell 

återgivning av tillverkningsprocesserna kommer här att ges.  

 

Alla företagskänsliga fakta kommer att utelämnas (såsom kostnad, budget, tidsperspektiv och 

även årtal i vissa fall). Av samma anledning kommer heller inte kravspecifikationen att finnas 

tillgänglig, endast vissa delar kommer att återges i fallstudien. Inte heller kommer namn på 

deltagare i projektgruppen att lämnas ut. Uppsatsen kommer också att utelämna alla tekniska 

data rörande dokumenthanteringssystemet. 

 

Till den nya metoden, som jag kallar ”COMBO-metoden”, används SWOT, Skill/Will och 

Balanced Scorecard, även om många fler och andra metoder skulle ha kunnat användas. 

Antal variabler från fallstudien som appliceras på COMBO-metoden har begränsats till ett 

30-tal. 

 

För att få ”COMBO-metoden” att fungera använder jag MS Excel (för analys) samt MS 

Project (för presentation av handlingsplanen), även om en databas hade varit att föredra. För 

att testa ”COMBO-metoden” har jag begränsat mig till att använda en fallstudie. 

  

Som grund till min teoridel för Change Management kommer i huvudsak Kotters 8-

stegsmodell och Tim Knosters Complex Change Model att användas. Av den anledningen 

kommer Change Management i sig inte att beskrivas djupare utan endast återges översiktligt.  
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Även när det gäller att beskriva metoder och modeller som används i uppsatsen, kommer jag 

att göra en övergripande beskrivning och utgår från att läsaren själv känner till dem eller själv 

fördjupar sig i området om mera fakta behöver inhämtas. Dock finns en övergripande 

sammanställning av metoderna att i Appendix 2-4. 

2 TEORI 
I det här kapitlet kommer jag att börja med att ge en enkel introduktion till Change 

Management. Därefter görs en övergripande presentation av Tim Knosters modell ”Complex 

Change Model” och Kotters 8-stegsmodell samt vad de innefattar. Detta för att ge läsaren en 

god förståelse av teorin som längre fram kommer att kopplas samman med COMBO-

metoden. Av samma anledning kommer jag redan här att gruppers Kotters 8-stegsmodell i tre 

block: ”Skapa grund”,” Engagera brett” och ”Driva och förankra”. 

 

I Appendix 1 finns en sammanställning av Kotters 8-stegsmodell.  

2.1 Change Management  

Change Management, som har sina rötter från 1950-talet, är ett strukturerat tillvägagångssätt 

för att uppnå förändring hos individer, ett team, en organisation eller ett samhälle, vilket 

möjliggör en förvandling från ett befintligt tillstånd till ett önskat framtida tillstånd. 

 

Enligt Dr Passenheim (Passenheim, 2010, s. 9) innebär Change Management en förändring 

av företagets strategi, organisation eller kultur som en följd av förändringar i dess miljö, 

struktur, teknik eller människor. Ur ett samhällsperspektiv kan förändringen t.ex. vara en ny 

lagstiftning. 
1
 

 

En framgångsrik förändring kräver de involverade personernas engagemang och deltagande. 

Det händer dock att det förekommer förändringsmotstånd i en organisation. Det kan bero på 

att förändringen ses som ett hot, då förändringar är mer osäkra än att lämna saker som de är. 

Förändringen kan splittra grupper och förändra hierarkier och relationer, vilket kan innebära 

att personers status inom organisationen kan hotas. Dessutom kan förändringar innebära att 

det ställs krav på personer att utveckla ny kunskap och lära sig nya färdigheter.  

 

Change Managements principer (Passenheim, 2010, s. 21): 

 

1. Involvera, acceptera och stödja människor inom systemet (system = miljö, processer, 

kultur, relationer, beteenden, osv – personliga eller organisatoriska).  

2. Förstå var du/organisationen är just nu.  

3. Förstå var du/organisationen vill vara, när, varför och vilka åtgärder som kommer att 

behövas för att komma dit.  

4. Planera och utveckla (mot steg 3 ovan) i lämpliga och om möjligt mätbara etapper.  

5. Kommunicera, involvera, möjliggöra och underlätta medverkan från människor, så 

tidigt, öppet och fullständigt som möjligt. 

                                                 
1
 (Change management, 2015) 
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2.2 Tim Knoster – Complex Change Model  

Att arbetet med Change Management kan vara komplext visade Knoster (Knoster, Leading 

and Managing Complex Change, 1991) i en presentation på en konferens för The Association 

for Severely Handicapped (TASH) i Washington DC. 

Knoster introducerade då modellen ”Managing Complex Change” som består av flera 

komponenter och deras beroenden. Knoster menade (Knoster, 1991) att när komponenterna 

Vision, Samstämmighet
2
, Kompetens, Motivation, Resurser och Handlingsplan är förankrade 

i organisationen, kommer förändringsarbetet sannolikt att bli lyckat. Men om någon av 

komponenterna saknas kan förändringsprocessen avstanna eller utebli.  

Modellen kan identifiera orsaken till problemen och därmed göra det möjligt att återställa den 

komponent som saknas (länken).  

 
Figur 1 Leading and Managing Complex Change

3
 

 

De olika stegen i metoden beskrivs av Koster på följande sätt: 

  

                                                 
2
 Samstämmighet/Consensus hoppas dock över i flera senare beskrivningar av modellen. 

3
 (Knoster, Leading and Managing Complex Change, 1991) 



    

 

Sidan 5 av 74 

 

Område Steget omfattar Om steget uteblir 

Vision/Mål 
(Vision) 

• Vision skapar helheten - behövs av alla 
om de ska ha en känsla av vart 
förändringen leder dem. 

Förvirring (confusion) – Om 
visionen inte finns, finns heller 
inte någon riktning. 

Samstämmighet4 
(Consensus) 
 

• Samarbete - överenskommelser om idéer, 
värderingar, syften, gemensam förståelse. 

• Samverkan - arbetar tillsammans i en 
anda av stöd och uppmuntran. 

Motarbetande, sabotage 
(sabotage) - Där de ovilliga eller 
övertygade aktivt motarbetar 
villiga. Negativa motargument 
drar ner alla och förhindrar 
åtgärder. 

Kompetens 
(Skill) 

• Identifiera vilken kunskap och expertis 
som behövs för att komma framåt. 

• Möjligheter att genomföra nya planer. 
• Redskap för att agera på ett nytt sätt, 

utforska olika sätt att arbeta, förhandla, 
samarbeta. 

• Förmågan att prova olika strategier, 
utveckla färdigheter. 

Ångest (anxiety) – hos de som 
känner att de inte har den 
kunskap som krävs eller 
kompetens att hantera eller att 
genomföra nya situationer. 
- Har för lite utbildning för att ge 
dem kunskaper/färdigheter. 

Motivation 
(Incentives) 

• Hur det gynnar mig, känsla av förbättring. 
• Skäl till förändring, möjligheter till 

samarbete inom planering och 
genomförande för att prova nya saker. 

Motstånd (resistance) – de ser 
inte att förändringen gynnar dem, 
ingen moralisk eller personlig 
nytta. Övertygade om att saker 
och ting är bra som de är utan att 
behöva ändras. 

Resurser 
(Resources) 

Fysiska resurser. 
• Få resurser till alla uppgifter som känns 

nödvändiga för att göra de förändringar 
som krävs. 

• Användning av befintlig kunskap eller 
kompetens inom eller utanför 
organisationen. 

• Emotionellt eller socialt stöd. 
• Utveckling av kunskap och kompetens 

genom effektiva utbildningsprogram. 
• Extra bemanning. 
• Ny utrustning. 
• Tid ges till utveckling, planering, reflexion. 

Frustration (frustration) – om 
resurserna inte finns tillgängliga 
på ett tillfredsställande sätt för att 
genomföra förändringar och 
säkerställa framskridande. 

Handlingsplan 
(Action Plan) 

Arbetssteg för direkta åtgärder mot 
framtida mål. 
• Process delas med deltagarna så att de 

förstår vad som behöver göras och hur. 
• Identifiera ledarskap, tidsplan, resurser, 

övervakningsprocesser. 
• Engagerat ledarskap. 

Gamla hjulspår (treadmill) – gör 
vad vi alltid har gjort på samma 
sätt. Lyckas därför inte arbeta på 
nya sätt och uppnå nya mål. 

Figur 2 Egen sammanställning av Knosters modell (baserat på Knoster Managing Complex Change
5
) 

                                                 
4
 Samstämmighet/Consensus hoppas dock över i flera senare beskrivningar av modellen. 
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Även om modellen kan tyckas enkel är det ett kraftfullt verktyg för att påvisa vad som händer 

om någon komponent utelämnas vid förändringsarbetet. Kommunikation är mycket viktigt 

enligt Knoster. Om förändringsansvariga inte kan lyssna in människor i en organisation, 

kommer de aldrig att förstå den oro som kan finnas och därmed inte kunna bemöta den.  

 

Knoster menade (Knoster, Managing Complex Change, 1991) att genom att utveckla ett 

förtroende och bygga relationer kan den utelämnade länken återställas. Därefter kan 

förändringsprocessen fortsätta och hjälpa organisationen fram till önskat resultat. 

 

Med Kosters modell (Figur 1 Leading and Managing Complex Change) som grund och en 

övergripande beskrivning av vad det kan innebära om något steg i kedjan hoppas över, 

kommer jag nu presentera Change Management samt Kotters 8-stegsmodell. 

2.3 John P Kotters 8-stegsmodell 6,7 

John P Kotter är professor på Harvard Business School och har sedan många år ägnat sig åt 

ledning vid förändringsarbete. Han har bl.a. gett ut ansedda böcker som "Leading Change" 

(1995) , "The Heart of Change" (2002) 
8
, ”Harvard business review on change” 

9
 där en 

modell beskrivs för att förstå och hantera förändringar.  

 

Kotter har identifierat åtta kritiska skeden vid framgångsrikt förändringsarbete (Kotter J. P., 

1998, s. 3). Görs något av dessa otillräckligt kan det undergräva en annars väl genomtänkt 

vision. Misstag i någon av faserna kan dessutom få förödande konsekvenser, dra ner farten 

och motverka tidigare vunna framgångar i förändringsarbetet.  

 

Modellen beskriver viktiga principer samt människors respons och förhållningssätt till 

förändringar. För att fånga och beskriva dessa har en modell utvecklats som skildras i åtta 

steg.  

 

För att längre fram kunna kopplas samman teori med COMBO-metoden, kommer Kotters 8-

stegsmodell redan här att beskrivas i tre block: ”Skapa grund”,” Engagera brett” och 

”Driva och förankra”. 

 

                                                                                                                                                        
5
 (Knoster, Managing Complex Change, 1991) 

6
 (Chapman, Change Management, organizational and personal change management, process, plans, change 

management and business development tips, 2005-2010) 

 (John P Kotter's 'eight steps to successful change', 2015)  
7
 (Kotter J. P., 1998) 

8
 (Kotter & Cohen, The Heart of Change, 200208) 

9
 (Kotter J. P., 1998) 
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Figur 3 Gruppering av Kotters 8 steg 

 

Följande steg ingår i de olika blocken: 

 

”Skapa grund” 

1. Skapa en känsla av akut behovs-/angelägenhetsmedvetande. 

2. Skapa en stark och vägledande lednings-/styrgrupp. 

3. Utveckla en vision och en strategi. 

”Engagera brett” 

4. Kommunicera och förmedla visionen. 

5. Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas. 

6. Skapa kortsiktiga mål/vinster. 

”Driva och förankra” 

7. Befäst vad som uppnåtts och producera fler förändringar. 

8. Förankra de nya förändringarna och sätten att arbeta i företagskulturen. 

En beskrivning av stegen kommer här att ske.  

2.4 Skapa grund – Mål och vision10 

Under ”Skapa grund” ingår Steg 1–3 i Kotters modell. Stegen belyser att ”Skapa en känsla 

av angelägenhet”, ”Skapa en stark ledningsgrupp” samt ”Utveckla en vision”.  

 
Steg 1. Skapa en känsla av akut behovs-/angelägenhetsmedvetande 

Arbetet börjar bäst genom att någon individ eller grupp kritiskt börjar titta på företagets 

situation, position på marknaden samt tekniska och finansiella läge. Här krävs ett ”aggressivt 

samarbete” och motivation mellan många individer. Utan motivation kommer inget att hända 

och alla ansträngningar till förändring går förlorade. 

 

 Skapa en känsla av angelägenhet och brådska.  

 Konfrontera verkligheten i ord.  

 Identifiera befintliga eller potentiella hot eller möjligheter.  

                                                 
10

 (Kotter J. P., 1998) 

Kotter 8 steg 

”Skapa 
grund” 

”Engagera 
brett”  
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förankra”  
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 Undersök marknad och konkurrensförhållanden. 

 Övertyga om att förändring är nödvändigt – NU. 

 
Steg 2. Skapa en stark och vägledande lednings-/styrgrupp 

Det är också mycket viktigt att många i ledningen stödjer det nya förändringsarbetet. 

Uppemot 75 procent bör stödja förändringen annars riskerar man problem senare i projektet. 
Det är också viktigt att ledningen är stark och har rätt kompetens för att stödja och leda 

förändringsarbetet. Om det saknas stark ledning riskerar förändringsarbetet att tappa tempo 

och försenas. 

 

 Sätta samman en grupp med tillräcklig kraft för att leda förändringen.   

 Leda genom att visa entusiasm och engagemang.  

 Uppmuntra gruppen att arbeta tillsammans som ett team. 

 
Steg 3. Utveckla en vision och strategi 

För att uppnå en lyckad förändring måste visionen förankras och kommuniceras med kunder, 

intressenter och anställda. Normalt bör visionen ligga över en femårsplan. En vision hjälper 

att förtydliga riktningen som organisationen bör sträva efter. Utan en klar vision riskerar 

förändringsarbetet att leda organisationen i fel riktning eller ingen riktning alls. 

 
 Utveckla en vision som kan styra. 

 Utveckla strategier för att uppnå denna vision. 

2.5 Engagera brett11 

Under ”Engagera brett” ingår Steg 4–6 i Kotters modell. Stegen belyser att ”Kommunicera 

och förmedla visionen”, ”Ge medarbetarna befogenheter” samt ”Skapa kortsiktiga vinster”.  

 

Steg 4. Kommunicera och förmedla visionen  

Här är det mycket viktigt att sprida visionen i organisationen och till alla berörda. Utan god 

kommunikation där visionen sprids till många, riskerar man misstro från berörda och 

visionen blir därmed inte förankrad. Här är det mycket vanligt att visionen kommunicerar 

alldeles för lite.  

 

För att lyckas är det bra att använda alla tillgängliga kanaler. Det kan också vara viktigt att 

”leva som man lär” (”walk the talk”). Kommunikation kommer i både ord och handling och 

den senare är ofta den mest kraftfulla formen. Ingenting undergräver detta mer än när 

nyckelindivider agerar oförenligt med det som kommuniceras. 
 

 Utnyttja alla tillfällen att kommunicera visionen och strategin. 

 Engagera visionen.  

 Håll kommunikation enkel. 

 Låt styrgruppen vara förebilder. 
 

                                                 
11

 (Kotter J. P., 1998) 
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Steg 5. Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas 

Ett lyckat förändringsarbete bör involvera många människor. Anställda bör uppmuntras att 

pröva nya metoder för att utveckla nya idéer. Enda kravet är att det ryms inom den 

övergripande visionen.  

 

För det mesta förstår den anställda den nya visionen och vill hjälpa till vid genomförandet, 

men ofta dyker det upp alla möjliga faktorer som gör att det inte genomförs. Ibland ligger 

hindren i den anställde själv, egenintresse, jobbet eller i organisationen. Värst av allt är nog 

chefer som vägrar att förändras och som ställer krav som är oförenliga med den övergripande 

satsningen. 

 

Nu är arbetet i gång och många olika hinder kommer att dyka upp:  

 

 Det gäller att ge så många medarbetare som möjligt befogenheter att lösa dessa hinder 

på egen hand så att processen inte stannar av. 

 Ändra system och/eller strukturer som arbetat mot visionen. 

 Uppmuntra till risktagande och icke-traditionella aktiviteter.  

 Undanröja hinder som arbetar mot förändring. 
 

Steg 6. Skapa kortsiktiga mål/vinster 

Förändringsarbete tar tid och riskerar att förlora fart om det inte finns några kortsiktiga mål 

att uppnå och fira. De flesta kommer inte att fortsätta om de inte ser något resultat inom 12 

till 24 månader.  

 

Utan kortsiktiga mål kommer många människor ge upp eller aktivt sälla sig till dem som 

motsätter sig förändringen. Att skapa kortsiktiga mål (aktivt) är inte samma sak som att 

hoppas på kortsiktiga mål (passivt). I ett lyckat förändringsarbete arbetar ledaren aktivt med 

att nå prestandaförbättringar, sätta upp mål, nå målen och belöna medarbetarna.   

 

 Sätt upp kortsiktiga mål som kan ”firas”. 

 Säkerställ att det finns kortsiktiga mål som är möjliga att nå inom 12–24 månader. 

 Som regel måste ledare aktivt skapa och kommunicera kortsiktiga framgångar, inte 

bara vänta på att de ska uppenbara sig av sig själva. 

2.6 Driva och förankra12 

Under ”Driva och förankra”, ingår Steg 7–8 i Kotters modell. Stegen belyser ”Befäst vad som 

uppnåtts och producera fler förändringar” samt ”Förankra de nya förändringarna och 

sätten att arbeta i företagskulturen”. 

 

Steg 7. Befäst vad som uppnåtts och producera fler förändringar 

Efter några års hårt arbete kan det vara frestande att ta ut segern när den första 

prestandaförbättringen syns. Att fira en förbättring är bra, men inte samma sak som att säga 

att kriget är vunnet. Det kan vara förödande.   

 

                                                 
12

 (Kotter J. P., 1998) 
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Vanligtvis börjar problemen tidigt i processen. Angelägenhetsnivån är inte intensiv nog, 

ledningen är inte stark nog och visionen är inte tillräckligt tydlig. Effekten kan bli att man 

firar segern för tidigt vilket göra att hela projektet tappar mycket fart. 

 

Ironiskt nog är det ofta en kombination av initiativtagarna till förändringen och 

förändringsmotståndarna som i sin iver att se framgång tar ut segern i förskott.  

 

I stället för att förklara seger, borde ledarna befästa och förstärka beteenden som lett till 

förbättringar och använda dem för att ta itu med ännu större förändringar. 

 

 Befäst och förstärk beteenden som visat sig leda till förbättringar.  

 Befäst och utnyttja trovärdigheten som följer vid snabba förändringar. Detta i syfte att 

intensifiera det förändringsarbete som anses försvåra förändringen. 

 Planera för att skapa synliga prestandaförbättringar.   

 Rekrytera, befordra och utveckla människor som kan implementera 

förändringsvisionen. 

 
Steg 8. Förankra de nya förändringarna och sätten att arbeta i företagskulturen 

Sista steget i förändringsarbetet är att införliva förändringarna i organisationens kultur så att 

det nya blir den accepterade normen: ”det är så vi gör saker här”. 

 

Inte förrän det nya beteendet har slagit rot i sociala och gemensamma normer och 

värderingar, kan de sägas vara förankrade. Om så inte sker kan de nya förändringarna snart 

brytas ned och avlägsnas. 

 

Två faktorer är särskilt viktiga vid förändring av företagskulturen. Den första är ett medvetet 

försök att visa medarbetarna hur de nya strategierna, beteendena och attityderna har bidragit 

till förbättringar.  

 

Den andra faktorn är att ta till tillräckligt med tid för att se till att nästa generation av högsta 

ledningen verkligen personifierar den nya metoden. Om det inte händer kommer 

förändringen troligtvis inte att bestå. Ett dåligt beslut på toppen av en organisation kan 

undergräva många år av hårt arbete. 

 

Organisationskulturen består av normer för hur man uppträder samt av medarbetarnas 

gemensamma värderingar. Detta kan ta åratal att etablera och förändra. Det krävs alltså både 

tålamod och handlingskraft för att ändra organisationens kultur till att passa den realiserade 

visionen. 

 

Kärnideologi är det kitt som håller samman en organisation över tiden. 

 
 Införliva och förankra förändringarna i organisationens kultur. 

 Framhäv förbättringarna. 

 Ha tålamod. 

 

Se en summering av Kotters 8-stegsmodell i Appendix 1. 
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3 EMPIRISK STUDIE  
I det här kapitalet presenterar jag min fallstudie baserat på mitt projekt och erfarenheter 

därifrån. Först ges en mycket enkel presentation av Sandviks processer vid tillverkning.  

Därefter ges en kort beskrivning av min empiriska fallstudie för att ge läsaren bakgrunden 

till val av variabler till COMBO-metoden.  

 

Redovisningen sker med hjälp av Kotters 8-stegsmodell och tre block ”Skapa grund”,” 

Engagera brett” samt ”Driva och förankra” för att senare underlätta vid applicering av 

fallstudien på COMBO-metoden.  Fallstudien kommer att beskrivas som en ”ögonblicksbild” 

av de förutsättningar som gällde vid ett visst tillfälle i samband med projektstart.  

 

I slutet av kapitlet kommer de funna variablerna att sammanställas i en tabell. 

3.1 Sandviks tillverkning – processkarta  

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-

how till metallbearbetningsindustrin. Med omfattande investeringar i forskning och 

utveckling skapar företaget unika innovationer och sätter nya produktivitetsstandarder 

tillsammans med sina kunder. Bland dessa finns ett flertal globala storföretag inom bil-, flyg- 

och energibranschen.  

 

Sandvik Coromant har ca 8 000 anställda, finns representerat i 130 länder och ingår i 

affärsområdet Sandvik Machining Solutions inom den globala Sandvik-koncernen.
13

  

 

Nedan återges en enkel översikt av Sandviks Coromants tillverkningsprocess. Fallstudien 

som används i denna uppsats baseras på det dokumenthanteringssystem som stödjer 

produktionen i form av instruktioner och föreskrifter vid produktion och kontroll.  

 

Dokumentsystemet innehåller ca 15 000 dokument och används globalt vid samtliga 

tillverkningsenheter där varje process har sin egna unika samling. 

 

TILLVERKNINGSPROCESS SANDVIK COROMANT

STYRANDE PROCESSER

Pulver-
tillverknigBeställning Pressing Sintring

Rengörning/
Slipning

Yt-Beläggning Märkning Pakitering
Återförsäljare/
Kund

Order-
generering

Lager-
läggning

Leverans

KontrollKontrollKontrollKontroll

STÖDPROCESSER

Operatörer

Ekonomi-
system

Kontroll Kontroll

  
Figur 4 Sandviks tillverkningsprocess 

                                                 
13

 (Sandvik Coromant)  
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3.2 Fallstudie – Uppgradering av ett dokumentsystem 

Den empiriska fallstudien redovisas här med hjälp av Kotters 8-stegsmodell och tre block 

”Skapa grund”,” Engagera brett” samt ”Driva och förankra”. 

 

 
Figur 5 COMBO-metoden, fallstudie och metoder 

3.2.1 Skapa grund – vision och mål 

Steg 1. Skapa en känsla av akut behovs-/angelägenhetsmedvetande 

2011 beslutades att vårt befintliga dokumenthanteringssystem skulle uppgraderas. Behovet 

var stort då det befintliga systemet var gammalt, saknade funktionalitet samt skulle sluta 

supportas inom en snar framtid. Förberedande arbete i form av kravspecifikation och direktiv 

var sedan en tid tillbaka klart. Angelägenheten att komma i gång var stor. 

 

Steg 2. Skapa en stark och vägledande lednings-/styrgrupp 

Arbetet var mycket omfattande och innebar utbyte av hela systemet, d.v.s. byte av hårdvara 

och mjukvara med tillhörande komponenter och funktioner. Det innebar även ett förändrat 

arbetssätt för många. Komplexiteten ökade då systemet även används globalt. Därför 

skapades en projektplan som inkluderade alla tillverkningsenheter, med synkroniserad 

planering av installation och utbildning.  

 

I samband med detta startades ett projekt där jag blev projektledare. Samtidigt bildades en 

arbetsgrupp och en styrgrupp och konsulter anlitades. Konsulterna som anlitades satt i ett 

annat land och var icke-svensktalande. Projektet baserade sig på den kravspecifikation som 

jag hade gjort något år tidigare utifrån min och min arbetsgrupps erfarenheter av elektronisk 

dokumenthantering. 

 

Grunden var satt och projektets förutsättningar såg därför ut att vara mycket bra.  

 

Steg 3. Utveckla en vision och strategi 

Utvärdering och jämförelse av olika system och konsulter var redan klara vid projektstart. Vi 

hade då (med kravspecifikationen som grund) identifierat vilket system och vilken lösning 

som vi trodde skulle passa oss bäst. 

 

Kravspecifikationen beskrev den basfunktionalitet som måste uppnås, men även nya 

förbättringsfunktioner som saknats i det gamla systemet. Utöver det innehöll den även en 

Kotters 8 steg 

”Skapa 
grund” 

”Engagera 
brett”  

”Driva och 
förankra”  
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långsiktig vision där vi ”siktade mot stjärnorna” och beskrev vad vi trodde skulle behövas 

inom en 5-10-årsperiod.  

 

Direktiv, målbild och vision, kravspecifikation, projektplan, styrgrupp och projektgrupp med 

allokerade resurser fanns på plats. Vi var klara att börja jobba i projektet. 

3.2.2 Engagera brett 

Steg 4. Kommunicera och förmedla visionen  

Projektet tilldelades en huvudprojektledare som var en medarbetare på Sandvik. Fysiskt satt 

denne nära konsulterna (i det andra landet), och skulle därför fungera som ”brygga” mellan 

projektet och konsulterna. Huvudprojektledaren ansvarade för budget och sammanhållningen 

av det gemensamma arbetet, hade lång erfarenhet som projektledare och flera års erfarenhet 

av samarbete med de aktuella konsulterna.  

 

Varken huvudprojektledaren eller konsulterna som vi anlitade var svensktalande, vilket 

krävde att all konversation skedde på engelska vid t.ex. problembeskrivning och diskussion 

av systemet. De flesta av oss hade ingen egen erfarenhet av att arbeta med konsulter i ett 

förändringsarbete där det inte talades svenska, men såg inget hinder eller problem med det då 

vi på Sandvik har täta kontakter med dotterbolagen där vi alltid pratar engelska.  

 

Vision och mål var kommunicerade med konsulterna, men utöver kravspecifikationen fanns 

ingen ytterligare dokumentation där funktioner och teknisk lösning beskrevs av konsulterna.  

Konsulterna hade dock erfarenhet av systemet och liknande projekt trots att de var relativt 

unga. 

 

Steg 5. Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas 

Vad vi skulle göra var klart och tydligt beskrivet i kravspecifikationen. Vid framtagandet av 

kravspecifikationen hade flera av dem som jobbade i det gamla systemet varit med och 

bidragit med sina erfarenheter, krav och önskemål.  

 

Därför hade vi god kännedom om systemet, komplexiteten och vad som behövdes. Flera av 

dessa personer var nu också medlemmar i projektgruppen. Det fanns dock ett visst 

nyckelpersonsberoende, men avsikten var att minimera detta genom att låta fler medarbetare 

arbeta med det nya systemet. Därför såg vi stora möjligheter att kunna delegera och agera på 

bred bas. 

 

Steg 6. Skapa kortsiktiga mål/vinster 

Projektet statades med en mindre ”kickoff” i samband med en workshop med 

projektmedlemmarna och de nya konsulterna. På workshopen gick vi åter igenom 

kravspecifikationen för att säkerställa att alla hade förstått vad som skulle uppnås. Roller 

sattes och förväntat resultat uttalades.  

 

Resurser i form av personal, tid och pengar var redan klara så alla visste vad vi hade att 

förhålla oss till. Projektplanen uppdaterades till en slutlig version. Uttalade delmål och 

kortsiktiga vinster saknades dock. 
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3.2.3 Driva och förankra 

Steg 7. Befäst vad som uppnåtts och producera fler förändringar 

Då min empiriska studie endast beskriver de förutsättningar som gällde vid start, kommer jag 

här att beskriva hur väl förankrat förändringsarbetet var i organisationen när projektet 

startades. 

 

Vi tyckte att upplägget och förankringen inför projektstarten var mycket goda. Vi hade 

styrgrupp, projektgrupp och upplägg klara. Vi hade en kravspecifikation som visade vilka 

förändringar och förbättringar som behövdes och som var förankrad hos både projektgrupp 

och konsulter.   

 

Steg 8. Förankra de nya förändringarna och sätten att arbeta i företagskulturen 

Vi hade förankrat förändringsarbetet i organisationen och framhävt vilka förbättringar det 

skulle föra med sig både på kort och lång sikt. Organisationen hade nu också utsett systemet 

att fr.o.m. nu bli standardsystem på hela Sandvik Machining Solutions. 

 

3.3 Sammanställning Förutsättningar vid projektstart 

FÖRUTSÄTTNINGAR VID START 

Variabler från empirisk fallstudie 
Skapa grund – 

vision och mål 

- Direktiv klart 

- Vision och mål klara 

- Projektet var väl genomtänkt vid 

projektstarten 

- Komplex projekt (utbyte av helt 

system) 

- Styrgrupp klar 

- Projektgrupp klar 

- Angelägenheten hög  

- Resurser allokerade 

- Budget klar  

- Stort projekt 

- Globalt projekt  

- Många inblandade 

- Svårt att fånga alla intressenter 

- Svårt att fånga dotterbolagens åsikter  

- Projektdefinition klar 

- Kravspecifikation klar 

- Svårt att få helhetsgrepp 

- Utvärdering av systemval klart 

 

Engagera brett 

 

- Kommunikation på engelska 

- Ingen erfarenhet att arbeta med 

konsulter från andra länder 

- Olika kultur (konsulter) 

- Stor kunskap om systemets 

komplexitet i projektgruppen 

- Funktionell och teknisk beskrivning 

kommunicerad men inte 

dokumenterad 

- Unga konsulter (oerfarna?) 

- Två projektledare  

- Projektgrupp utspridd på stort grafiskt 

område och i olika länder  

- Fysiska möten inplanerade, men sällan 

- Olika sätt att förstå varandra? 

- Nyckelpersonsberoende (dock inte 

genomgående)  

- Roller och befogenheter satta 

- Uttalade delmål och kortsiktiga vinster 

saknades 

Driva och 

förankra 

- Förändringsarbetet väl förankrat i 

organisationen 

- Förbättringar framhävd 

 

 

 

Figur 6 Sammanställning av förutsättningar vid projektstart – Variabler från empirisk fallstudie 
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4 METOD 
I detta kapitel belyser jag mitt tillvägagångssätt och hur mitt arbete har utformats för att 

uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. I kapitlet börjar jag med att beskriva 

mitt metodval, därefter ger jag en kort beskrivning och sammanfattning av dess för- och 

nackdelar). Efter det presenteras COMBO-metoden. 

 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av datainsamling och angreppssätt, urval, 

metodsammanställning samt metodreflektion. 

 

En sammanfattning av valda metoder finns i Appendix 2-4. 

4.1 Metodval 

Jag ville angripa Change Management på ett nytt sätt. Detta för att analysera min fallstudie 

utifrån Change Management på ett nytt och förhoppningsvis enklare sätt. Metoden var tänkt 

att kunna användas vid införandet av ett nytt system såväl som vid en organisations-

förändring.  

 

Mitt syfte var att beskriva de aktiviteter som fanns i projektet vid ett visst tillfälle och därefter 

applicera dem i den nya COMBO-metoden. Jag ville se om det gick att utläsa om kompetens 

och vilja kunde påverka förändringsarbetet, eller t.o.m. medföra risker. Jag ville även se om 

det gick att utläsa trender.  

 

Med Kotters 8-stegsmodell som bas anpassades metoden på följande sätt: 

 

 Antalet steg reducerades från åtta till tre. 

 De tre kvarvarande stegen anpassades för att möta tre nya metoder och det   

aktuella projektet. 

 

Jag valde till att börja med att gruppera de åtta stegen till att bli tre separata områden enligt 

nedan: 

 

Skapa grund 

1. Skapa en känsla av akut behovs-/ angelägenhetsmedvetande. 

2. Skapa en stark och vägledande lednings-/styrgrupp. 

3. Utveckla en vision och strategi. 

Engagera brett 

4. Kommunicera och förmedla visionen. 

5. Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas. 

6. Skapa kortsiktiga mål/vinster. 

Driva och förankra 

7. Befästa vad som uppnåtts och producera fler förändringar. 

8. Förankra de nya förändringarna och sätten att arbeta i företagskulturen. 
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Figur 7 Anpassning Kotters 3 grupper – 3 metoder 

 

Utifrån grupperingen valde jag därefter att söka efter metoder som kunde stämma överens 

med ”Skapa grund”,” Engagera brett” och Driva och förankra”. Arbetet resulterade i att jag 

fann tre lämpliga metoder som kunde användas för att bemöta i stort sett samma områden.  

De metoder jag fann var ”SWOT”, ”Skill/Will” och ”Balanced Scorecard”(BSC).  

4.1.1 SWOT 

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Risker/hot och är ett vanligt företagsekonomiskt 

planeringshjälpmedel för att identifiera, granska och utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot avseende den egna organisationen, produkter, tjänster och/eller marknad. Metoden 

kan bl.a. användas för att analysera nuläget och strategier för att skapa visioner. 

 

En beskrivning och sammanfattning av SWOT-metoden går att läsa i Appendix 2. 

 

Fördelar:  

Fördelarna med SWOT är att den är relativt allmän, enkel att använda och inte svår att förstå. 

Metoden ger en bra översikt och sammanfattar statusen hos en organisation samt är möjlig att 

tillämpa på många nivåer. Det är möjligt att använda den för att analysera t.ex. länder, 

regioner, städer, kommuner, produkter eller tjänster samt för att sammanställa resultatet, även 

om andra analysmetoder också är användbara, t.ex. benchmarking. 

 

Nackdelar: 

Metodens enkelhet gör att den ibland används utan att man lagt ner tillräckligt med tid för att 

få fram de mest relevanta styrkorna och svagheterna. Det kan vara svårt att internt definiera 

vad som är ett externt perspektiv, vilket i sin tur gör det svårt att identifiera hot och 

möjligheter.  

 

Ofta använder man inte ett externt perspektiv när det gäller att analysera möjligheter och hot. 

I stället bygger man bara vidare på de styrkor och svagheter som identifierats och spekulerar 

kring framtida utveckling. Det kan också krävas något att relatera till, då styrkor och 

svagheter inte existerar i ett vakuum. En annan viktig fråga att vara medveten om är vad man 

COMBO-metoden 

SWOT 

Skill/Will 

BSC 

Kotters 8 steg 

”Skapa grund” 

”Engagera brett”  

”Driva och 
förankra”  
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relaterat styrkor och svagheter till. Här kan benchmarkingmetoden användas som ett 

komplement. 
14

 

 

Vilket stöd gav metoden? 

Eftersom jag eftersträvat att förenkla Change Management-arbetet var SWOT en bra och 

enkel metod som var ett bra stöd vid kartläggning av nuläge och önskat läge. Målet var också 

att metoden skulle bemöta ”Skapa grund”, vilket jag tyckte den gjorde mycket väl.  

 

Även om det kunde finnas vissa svårigheter att klassificera de olika aktiviteterna och vilken 

kategori de tillhör, tyckte jag ändå att metodens fördelar överväger. SWOT är dessutom en 

känd metod som används vid Change Management och därför passar in i den nya COMBO-

metoden. 

 

Metoden valdes först och främst för att identifiera nuläge, mål och vision och stämmer väl 

överens med ”Skapa grund” i COMBO-metoden. 

4.1.2 Skill/Will 

Metoden används för att bedöma den anställdes skicklighet och vilja att göra en viss uppgift. 

Baserat på denna bedömning kan man välja hur man bäst kan hjälpa den anställde att lyckas. 

 

 Skill – beror på erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

 Will – beror på önskan att uppnå, motivation, säkerhet, tilltro 

 

De stödåtgärder som kan föreslås är Vägleda (Guide), Delegera (Delegate), ge Tydlighet 

(Direct) och Stimulera (Excite). 

 

En beskrivning och sammanfattning av Skill/Will-metoden finns att läsa i Appendix 3. 

 

Fördelar:  

Fördelen med Skill/Will är att det var lätt att identifiera medarbetares engagemang, 

professionalism, färdigheter, noggrannhet, anpassningsförmåga, motstånd, kompetens, 

kunskap och brist på kunskap.  

 

Det var även ett enkelt sätt att identifiera risker, var de fanns och vilka åtgärder som kunde 

behövas (low skill, low will) men även att identifiera lämpliga/ olämpliga personer till en 

uppgift. Med metoden gick det dessutom att identifiera var insatser, stöd och utbildning 

kunde behövas.  

 

Nackdelar:  

Metoden är relativt okänd. Den kan därför vara svår att använda i en organisation innan man 

vet hur den fungerar och vad de olika resultaten innebär. 

 

  

                                                 
14

 (Analysmetoder förregional utveckling– handledning i att använda– handledning i att använda, 2006)  
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Vilket stöd gav metoden? 

Jag valde att använda metoden då jag tyckte den på ett enkelt och effektivt sätt identifierade 

och belyste de ”mjuka” egenskaperna. Jag tyckte även att metoden var bra att använda för att 

identifiera personliga svagheter och styrkor som på ett eller annat sätt kan påverka 

förändringsarbetet.  

 

I vissa fall kunde den bidra till insikter att det kunde vara direkt olämpligt att ge en person en 

viss uppgift, i andra att rätt stöttning löste problemet. Även om det var möjligt att hitta 

”mjuka egenskaper” via BSC (se nedan), så tyckte jag ändå att Skill/Will var att föredra p.g.a. 

sin enkelhet och gav en snabb indikering på problem och åtgärder.    

 

Metoden gav mig stöd först och främst vid analys för att säkerställa kompetens och 

identifiera ”mjuka” egenskaper som kunde vara svåra att identifiera och bemötte därmed 

”Engagera brett” på ett bra sätt. 

4.1.3 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard – BSC (balanserade styrkort) är ett strategiskt planerings- och 

styrverktyg som används flitigt av organisationer värden över för att styra verksamheten mot 

dess vision och strategi, förbättra intern och extern kommunikation samt efterleva uppsatta 

mål 
15

.  

 

BSC kompletterar traditionellt finansiella mätningar med ytterligare tre perspektiv: Kund-, 

Interna affärs- samt Lärande och utvecklings-perspektivet. På så sätt gjordes det möjligt för 

företagen att följa de finansiella resultaten och samtidigt bevaka och bygga upp de 

immateriella tillgångnas tillväxt. Styrkortet blev därför inte en ersättning för de finansiella 

mätningarna; det var dess komplement.
16

 

 

De olika perspektiven17 

Finansiellt perspektiv (Financial) 

 Innefattar finansiell ställning, lönsamhet avkastning på investeringar och tillfört 

ekonomisk värde.  

 

Kundperspektiv (Customer) 

 Innefattar kundnöjdhet, marknadsandelar, tillfredsställelse behålla marknaden.  

 

Lärande- och utvecklingsperspektiv (Learning and Growth)  

 Innefattar innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning, kvalitet, 

svarstid, kostnader och introduktion av nya produkter.  

 

Interna affärsperspektivet (Internal Business Process)  

 Innefattar ledtider, kvalitetsnivå, tillfredsställelse hos medarbetare och 

tillgänglighet till informationssystem. 

                                                 
15

 (Balanced Scorecard Basics)  
16

 (Robert S. Kaplan, 2007)  
17

 (Wikipedia, 2015) 
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En beskrivning och sammanfattning av BSC-metoden finns att läsa i Appendix 4. 

 

Fördelar:  

Fördelarna med BSC är att metoden fokuserade på strategier och långsiktiga framgångar 

(översätter strategier i handling)
18 

och hanterade fler resurser än enbart den ekonomiska. I 

metoden går det även att övervaka framsteg för att bygga kapacitet och skaffa immateriella 

tillgångar för framtida tillväxt, men även för kommunikation, information och lärande.  

 

Metoden fungerar bra när man har en grupp där alla arbetar mot samma mål som omfattar 

finansiella, kund, process, lärande och innovationsperspektiv
19

 och fokuserar hela 

organisationen på ett fåtal nyckelfaktorer som är nödvändiga för att skapa ett genombrott
20

.  

 

Den hjälper även till att integrera de olika företagsprogrammen som kvalitets-, omvandlings- 

och förändringsprocesser och kundtjänsteinitiativ samt klarar av att bryta ner de strategiska 

måtten till lägre nivåer så att chefer, operatörer och anställda kan se vad som krävs på deras 

nivå för att uppnå ett bra resultat.  

 

Metoden är även aktuell och täckande till skillnad mot en finansiell metod som berättar för 

oss som vad som har hänt tidigare i organisationen, och inte vad som för närvarande pågår, 

och är därmed heller inte en god indikator på det framtida utförandet.
21

 BSC ger dessutom en 

balanserad bild av de aktiviteter som behöver förbättras och kombinerar både kvalitativa och 

kvantitativa åtgärder.  

 

Metodens positiva egenskap är dessutom att den hjälper företag att klargöra sina visioner och 

strategier och ger möjlighet att omsätta dessa i praktiken samt mäter både hårda och mjuka 

aspekter av ett företags prestation. 

 

Nackdelar:  

Den största nackdelen var att metoden är komplex och därför kräver kunskap. Dessutom 

fungerar metoden sämre när organisationens ledarskap önskar fokusera enbart på ett mål, 

t.ex. de finansiella målen.
22

 Det kan vara svårt att definiera de olika mätetalen rätt och förstå 

vilka som ska/kan användas och dessutom svårt att förstå de olika områdenas innebörd i 

metoden. 

 

Hur stödjer det mig i mitt val av metod? 

Metoden täckte in mycket stora områden och gick därmed mycket bra att använda för att 

analysera ”Driva och Förankra” i Kotters 8-stegsmodell. Den gick i och för sig även att 

använda vid ”Skapa grund” och ”Engagera brett” i Kotters 8-stegsmodell, men jag valde 

ändå att fokusera på att använda BSC vid ”Driva och Förankra”.  

 

                                                 
18

 (Calculus)  
19

 (Nauheimer, The Original Change Management Toolbook, 2005 , s. 207)  
20

 (Balanced Scorecard, 2015)  
21

 (SWOT analys, 2015) 
22

 (Nauheimer, The Original Change Management Toolbook, 2005 , s. 207)  
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Jag valde BSC-metoden mest för att jag tyckte den var mycket användbar för att klarlägga 

och mäta, men även för att mäta andra faktorer än ekonomiska. Även om metoden var 

komplex att förstå och fylla i, övervägde fördelarna. Metoden gjorde faktorer och mätetal 

synliga och angreppsbara på ett bra och överskådligt sätt.  

 

Metoden valdes först och främst p.g.a. sina heltäckande egenskaper, d.v.s. kompletterande 

mätning av flera områden än finansiella. Men även som planeringsverktyg samt för 

synliggörande av nyckeltal. Den bemötte därför egenskaperna i ”Driva och Förankra” på ett 

bra sätt. 

4.2 COMBO-metoden 

BSC var en mycket kraftfull metod som täckte in i stort sett alla områden vid 

förändringsarbete, men den var också komplex att använda. Jag tyckte därför det var 

spännande att se om de andra två metoderna skulle kunna ”hjälpa till” att fylla i fält och 

områden i BSC och på så sätt minska komplexiteten vid användandet av BSC.  

 

Jag ville därför pröva om det var möjligt att få tre olika metoder att samverka och utifrån dem 

skapa en handlingsplan. Men även för att identifiera risker och trender som kunde varna om 

något började gå fel.  

 

 

 
Figur 8 Samverkan mellan Kotters 8-stegsmodell och COMBO-metoden 

 

De metoder jag valde grundar sig på följande: 

 

 ”Skapa grund”- I Kotters modell beskrivs i de första 1-3 stegen att konfrontera 

verkligheten i ord, identifiera befintliga eller potentiella hot eller möjligheter samt 

utveckla visionen. Eftersom SWOT ser på just Styrkor, Svagheter, Möjligheter och 

Hot kändes det logiskt att välja denna. Jag tycker dessutom att den var bra att använda 
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för att beskriva nuläge och önskat läge. Den största fördelen var att metoden är 

relativt kraftfull men ändå enkel att använda. Det negativa var att den kan vara svår 

att fylla i då den har sin komplexitet och det kan vara svårt att förstå vilket område en 

viss aktivitet motsvarar i matrisen.  

 

 ”Engagera brett” – I Kotters 8-stegsmodell, steg 4-6, beskrivs bl.a. kommunikation 

och att ge den anställde befogenheter. Skill/Will är en metod för att identifiera en 

persons intresse, motivation och kompetens. Då jag tyckte det var ”mjuka” 

egenskaper som var svåra att fånga vid förändringsarbetet, tänkte jag det skulle vara 

intressant att använda den i COMBO-metoden. Skill/Will ger en indikation om en 

persons färdigheter och om det saknas kompetens ger metoden förslag på vad som 

behövs för att komplettera ev. brister. På det sättet bidrog metoden även med en 

handlingsplan, samtidigt som den identifierar risker som annars kan vara svåra att se. 

Jag tyckte därför att metoden stämde väl in på området då matchningen i huvudsak 

fokuserade på personliga faktorer. Metoden var dessutom mycket enkel att använda.  

 

 ”Driva och förankra” - I Kotters 8-stegsmodell, steg 7-8, beskrivs hur man kan 

befästa och förankra, framhålla kopplingen mellan det nya beteendet och företagets 

framgångar. BSC är en metod för att mäta och synliggöra orsak och verkan samt 

påvisa företagsvinster med vissa satsningar. Eftersom BSC var ”basen” i min 

metodanalys var metodvalet givet. BSC är mycket kraftfullt verktyg men kräver stora 

insatser för att använda, därför är den också komplex. Med hjälp av SWOT och 

Skill/Will som ”stödmetoder” hoppades jag dock på möjlighet till viss förenkling vid 

användandet. Fördelen med BSC var dock den helhetsbild den gav samt återkoppling 

på orsak och verkan.  

 

Efter att ha hittat de metoder som jag ansåg stämde väl överens med Kotters tre grupper, 

började jag utveckla korsreferenser, valideringar, funktioner och beräkningar i Excel.  

 

Jag började med att lägga in SWOT-analysen där alla aktiviteter kunde klassificeras inom 

SWOT, vad det innebar om det inte åtgärdades samt förslag på åtgärd. Därefter la jag in BSC 

och kopplade den mot SWOT. På så sätt kunde BSC uppdateras med värden som redan var 

inmatade i SWOT. 

 

BSC använder sig av fyra olika perspektiv: Finansiella, Kund-, Interna affärs-, Innovations- 

och Lärandeperspektivet. Genom att inkludera även dessa perspektiv i COMBO-metoden 

kunde jag även klassificera perspektiven i metoden. Jag la även till typ av mått (Drivande, 

Utfall) och därefter enhet (dagar, kr, antal, %, index).  Utifrån dessa skapade jag nu grafer där 

det gick att följa mål och utfall både samlat och var aktivitet för sig. 

 

Nu kunde metoden täcka in alla BSC-perspektiv och samtidigt kartlägga nuläge och önskat 

läge, identifiera Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Det som nu fattades var att 

inkludera Skill/Will. Jag utökade därför Excel-arket med även den metoden samt gjorde 

samtidigt Skill/Will mätbart via en enklare formel.  

 

I och med det kunde jag nu även klassificera hur vilja och kompetens påverkade de olika 

aktiviteterna och därmed göra det möjligt att både mäta och åskådliggöra aktiviteten. Det gav 
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därmed en indikation om det fanns anledning att göra en insats för att säkerställa arbetet på 

någon aktivitet, eller om det var möjligt att ge mer ”fria tyglar”.  

 

Det gick nu att se var riskerna fanns som jag inte tidigare hade kunnat åskådliggöra. Då 

Skill/Will även är en metod som har förslag på insatser, kunde jag även få en överblick över 

vilka som kunde behövas.  

 

För att förstärka riskfaktorn ytterligare, byggdes en extra formel där Skill/Will och SWOT 

interagerade med varandra. Skill/Will-risker förstärktes då utifrån om aktiviteten i SWOT var 

hot eller svaghet. På så sätt kunde en ackumulerad risk lyftas fram per aktivitet.  

 

Totalt framställdes ett 20-tal flikar, varav flertalet med kopplingar till varandra med relativt 

avancerade funktioner för att uppdatera, göra beräkningar och skapa grafer.  

 

Metoden tog lång tid att utveckla och genererade slutligen en ny metod och med tillhörande 

handlingsplan. Handlingsplanen var utformad och anpassad att den gick att importera till MS 

Project där ett Gantt schema skapades som därefter var möjligt att använda vid projektarbete. 

 

Användandet 

Genom att fylla i SWOT med aktiviteter, klassificera dessa (Styrkor, Svagheter, Möjligheter 

och Hot) samt koppla dem mot rätt perspektiv i BSC (Finansiella-, Kund-, Interna affärs-, 

Innovations- och Lärandeperspektivet), uppdateras BSC automatiskt med in-parametrar. Det 

gällde sedan för användaren att klassificera värdena med rätt mått (Drivande, Utfall) och 

därefter enhet (dagar, kr, antal, %, index) och skattat målvärde. 

 

Efter att SWOT- och BSC-perspektiv med måldata är ifyllt skapas automatiskt en 

handlingsplan. I handlingsplanen gäller det för användaren att beskriva aktiviteten mer 

utförligt samt ge förslag på lösning för att få aktiviteten att fungera bra.  

 

Därefter klassas Skill/Will-egenskaperna för varje aktivitet. Då egenskapen var kopplad till 

SWOT förstärks riskfaktorer och synliggjordes för användaren. 

 

När handlingsplanen var klar, gick det att importera handlingsplanen till MS Projekt. Vissa 

egna inställningar och anpassningar behövde dock göras men alla data som behövs var 

tillgängliga för att starta projektet/förändringsarbetet. Samtliga aktiviteter med beskrivningar 

(roller, tider, motåtgärder etc.) samt tillhörande risker presenterades. 

4.3 Datainsamling och angreppssätt 

Vid datainsamling har jag använt mig av sekundärdata såsom böcker, tidningar, artiklar och 

Internet
23

. 

 

Jag har även använt primärdata från en fallstudie baserat på erfarenhet och agerande från ett 

projekt, workshops samt information från tillhörande kravspecifikation. Insamlade data har 

sedan använts i COMBO-metoden. 

                                                 
23

 (Hörte, 2015) 
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Angreppssättet har i första hand varit Kvalitativt (för att förstå och komma nära människors 

tankar eller beteende) 
24

 och mina slutsatser bygger både på Induktion (empiri) och Deduktion 

(logiskt resonemang).  

4.4 Urval  

Som inmatningsunderlag till COMBO-metoden har ett 30-tal aktiviteter/parametrar använts 

från fallstudien (se kapitel 0). 

 

Parametrar som användes baserade sig på aktiviteter från projektet, workshop, 

kravspecifikation samt egna erfarenheter och var en ögonblicksbild vid projektstarten.  

4.5 Sammanställning av metodval  

Kotter Kotters 8-stegsmodell Metoder För att Fånga  

Sk
ap

a 
gr

u
n

d
  Skapa en känsla av akut 

behovs-/angelägenhets-
medvetande 

 Skapa en stark och vägledande 
lednings-/styrgrupp 

 Utveckla en vision och strategi 

SWOT 
Fördelar 
- Enkel 
Nackdelar 
- Svår att fylla i rätt område 
 

Kartlägga vision och 
mål 

Nulägesanalys 
Önskat läge 
Mål/visioner

25
 

Förankra 

En
ga

ge
ra

 

b
re

tt
 

 Kommunicera och förmedla 
visionen 

 Ge medarbetarna 
befogenheter att agera på bred 
bas 

 Skapa kortsiktiga mål/vinster 

Skill/Will 
Fördelar 
- Enkel  
Nackdelar 
- Okänd (?) 

Kommunicera visionen 
och målen. Undanröja 
hinder. Säkerställa 
kompetens  

Kunskap och 
kompetens 

D
ri

va
 o

ch
 f

ö
ra

n
kr

a
 

 Befästa vad som uppnåtts och 
producera fler förändringar 

 Förankra de nya 
förändringarna och sätten att 
arbeta i företagskulturen 

Balanced Scorecard  
Fördelar 
- Ger bra helhetsbild 
- Fångar ”mjuka” och ”osynliga” 
områden  
- Orsak och verkan 
Nackdelar 
- Komplex 
- Svår att fylla i 
- Svårtolkad 

Knyta samman vision 
och mål och införliva 
förändringarna i 
organisationen. 
Synliggöra vad som ska 
uppnås och få det 
mätbart. 

Planering och 
resultat 

Figur 9 Sammanställning av metodval 

4.6 Metodreflektion 

De metoder som valdes till COMBO-metoden anser jag väl stämde överens med dess syfte 

att möta Kotters tre gruppers efterfrågade egenskaper. Två av metoderna kan upplevas 

relativt enkla men fångar viktiga funktioner och egenskaper vid förändringsarbetet och gav 

tillsammans både den bredd och det djup jag önskat. Det gick även att få dem att samverka 

och stödja användandet av BSC, vilket också var mitt syfte.  

 

                                                 
24

 (Kunskapsansats, 2007) 
25

 (Wikipedia, 2015) Wikipedia  
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Valet av metoder var dock både lätt och svårt. Valet av BSC var på ett sätt lätt då den var så 

omfattande och heltäckande, men tveksamt av samma anledning. Att använda SWOT var ett 

lättare val då den var känd och enkel att förstå och använda.  

 

Då det dessutom var SWOT-delen som var den första delen som fylls i vid användandet av 

COMBO-metoden, sänkte den svårhetsgraden vid introduktionen och vidare användning av 

BSC-delen då flera parametrar från SWOT återanvändes i BSC.   

 

Ännu bättre metodval var Skill/Will. Det var en mycket enkel metod att använda, som 

returnerar viktig information om personernas kompetens samt identifierar risker. Separat var 

metoden möjligtvis lite för enkel, men i kombination med SWOT fick den stor inverkan vid 

identifiering av graden av risk.  

 

Liten ansträngning gav stor effekt för att fånga och ge fokus på både risker och möjligheter 

utifrån medarbetarens egenskaper, egenskaper som många gånger kan försvinna i en vanlig 

analys. Metoden gick bra att använda för att fånga de ”mjuka” egenskaperna vilket också var 

min avsikt. Metoden gick dessutom att använda för både individer och en avdelning
26

.  

                                                 
26

 Skill/Will är i första hand tänkt att appliceras på en person. Jag såg dock att den var möjlig att använda även 

på en grupp eller avdelning och har därför valt att utnyttja den möjligheten i COMBO-metoden. 
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5 RESULTAT  
I det här avsnittet redovisar jag mina observationer vid användande och applicering av en 

fallstudie på COMBO-metoden. Resultatet beskriver bl.a. vilka för- och nackdelar som fanns 

med metoden samt utfallet, d.v.s. vilka egenskaper som bör beaktas vid förändringsarbetet. 

Jag avser därmed att besvara frågeställningen från kapitel 1.2 Problemområde och 

Frågeställning. Kapitlet avslutas med en analys av framkomna resultat. 

 

Samtliga tillhörande skärmbilder från test och användandet av COMBO-metoden finns i 

Appendix 5. 

5.1 Mina observationer av COMBO-metoden 

COMBO – Inmatning av data 

Baserat på den empiriska studien matades ett 30-tal variabler in i COMBO-metoden (se 

kapitel 0). För att underlätta vid inmatning krävde metoden att SWOT-analysen fylldes i först 

och därefter uppdateras fält i BSC i de olika perspektiven automatiskt. I BSC kompletterades 

därefter aktiviteter manuellt med önskat utfall varpå BSC-grafer genererades automatiskt.  

 

Parallellt uppdaterades grunden till handlingsplanen automatiskt. Handlingsplanen behövde 

därefter uppdateras manuellt med bl.a. roller, utförande, tid för genomförande och förslag på 

lösning. Slutligen uppdaterades handlingsplanen med Skill/Will-metodens ”mjuka” 

egenskaper för att finna kompetens och vilja hos en person, grupp eller avdelning.  

 

 
Figur 10 SWOT-analysen i COMBO-metoden 
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Figur 11 Handlingsplan i COMBO-metoden 

 

COMBO - Visualisering av resultat 

När Skill/Will-delen ifyllts i COMBO-metoden blev flera aktiviteter synliga som ”risker”. 

Eftersom COMBO-metoden dessutom utvecklats genom att låta Skill/Will- och SWOT-delen 

interagera, förstärktes riskresultaten ytterligare och blev samtidigt synliga under 

Ackumulerad Risk i COMBO-metoden. 

 
Figur 12 COMBO-metoden – Risker 
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Efter att alla data var ifyllda i metoden uppdaterades BSC med tillhörande grafer där skattat 

och verkligt utfall gick att visualisera
27

. Graferna (en per perspektiv och aktivitet om man 

ville) gick att åskådliggöra var för sig och därmed var det enkelt att synliggöra trender. Det 

gick också att se en fullständig sammanställning av alla perspektiv samtidigt i en 

övergripande graf av BSC.  

 

Efter att handlingsplanen skapades och riskerna synliggjordes i metoden, importerades hela 

handlingsplanen till MS Project, där ett Gantt-schema genererades som underlag för vidare 

arbete (se Appendix 6). 

    

 
     

 

 

 
 
Figur 13 Exempel på skärmbilder från BSC i COMBO-metoden (se även Appendix 5)   

  

 

Fallstudien – Resultat riskområden vid applicering i COMBO-metoden 

Från resultatet redovisas de aktiviteter som hade ackumulerad risk 3 eller högre.  

 

I fallstudien blev utfallet vid applicering av variablerna i COMBO-metoden följande: 

det fanns ingen förhöjd riskindikation i ”Skapa grund”, d.v.s. detta indikerade att målen, 

syftet, visionen, etc. var väl förankrade och uttalade för att starta projektet. Även ”Driva och 

förankra” saknade förhöjd risk och indikerade därför att projektets nytta och förbättringar var 

klart uttalade och förankrade i organisationen
28

.  

 

                                                 
27

 I BSC har Utfallsdata simulerats för att kunna göra trender synliga i graferna. Se Appendix 5.  
28

 Även om det är själva resultatet av förändringsarbetet som avses här, så tolkar jag att man även kan applicera 

det på själva organisationens acceptans av förändringsarbetet före genomförandet. 
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Däremot visade det sig att det fanns aktiviteter med förhöjd risk i ”Engagera brett”. Det som 

framkom här med förhöjd riskindikation var aktiviteter som berörde projektets omfång, 

geografiska spridning, kultur och komplexitet.  

 

Här följer en sammanställning över de riskområden som hade ackumulerad riskfaktor 3 eller 

högre.  

Task Name 
Vem 
ansvarar? 

Vad ska kommuniceras? (budskapet) 
Medel/media (genom 
att;) 

Till vem ska det 
kommuniceras? 
(nyckelpersoner) 

Kräver av 
organisation stödjer 
ansvarig via 

Riks 
Ack 
Risk 

Olika Kulturer 
(konsulter) 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt och via 
telefonmöten 

Fysiska månadsmöten Konsult 
Tydlighet. Chefens 
/coachens roll 
avgörande 

4 5 

Projektgrupp utspridd 
på stort grafiskt område 
och i olika länder 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt och via 
telefonmöten 

Fysiska månadsmöten Konsult 
Tydlighet. Chefens 
/coachens roll 
avgörande 

4 5 

Funktionell och Teknisk 
beskrivning 
kommunicerad men ej 
dokumenterad 

Projektledare 
Fysiska möten där funktionalitet i 
Kravspec stäms av och förankras  

Fysiskt 2 dagars möte Konsult 
Tydlighet. Chefens 
/coachens roll 
avgörande 

4 5 

Två projektledare 
(komplext) 

Huvud-
Projektledare 

Många Fysiska Avstämningsmöten och 
täta planerade avstämningar via telefon  

Fysiska månadsmöten Projektledare 
Tydlighet. Chefens 
/coachens roll 
avgörande 

4 5 

Uttalade delmål och 
kortsiktiga vinster 
saknades 

Projektledare 
Utarbeta, kommunicera och förankra 
delmål i projektet 

Fysiska möten Projektgrupp 
Tydlighet. Chefens 
/coachens roll 
avgörande 

4 5 

Kommunikation på 
engelska 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt och via 
telefonmöten 

Fysiska månadsmöten Konsult 
Kommunicera 
(exaltera, motivera, 
coacha) 

3 4 

Unga konsulter (?) Projektledare 
Avstämningar och bekräftelse 
(dokumentation?) från konsulter att de 
förstått uppgiften 

Fysiska månadsmöten Konsult 
Kommunicera 
(exaltera, motivera, 
coacha) 

3 4 

Stort projekt (komplext) 
Huvud-
Projektledare 

Huvudprojektledare Håller ihop 
projektets alla områden 

Veckomöten  Projektledare 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Globalt projekt 
(komplext) 

Projektledare Kommunicerar ofta med alla inblandade 

Global 
användare/pilot, 
Fysiska möten 2 ggr/år, 
Videomöten 1 ggr/mån 

Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Svårt att fånga alla 
intressenter (komplext) 

Huvud-
Projektledare 

Kommunicerar ut information 
Intranät, mail, 
avstämningar? 

Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Svårt att fånga 
dotterbolagens åsikter 
och behov (komplext) 

Projektledare Kommunicera ofta med dotterbolagen 
Videokonf.möten med 
dotterbolagen 

Chef 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Fysiska möten 
inplanerade, men sällan 

Projektledare 
Planera in och boka möten lång tid 
framöver 

Fysiska månadsmöten Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Figur 14 Resultat COMBO-metoden, ackumulerad risk 3 eller högre 

 

Fördelar: 

Det gick att konstruera en kombinerad metod baserat på tre andra metoder och få dem att 

samverka. Efter att ha gjort en SWOT-analys, uppdaterat den i COMBO-metoden, gick det 

att förifylla flera av fälten till BSC och resten av metoden och därmed förenkla arbetet.  

 

Metoden skapade, efter att alla data var ifyllda, ett Balanced Scorecard, med tillhörande 

grafer där skattat och verkligt utfall gick att visualisera. Graferna (en per perspektiv och 

aktivitet om man ville) gick att åskådliggöra var för sig och därmed gick det också att lätt att 

synliggöra trender.  

 

Det gick också att se en fullständig sammanställning av alla perspektiven samtidigt i grafer 

och tabeller på flera ställen. En handlingsplan skapades och risker synliggjordes i metoden. 

Hela handlingsplanen gick sedan att importera/exportera till MS Project vilket underlättade 

vidare projektarbete. 
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Efter att Skill/Will-delen ifyllts i COMBO-metoden blev flera aktiviteter synliga som ”risker” 

som även förstärktes ytterligare genom att Skill/Will- och SWOT-delen samverkade i 

COMBO-metoden. 

 

Metoden gick att använda när man ville, vid ett visst ögonblick i förändringsarbetet. 

 

Det gick att använda de integrerade metoderna och använda dem vid Change Management 

samt identifiera ev. problem med hjälp av en fallstudie applicerad på den integrerade 

metoden. 

 

Nackdelar: 

Efter att ha genomfört flera test av COMBO-metoden baserade på flera olika sätt att applicera 

fallstudien på metoden stod det klart att metoden endast gick att använda när en 

”ögonblicksbild” matades in.  

 

I gengäld gick det att analysera flera olika ”ögonblickstillfällen” för att undersöka exakt 

status på projektet vid ett specifikt tillfälle och därmed få flera olika lägesrapporter. 

 

Genom att använda en ”ögonblicksbild” vid starten till COMBO-metoden kunde de 

egenskaper som var risker just då bli synliga och därför är resultatet endast giltigt i det 

specifika fallet, omständigheterna och tidpunkten. Dock ger det en indikation till framtida 

åtgärder. 

 

Det var svårt att hitta rätt nivå på data som skulle matas in. Även efter att nivån hittades 

kunde indata behövt ha en mer ”tillspetsad” frågeställning.  

 

Användargränssnittet (Excel-arken) kan upplevas komplext även om funktionaliteten i sig 

bidrar till förenkling. 

5.2 Utfall och resultat 

5.2.1 Resultat COMBO-metoden:  

 Det gick det att integrera flera metoder och använda dem vid Change Management.  

 Det gick att identifiera problem med hjälp av en fallstudie applicerad på den 

integrerade metoden.  

 Problemen visade sig som ”risker”. 

 Riskerna gick att förstärka genom att låta SWOT och Skill/Will interagera. 

 Det gick att förenkla ifyllandet av BSC i COMBO-metoden. 

 Det gick att utläsa trender utifrån BSC i COMBO-metoden. 

 Det gick att identifiera tidigare inte fångade ”mjuka” egenskaper, såsom känsla och 

motivation inför vissa uppgifter på en person, grupp eller avdelning. 

 Metoden krävde ”ögonblicksbild” från fallstudien för att fungera tillfredsställande. 

5.2.2 Resultat från fallstudien applicerad på COMBO-metoden 

Egenskaper med förhöjd risk (ackumulerad riskfaktor 3 eller högre) – egenskaper som bör 

observeras och beaktas vid förändringsarbete vid den specifika fallstudien. 
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Skapa grund 

  0 - (inget resultat med ackumulerad riskfaktor 3 eller högre returnerades) 

 

Engagera brett 

 Olika kulturer. 

 Projektgrupp utspridd på stort geografiskt område och i olika länder.  

 Funktionell och teknisk beskrivning kommunicerad men ej dokumenterad. 

 Två projektledare (komplext). 

 Uttalade delmål och kortsiktiga vinster saknades. 

 Kommunikation på engelska.  

 Unga konsulter (?). 

 Stort projekt (komplext). 

 Globalt projekt (komplext). 

 Svårt att fånga alla intressenter (komplext). 

 Svårt att fånga dotterbolagens åsikter och behov (komplext). 

 Fysiska möten inplanerade, men sällan genomförda. 

 

Driva och förankra 

 0 - (inget resultat med ackumulerad riskfaktor 3 eller högre returnerades) 

5.2.3 Felkällor 

Flera faktorer kan ha påverkat resultatet. Här nämns några: 

 Metoden har ifyllts i efterhand. 

 Endast ett 30-tal aktiviteter har ifyllts.  

 Metoden är inte tillräckligt utvecklad. 

 Metod och beräkningar är felkonstruerade. 

 Många faktorer är ”bedömning och personlig uppfattning”. 

 Fel värden har matats in.  

5.3 Analys av resultaten 

5.3.1 Analys COMBO-metoden 

Metodens struktur 

För att hitta rätt angreppssätt och hitta rätt metoder till COMBO-metoden var teoridelen 

baserad på Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) och tre grupper helt avgörande. I och 

med det arbetet gick det att hitta de tre överensstämmande metoderna (SWOT, Skill/Will och 

BSC) till Kotters tre grupper.  

 

Även Tim Kosters modell (Knoster, Leading and Managing Complex Change, 1991) 

underlättade vid användning av förståelsen till att bygga COMBO-metoden. Detta genom att 

ge insikter om de olika fasernas innebörd och samverkan samt vilka konsekvenser det kan få 

om detta inte fungerar.  

 

Genom att strukturera teori, metod och empirisk data efter samma princip gick det att 

applicera fallstudien i COMBO-metoden och därefter tolka resultat och åtgärder.  
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Fördelar och Nackdelar 

COMBO-metoden ”krävde” att SWOT fylldes i först som därefter uppdaterade 

handlingsplanen och fält i BSCs olika perspektiv automatiskt. Därmed förenklades 

inmatningen och användandet av BSC som annars är relativt komplexa.  

 

Men även COMBO-metoden var till viss del komplex. Detta då den hade många 

korsreferenser och funktioner byggda i Excel och inte en databas med användarvänliga och 

förklarande formulär. Utbyggnad av metoden kunde därför vara önskvärd. Detta gällde även 

själva funktionaliteten som med utökad funktionalitet skulle kunna ge användaren bättre 

rekommendationer och återkoppling till utfall och åtgärder. 

 

Med hjälp av Skill/Will gick det att synliggöra och mäta ”mjuka” värden som en persons 

egenskaper som kompetens och vilja. Metoden gick även med fördel att använda med samma 

angreppssätt för en grupp eller avdelning
29

. Det gick därmed att synliggöra ”mjuka” 

egenskapers påverkan i förändringsarbetet för samtliga involverade.  

 

Baserat på resultatet gick det sedan att utläsa både risker och förslag på insatser. Riskerna 

blev dessutom lättare att synliggöra när de kombinerades med SWOT-metoden. På så sätt 

blev COMBO-metoden ett verktyg för att identifiera risker samt ge förslag på åtgärder.  

 

När handlingsplanen importerades in i MS Project var det möjligt att sortera aktiviteterna från 

handlingsplanen efter risker och därmed ge en bra bild över vilka aktiviteter som behövde 

prioriteras och säkerställas först.  

 

Efter att ha genomfört flera test av COMBO-metoden, baserat på flera olika sätt att applicera 

fallstudien på metoden, stod det klart att metoden endast gick att använda när en 

”ögonblicksbild” matades in. I gengäld var det möjligt att analysera flera olika 

”ögonblickstillfällen” för att undersöka exakt status på projektet vid ett specifikt tillfälle.  

 

Därmed utvidgades möjligheten att generera flera lägesrapporter och synliggöra risker vid 

flera tillfällen och ”analysera nuläge” i vilket skede som helst och inte bara i samband med 

projektstart.  

 

Metoden gick också att använda utifrån en individ och grupp genom att ta ”ögonblicksbilden” 

från dennes synvinkel i stället för ett helt projekt.    

  

                                                 
29

 Skill/Will är i första hand tänkt att appliceras på en person. Jag såg dock att den var möjlig att använda även 

på en grupp eller avdelning och har därför valt att använda den möjligheten i COMBO-metoden. 
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5.3.1 Analys av fallstudien applicerad på COMBO-metoden - egenskaper att beakta  

Då inga ackumulerade riskvärden med 3 eller högre returnerades från COMBO-metoden på 

områdena, ”Skapa grund” och ”Driva och förankra” gjorde jag följande tolkningar: 

 

”Skapa grund fungerade, dvs mål, syfte och förutsättningar var tillräckligt förankrade och 

uttalade för att starta projektet. Jag tolkade även att ”Driva och förankra” fungerade i form 

av att projektets nytta och förbättringar var klart uttalade och förankrade i organisationen
30

.  

 

Däremot visade sig alla aktiviteter med riskvärden med 3 eller högre ligga i ”Engagera 

brett”. Det gick vidare att utläsa att flera av aktiviteterna med förhöjd risk hade att göra med 

projektets omfång, geografiska spridning, kultur och komplexitet. Som motåtgärd till flera av 

aktiviteterna med de höga risktalen returnerades från Skill/Will metoden ”Tydlighet. 

Chefens/coachens roll avgörande” samt ”Kommunikation (exaltera, motivera, coacha)”.  

 

Systemet returnerade även flera förslag på motåtgärder från handlingsplanen. De förslag som 

returnerades tolkade jag ha att göra med kommunikation och relationsbyggande då det 

mestadels handlade om att öka den fysiska mötes- och avstämningsfrekvensen. 

 

Sammantaget var min tolkning att det tycktes vara ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och 

”Bygga Relationer” som var den röda tråden och som behövde förstärkas för att nå framgång 

i just det här specifika fallet.  

 

Som också nämns i Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) och av Tim Knoster (Knoster, 

Leading and Managing Complex Change, 1991) är kommunikation den gemensamma kraften 

vid förändringsarbete och när relationer ska byggas.  

 

I fallstudien kunde det konstateras att kommunikation och relationsbyggande var särskilt 

viktiga p.g.a. avstånd i kultur, språk och geografisk placering mellan alla inblandade parter, 

d.v.s. projektmedlemmar, konsulter och projektledare. 

 

Vid jämförelse av Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) och Tim Knosters matris 

(Knoster, Leading and Managing Complex Change, 1991) skulle faktorerna 

”Samstämmighet”, ”Kompetens”, ”Motivation” samt delar av ”Vision” kunna vara 

motsvarigheten till Kotters ”Engagera brett”.  

 

Om kommunikation och samarbete inte fungerar här, genererar det enligt Knoster 

förhållanden som ”Motarbete”, ”Ångest”, ”Motstånd” samt ”Förvirring”. Knoster 

beskriver vidare att genom att utveckla förtroende och bygga relationer kan den utelämnade 

länken återställas. Därefter kan förändringsprocessen fortsätta och hjälpa organisationen fram 

till önskat resultat.  

 

Vid analys av ”Engagera brett”, som beskriver de olika kommunikativa och sammanfogande 

egenskaper i modellen, framkom följande: 

                                                 
30

 Även om det är själva resultatet av förändringsarbetet som avses här, så tolkar jag att man även här kan 

applicera det på själva organisationens acceptans av förändringsarbetet innan genomförandet  
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”Kommunicera och förmedla visionen”. Eftersom det var två projektledare i två länder var 

det viktigt att vision och strategi spreds på samma sätt i bägge länderna. Därför var det extra 

angeläget att projektledarna samarbetade och byggde upp en god relation (Knoster, Leading 

and Managing Complex Change, 1991), där vision, rollfördelning och ansvar var fullt 

uttalade och överenskomna.  

 

Med tanke på det geografiska avståndet, kultur- och språkskillnaderna samt projektets storlek 

och komplexitet är min tolkning att det därför vore lämpligt att projektledarna byggde upp 

relationen genom flera förutbestämda fysiska möten.  

 

Utan god kommunikation där visionen sprids i stor skala riskerar man misstro från berörda 

och visionen blir därmed inte förankrad (Kotter J. P., 1998). Enligt Kotter är det dessutom 

mycket vanligt att visionen kommunicerar för lite. Av den anledningen är min tolkning att det 

vore lämpligt med flera fysiska möten, kanske överdrivet många i början av projektet, för att 

bygga en god relation och ett gott samförstånd.  

 

Kotter påpekar också att det är viktigt att ”Leva som man lär”. Om ledarna inte i praktisk 

handling följer visionen kommer ingen att tro på den. Därför är min tolkning att det också är 

viktigt att projektledarna tillsammans med projektgruppen har frekventa fysiska möten för 

avstämning. Gemensamt för nästan alla aktiviteterna i fallstudien var också att fysiska möten 

behövdes för att stärka kommunikationen och samarbetet och därmed sänka riskfaktorn.  

 

”Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas”. För att kunna ge en projektmedlem 

rätt befogenheter är en förutsättning att visionen är förmedlad, förankrad och förstådd. Kotter 

varnar precis som Knoster att stegen måste vara väl genomförda. Annars kan det undergräva 

en annars väl genomtänkt vision, få förödande konsekvenser, dra ner farten och motverka 

tidigare vunna framgångar i förändringsarbetet.  

 

I och med att det i fallstudien fanns en stor riskfaktor i ”Kommunicera och förmedla 

visionen” bör det steget säkerställas först. Därefter kan nästa steg tas för att ge den anställde 

befogenheter.  

 

Med tanke på att konsulterna var unga (och kanske till viss del oerfarna) kunde det vara extra 

viktigt att stämma av att uppgiften var förstådd. Detta kan ske genom fysiska möten och 

genom dokumentation där (och just i det här fallet) en funktionell och teknisk beskrivning 

upprättas.  

 

”Skapa kortsiktiga mål/vinster”. I fallstudien saknades klart uttalade delsteg att jobba mot 

och därmed saknades också vinster att fira. Min analys här är att det behövdes klara direktiv, 

mål och vägledning från huvudprojektledaren där delmål upprättades. Dessa måste dock vara 

grundade på projektgruppens uppfattning av rimlighet och möjlighet. Delmål är troligtvis 

extra viktigt p.g.a. det komplexa projektet och projektgruppens utspridning.    
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Summering av analys: 

 Genom att beakta begrepp som ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga 

relationer”, enligt i studien använda metoder och teorier, blir Change Management 

framgångsrikt och riskerna lägre, samtidigt som ”Förvirring”, ”Motarbete”, 

”Ångest” och ”Motstånd” motverkas. 

”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer” är den röda tråden vid 

förändringsarbete. 
31

 

 

 

 

  

                                                 
31

 Anm: Vilka faktorer som är viktiga vid förändringsarbete är här baserat på resultatet från COMBO-metoden 

och beror därför på projektets fas, omfång och uppgift och därmed på vilka variabler som matats in. 
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer jag att ge mina svar på min frågeställning och mitt syfte. Jag 

kommer även att ge mina egna åsikter, tolkningar av resultatet, reflektioner och 

rekommendationer. Jag kommer också att återge vissa delar från resultatet och analysen, 

men bara de delar jag tyckt varit mest intressanta och i samband med mina tolkningar.  

 

För att ta del av hela resultatet och analysen hänvisas läsaren till kapitel 5. Jag kommer att 

dela upp min diskussion i två områden, ett där COMBO-metoden diskuteras med även teorins 

betydelse och ett där utfallet av fallstudien applicerad på COMBO-metoden diskuteras. 

Kapitlet avslutas med summering av diskussion. 

6.1 Svar till frågeställning och syfte 

Min frågeställning var: 

 

 Går det att integrera flera metoder och använda dem vid Change Management? 

 Går det att identifiera ev. problem med hjälp av en fallstudie applicerad på den 

integrerade metoden? 

 

Mitt syfte:  

Syftet har varit att finna ett verktyg för att lyfta fram egenskaper som bör observeras och 

beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett 

dokumenthanteringssystem.  

 

Jag anser att jag genom min uppsats funnit att det går att integrera flera metoder och använda 

dem vid Change Management och att det även går att identifiera ev. problem, med hjälp av 

en fallstudie applicerad på en integrerad metod. 

 

Jag anser även att syftet blivit uppfyllt och realiserat med hjälp av utveckling av COMBO-

metoden som är ett verktyg för att synliggöra flera egenskaper som bör observeras och 

beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett 

dokumenthanteringssystem.  

6.2 Varför COMBO 

Jag ville testa en teori som jag själv haft under en tid för att se om flera metoder kunde 

samverka och stödja varandra och belysa egenskaper som kanske inte blir så framträdande 

vid användandet av en enskild metod.  

 

Jag ville angripa Change Management på ett nytt och förhoppningsvis enklare sätt utifrån 

dessa tankar. Jag ville också att den nya metoden skulle kunna användas både vid införandet 

av ett nytt system såväl som vid en organisationsförändring. 

 

Med dessa tankar som grund, började jag söka teorier som skulle kunna hjälpa mig vidare att 

finna metoder som skulle kunna samverka vid Change Management. 
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6.3 Teori 

I uppsatsarbetet blev Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) avgörande för att hitta tre 

överensstämmande metoder. Även Tim Kosters modell (Knoster, Leading and Managing 

Complex Change, 1991) bidrog till förståelse för hur COMBO-metoden skulle byggas och 

gav mig insikter om de olika fasernas innebörd och samverkan men även konsekvenser om 

förändringsarbetet inte fungerade. Det blev därför en mix av Kotters och Knosters teorier 

som gjorde att jag kunde hitta ett bra angreppssätt för att bygga COMBO-metoden. 

 

Med Kotters 8-stegsmodell som bas anpassades metoden på följande sätt: 

 Antalet steg reducerades från åtta till tre. 

 De tre kvarvarande stegen anpassades för att möta tre nya metoder och det aktuella 

projektet. 

6.4 COMBO-metoden 

Metodens struktur 

Baserat på teorin gick det därefter att hitta tre lämpliga metoder som bemötte de tre nya 

grupperna ”Skapa grund”, ”Engagera brett” och ”Driva och förankra”. Det blev med 

teorins hjälp möjligt att se vilka krav som fanns på metoderna och vilka områden de skulle 

fånga.  

 

Genom att strukturera teori, metod och empiriska data efter samma princip var det därefter 

möjligt att applicera fallstudien på COMBO-metoden. 

 

Metodval 

Efter att ha hittat kandidaterna SWOT, Skill/Will och Balanced Scorecard upptäckte jag snart 

att de var lämpliga för uppgiften. SWOT fångade kartläggning av vision och mål, Skill/Will 

fångade kommunikation av visionen och målen, undanröjde hinder och säkerställde 

kompentens och BSC knöt samman vision och mål, införlivade förändringen i organisationen 

samt synliggjorde vad som skulle uppnås och gjorde det mätbart.  

 

Det fanns viss tveksamhet till att använda BSC då den var så komplex, men samtidigt var det 

just det som var utmaningen. Nästa steg blir att titta mer på orsak–verkan som jag ser som ett 

mycket spännande område att jobba vidare med. Även om resultatet vid användandet av 

COMBO-metoden också resulterade i orsak–verkan anser jag att det är ett område som kan 

utvecklas ytterligare.  

 

Den metod som jag tyckte gav mest utifrån sitt syfte var Skill/Will-metoden. Jag kunde med 

hjälp av Skill/Will synliggöra ”mjuka” egenskaper som kompetens och vilja hos en person 

och sedan göra dessa mätbara i COMBO-metoden. Jag såg dock vissa begränsningar med att 

bara använda den för en person.  

 

Därför utvecklade jag metoden något genom att undersöka om den även gick att applicera på 

en grupp eller avdelning
32

. Det lyckades, och därefter gick det även att utläsa risker och 

                                                 
32

 Skill/Will är i första hand tänkt att appliceras på en person. Jag såg dock att den var möjlig att använda även 

på en grupp eller avdelning och har därför valt att använda den möjligheten i COMBO-metoden. 
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förslag på insatser för en person, grupp eller avdelning och dess påverkan i 

förändringsarbetet. Detta gjorde att COMBO-metoden blev enklare att hantera då den inte 

bara riktade sig till en persons egenskaper, gav mätbara resultat och därmed bättre och 

intressantare resultat.  

 

COMBO-metoden upplevdes därefter 3-dimensionell och gav den dynamik och det djup som 

jag länge velat ha. På så sätt blev varje aktivitet som applicerades från fallstudien mer 

levande och det returnerades en mycket bättre helhetsbild från COMBO-metoden. Den gav 

precis den helhet och det emotionella komplement till COMBO-metoden som jag ville ha. 

 

Att Skill/Will i sin enkelhet kan ge så otroligt mycket information tillbaka tyckte jag var 

fascinerande. Skill/Will bidrog till att jag kunde få fram risker på ett enkelt sätt som jag sedan 

använde som grund i COMBO-metoden.  

 

Den var mycket enkel att använda och gav bra fokus på risker och möjligheter utifrån 

medarbetarens, men som tidigare nämnts, även en grupps eller avdelnings egenskaper, 

egenskaper som många gånger är svåra att fånga i en vanlig skattning. 

 

När jag sedan kom på och lyckades utveckla metoden ytterligare genom att låta Skill/Will 

och SWOT interagera med varandra, förstärktes riskindikatorn och metoden blev ännu mer 

tillförlitlig och användbar. 

 

Men det fanns också bakslag vid utvecklingen av COMBO-metoden. Jag hade från början 

trott att det skulle bli enkelt att applicera alla erfarenheter från ett projekt på COMBO-

metoden och sedan läsa av, men det visade sig att det inte gick. Det var svårt att finna vilken 

nivå eller med vilket angreppssätt jag skulle applicera fallstudien i COMBO-metoden.  

 

Jag hade en mängd variabler från fallstudien som jag hade klassificerat efter ”Skapa grund”, 

”Engagera brett” och ”Driva och förankra”, men det var ändå svårt att se om jag skulle 

applicera alla fakta jag hade eller om jag skulle lägga in ett längre skede, d.v.s. hur det såg ut 

i början av förändringsarbetet och hur det sedan utvecklat sig. Jag gjorde flera försök men 

tyckte att svaren blev ”förvridna” och inte gav det resultat jag önskade.  

 

Till slut fick jag dock ett genombrott vid testningen och kom fram till att det endast var när 

jag applicerade variabler från fallstudien i form av en ”ögonblicksbild” vid ett visst tillfälle 

som det gick att applicera fallstudien på COMBO-metoden, och därmed inte ett helt projekt 

som jag först trott.  

 

Från början tycke jag att jag hade misslyckats när det inte gick att mata in alla data från hela 

förändringsarbetet, men efter ett tag insåg jag fördelarna. Jag kunde på detta sätt analysera 

flera olika ”ögonblickstillfällen” för att fastställa exakt status på projektet vid ett specifikt 

tillfälle.  

 

Därmed utökades möjligheten att generera flera olika lägesrapporter och synliggöra risker vid 

flera valbara tillfällen. På så sätt blev det möjligt att ”analysera nuläget” och få förslag på 

lösningar precis när jag ville i förändringsarbetet och inte endast i samband med projektstart.  
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Det gjorde också att resultatet från metoden blev: ”så här ser det ut nu, vilka risker finns och 

hur ska jag jobba framåt för att minimera att dessa påverkar förändringsarbetet negativt?”.  

Svaret på hur jag skulle jobba framåt gavs direkt i form av ett förslag från COMBO-metoden 

via Skill/Will men även från handlingsplanen som jag sedan tidigare hade uppdaterat. 

6.5 Fallstudien applicerad på COMBO-metoden  

När COMBO-metoden äntligen var utvecklad, och jag hade hittat nivån för hur jag skulle 

använda den, var det mycket spännande att applicera min fallstudie på COMBO-metoden. 

Dels för att se om metoden fungerade som tänkt, dels för att se vilka utdata metoden 

genererade.  

 

När aktiviteterna från fallstudien applicerats, var det förväntade resultatet förhöjda riskvärden 

från COMBÒ-metoden på de egenskaper som bör observeras och beaktas vid 

förändringsarbetet.  

 

Vid appliceringen av min fallstudie i COMBO-metoden pekade allt på att ”Skapa grund”, 

d.v.s. att mål, syfte, förutsättningar etc, var förankrade och uttalade för att starta projektet då 

inga ackumulerade riskvärden med 3 eller högre returnerades från COMBO-metoden.  

 

Detsamma gällde för ”Driva och förankra”, och tydde därmed på att projektets nytta och 

förbättringar var klart uttalade och förankrade i organisationen
33

.  

 

Det som däremot visade sig ha aktiviteter med riskvärden med 3 eller högre låg alla i 

”Engagera brett”. Samtliga aktiviteter med förhöjt värde hade något att göra med projektets 

omfång, geografiska spridning, kultur och komplexitet.  

 

Eftersom jag tidigare lagt in förslag på motåtgärder vid olika risknivåer baserade på 

Skill/Will-metoden, kunde systemet returnera förslagen direkt. De motåtgärder som föreslogs 

till flera av aktiviteternas med de höga risktalen var ”Tydlighet. Chefens/coachens roll 

avgörande” samt ”Kommunikation (exaltera, motivera, coacha)”.  

 

Även i handlingsplanen föreslogs motåtgärder. De förslag som returnerades tolkades av mig 

ha att göra med kommunikation och bygga relationer då det mestadels handlade om att öka 

den fysiska mötes- och avstämningsfrekvensen.  

 

Jag jämförde Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) med Tim Knosters matris (Knoster, 

Leading and Managing Complex Change, 1991) och märkte att faktorerna 

”Samstämmighet”, ”Kompetens”, ”Motivation” samt delar av ”Vision” till stora delar 

motsvarade Kotters ”Engagera brett”.  

 

Om kommunikation och samarbete inte fungerar för dessa områden, genererades enligt 

Knoster förhållanden som ”Motarbete”, ”Ångest”, ”Motstånd” samt ”Förvirring”. Knoster 

                                                 
33

 Även om det är själva resultatet av förändringsarbetet som avses här, så tolkar jag att man även här kan 

applicera det på själva organisationens acceptans av förändringsarbetet innan genomförandet  
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beskrev vidare att genom att utveckla ett förtroende och bygga relationer kunde den 

utelämnade länken återställas.  

 

Min sammantagna tolkning blev därför att ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga 

Relationer” var de faktorer som behövde förstärkas för att nå framgång i just det här 

specifika fallet.  

 

Utifrån COMBO-metodens förhöjda riskvärden tolkade jag att arbetet kunde förväntas bli 

försvårat p.g.a. avstånd i kultur, språk och geografisk placering mellan alla inblandade parter, 

d.v.s. projektmedlemmar, konsulter och projektledare.  

 

För att motverka problem som ”Motarbete”, ”Ångest”, ”Motstånd” samt ”Förvirring” 

(Knoster, Managing Complex Change, 1991) blev min slutsats att tät kommunikation samt 

förutbestämda fysiska möten skulle hållas med avsikt att bygga relationer och skapa 

samhörighet och gemensam förståelse. 

 

Att kommunikation är den gemensamma kraften vid förändringsarbete och relationsbyggande 

nämns i både Kotters 8-stegsmodell (Kotter J. P., 1998) och av Tim Knoster (Knoster, 

Leading and Managing Complex Change, 1991) och kan tyckas vara en självklarhet. Men 

genom att sammanfoga Knosters och Kotters teorier blev det ändå mer logiskt och begripligt 

för mig.  

 

När jag dessutom fick det ytterligare bekräftat via COMBO-metodens förhöjda riskvärden, 

fick jag en verklig insikt om att kommunikation är A och O vid förändringsarbete som inte 

får underskattas och måste tas på största allvar.  

 

Jag kommer här att ge mina kommentarer på vad jag tycker bör belysas lite mer utifrån 

resultatet av fallstudien applicerat på COMBO-metoden. 

 

Engagera brett 

”Kommunicera och förmedla visionen” 
Som tidigare nämnts var det två projektledare i två länder. Enligt min åsikt gör avståndet att 

man redan här bör vara uppmärksam och arbeta mer intensivt med att bygga upp en god 

relation där vision, mål, rollfördelning och ansvar är fullt uttalade, överenskomna och 

förankrade.  

 

Eftersom det dessutom fanns ytterligare påverkan såsom kulturella och språkmässiga 

skillnader samt projektets storlek och komplexitet är min uppfattning att behovet att bygga 

relationer förstärks ytterligare – vilket också visade sig i COMBO-metodens resultat. 

 

Utan god kommunikation där visionen sprids i stor skala riskerar man misstro från berörda 

och visionen blir därmed inte förankrad (Kotter J. P., 1998). Enligt Kotter är det dessutom 

mycket vanligt att visionen kommunicerar alldeles för lite.  

 

Av den anledningen anser jag att kommunicerad och förankrad vision bäst sker genom flera 

fysiska möten, kanske överdrivet många i början av förändringsarbetet i just det här fallet 

med tanke på de avstånd och skillnader som fanns.  
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Kotter påpekar också att det är viktigt att ”Leva som man lär”. Om ledarna inte i praktisk 

handling följer visionen kommer ingen att tro på den.  

 

Därför är det också viktigt att projektledarna är överens om visionen och vad som ska göras 

och visar en enad front i projektet och tillsammans med projektgruppen har frekventa fysiska 

möten för avstämning för att sprida visionen om och om igen.  

 

Gemensamt för nästan alla aktiviteter i fallstudien var att det returnerades att fysiska möten 

behövdes för att stärka kommunikationen och samarbetet och därmed sänka riskfaktorn.  

 

”Ge medarbetarna befogenheter att agera på bred bas” 
I den fallstudie som använts var visionen förmedlad men troligtvis inte riktigt förstådd av 

alla. Med tanke på att konsulterna var unga (och kanske till viss del oerfarna) är min åsikt att 

det var extra viktigt att stämma av att uppgiften var förstådd.  

 

Återigen anser jag att detta kan ske genom fysiska möten (workshops etc.) där uppgiften 

diskuteras och dokumenteras så att vision och mål verkligen blir förankrade och förstådda. I 

just det här fallet skulle jag dessutom föreslå att en funktionell och teknisk beskrivning 

upprättas och stäms av innan befogenheter ges. 

 

Kotter varnar precis som Knoster att stegen måste vara väl genomförda, annars kan det 

undergräva en annars väl genomtänkt vision, få förödande konsekvenser, dra ner farten och 

motverka tidigare vunna framgångar i förändringsarbetet.  

 

Jag anser att om de förutvarande stegen inte är klara innan man börjar med steget ”Ge 

medarbetarna befogenheter att agera på bred bas” finns stor risk att utvecklingen i 

förändringsarbetet resulterar i en lösning som man inte hade tänkt sig. Detta leder till att 

förändringsarbetet får startas av, tappar fart och därmed både tar längre tid och blir dyrare. 

 

Här anser jag att projektledarna har ett mycket stort ansvar att se till att alla förstår vad som 

krävs innan uppgifterna delegeras ut. 

 

”Skapa kortsiktiga mål/vinster” 
I fallstudien saknades klart uttalade delsteg att jobba mot och därmed saknades också vinster 

att fira. Enligt Kotter (Kotter J. P., 1998) är delmål viktiga för att inte riskera att 

förändringsarbetet tappar fart.  

 

Här tolkar jag att det behövdes klara direktiv, mål och vägledning från huvudprojektledaren 

grundat på projektgruppens kommunicerade uppfattning av rimlighet och möjlighet. 

 

En möjlig lösning kunde ha varit att stämma av uttalade delmål i samband med fysiska 

avstämningsmöten, t.ex. en gång i månaden. På så sätt kunde även ”Kommunikation”, 

”Tydlighet” och ”Bygga Relationer” praktiseras. 



    

 

Sidan 41 av 74 

 

6.6 Summering egna tolkningar 

Grundat på vad som framkommit vid applicering av fallstudien på COMBO-metoden är min 

egen tolkning att det fanns ett samband mellan nödvändigheten av Kommunikation och 

Avstånd i olika former för att lyckas i förändringsarbetet (se Figur 15).  

 

 
Figur 15 Min tolkning - Påverkan Kommunikation kontra Avstånd (endast schematiskt åskådliggörande) 

 

Jag tolkade även att det fanns ett samband mellan nödvändigheten av Kommunikation och 

Komplexitet och för att lyckas i förändringsarbetet (se Figur 16) 

 
Figur 16 Min tolkning – Påverkan Kommunikation kontra Komplexitet (endast schematiskt åskådliggörande) 

 

Min slutliga tolkning är att nödvändigheten av Kommunikation ökade exponentiellt när det 

fanns en högre grad av både Avstånd och Komplexitet för att lyckas i förändringsarbetet (se 

Figur 17). 

Avstånd 

(Fysiskt, kulturellt, språkmässigt etc.) 

Kommunikation 

(Kommunicera ofta,  
Bygga relationer,  
Fysiska möten etc.) 

Komplexitet 
(Storlek på projekt, Antal aktiviteter och funktioner, Antal 

deltagare, Globalt projekt (synkronisering) etc.) 

Kommunikation 

(Kommunicera ofta,  
Bygga relationer,  
Fysiska möten etc.) 
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Figur 17 Min tolkning – Ackumulerad effekt Kommunikation kontera Avstånd och Komplexitet (endast 

schematiskt åskådliggörande) 

6.7 Kritik av resultatet 

Som med alla system beror utdata på hur kvalificerade data som har matats in, d.v.s. för att få 

rätt resultat ut krävs att rätt information matas in. För att COMBO-metoden ska generera mer 

avancerade och exakta resultat krävs det att användaren matar in mer riktade och exakta data. 

Därför skulle en mer ”skarp” frågeställning kunna generera noggrannare resultat.  

 

Möjligtvis kan resultatet från fallstudien ha påverkats då jag medvetet valt att beskriva 

aktiviteterna schematiskt i COMBO-metoden. Trots detta tycker jag att resultatet har blivit 

tillfredsställande. Det utesluter dock inte att en mer skarp frågeställning och inmatning skulle 

ha genererat mer exakta svar. 

 

Genom att använda metoden på ett redan avslutat projekt kan det ha påverkat mina val av 

nivå vid ifyllandet av Skill/Will och därför kan resultatet vara något missvisande. Jag har 

dock försökt att utgå från att det var första gången jag stod inför exakt den ”ögonblicksbild” 

som fallstudien bygger på. Omedvetet kan jag dock ha gjort något val som kanske har fått 

övervikt åt något håll. 

 

Det jag kunde ha gjort bättre var att testa metoden mer utförligt och på flera 

förändringsarbeten och olika situationer. En databas samt att utveckla metoden ännu mer 

hade också varit att föredra. 

 

Försöket jag gjort tycker jag både har lyckats bra och mindre bra. Bra genom att jag klarat av 

att bygga en ny metod baserad på tre andra metoder som är fullt användbar redan nu, mindre 

bra då den kunde ha varit mer utvecklad och haft mer inbyggd funktionalitet. Det finns därför 

stora utvecklingsmöjligheter till att göra den ännu bättre, vilket jag med stor sannolikhet 

också kommer att göra.  

Avstånd + Komplexitet 

Kommunikation 

(Kommunicera ofta, 
Bygga relationer,  
Fysiska möten etc.) 

Tydlighet 
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6.8 Reflektioner av uppsatsarbetet 

COMBO-metoden 

Det har varit mycket stimulerande att utifrån en egen teori pröva att integrera flera metoder 

som till slut genererade ett verktyg som kan användas vid Change Management.  

 

Lösningen till att bygga metoden var att strukturera teori, metod och empiriska data enligt 

samma princip. Det gick därefter att applicera fallstudien på COMBO-metoden i form av en 

”ögonblicksbild”. 

 

Med stöd av teori, empiri och logik har det varit möjligt att flera gånger under arbetets gång 

utveckla och förbättra COMBO-metoden. Det som var mest intressant var att få Skill/Will 

och SWOT att interagera och på så sätt framhäva risker ytterligare.  

 

Därmed gick det enkelt att se vilken aktivitet som hade högst prioritet. Dessutom anser jag att 

användandet av Skill/Will var mest spännande då den trots sin enkelhet returnerade så viktig 

och avgörande information.  

 

Jag tycker också det var intressant att se hur mycket man själv kan utveckla i vanliga 

kontorsprogram som Excel. Även om det också hade sina nackdelar och brister så fanns det 

inga begränsningar. 

 

Men kanske mest intressant var att COMBO-metoden upplevdes 3-dimensionell efter att 

mjuka faktorer adderades med Skill/Wills hjälp. Därefter fick COMBO-metoden den 

dynamik och det djup som tidigare fattats. 

 

Summering av observationer av COMBO-metoden 

 COMBO-metoden synliggjorde riskerna mycket tydligt efter att SWOT och Skill/Will 

kopplats samman. 

 COMBO-metoden upplevdes 3-dimensionell efter att mjuka faktorer adderades med 

Skill/Wills hjälp. 

 COMBO-metoden kan göras rollanpassad, d.v.s. den går att använda utifrån din egen 

specifika roll i förändringsarbetet/projektet. 

 COMBO-metoden går att applicera vid olika ”ögonblickstillfällen” i 

förändringsarbetet. 

 COMBO-metoden kan appliceras flera gånger under ett projekt för att få flera 

statusrapporter.  

 COMBO-metoden kan användas när som helst och inte bara i samband med 

projektstart.  

 COMBO-metoden går att använda för många typer av förändringsarbeten. 

 COMBO-metoden blev först och främst en metod för riskhantering. 

 COMBO-metoden synliggjorde rollfördelningen och ansvarsområden i 

förändringsarbetet.  

 Handlingsplanen i COMBO-metoden beskrev personers/avdelningars roller och 

åtgärder i projektet mer än projektfaserna.  

 COMBO-metoden gav omgående svar och förslag på åtgärder. 

 COMBO-metoden förenklar inmatning p.g.a. synergieffekter. 
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Fallstudien 

Även om resultatet var både väntat och logiskt vid användandet av metoden anser jag att 

uppsatsarbetet både varit intressant och gett mig nya insikter. Av egen erfarenhet förstår jag 

att kommunikation, relationer, tydlighet och förankring är viktigt.  

 

Trots det är jag överraskad över att det fick en så framträdande roll i mitt försök. Det 

indikerar tydligt hur viktigt det är att kommunicera mycket och ofta för att lyckas i 

förändringsarbetet. Genom min uppsats inser jag också hur viktiga mjuka faktorer som 

inställning och vilja är och vilken effekt de kan få i ett förändringsarbete.  

 

Baserat på vad som framkom i tidigare resonemang och resultat från COMBO-metoden vid 

applicering av fallstudien ger jag här en summering av mina tolkningar. 

6.9 Summering av diskussion 

”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer” behövs och är avgörande för att 

lyckas i förändringsarbetet. Om det dessutom finns flera faktorer som kan påverka 

förändringsarbetet i form av skillnader i kultur, avstånd, språk, komplexitet anser jag att 

behovet av ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer” ökar. 

 

Min tolkning vid applicering av fallstudien på COMBO-metoden: 

 

 ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer” var den röda tråden och var 

bland de absolut viktigaste faktorerna vid förändringsarbetet.  

 Det fanns ett samband mellan nödvändigheten av Kommunikation och Avstånd i olika 

former och framgång i förändringsarbetet (se Figur 15).  

 Det fanns ett samband mellan nödvändigheten av Kommunikation och Komplexitet 

och framgång i förändringsarbetet (se Figur 16). 

 Behovet av Kommunikation ökade exponentiellt när det fanns en högre grad av både 

Avstånd och Komplexitet för att lyckas i förändringsarbetet (se Figur 17). 

 Lösningen var tät kommunikation och förutbestämda fysiska möten som därmed 

minskade riskerna. 

 

Jag anser också att lösningen i form av investeringar i fysiska månadsmöten är att föredra. 

Det kan absolut vara en kostnadsfråga, men min uppfattning är att det är en investering som 

kommer att betala sig många gånger i form av framgångsrikare och effektivare 

förändringsarbete. 

 

Vilka faktorer som är viktiga vid förändringsarbete fann jag dock är helt beroende av 

projektets fas, omfång och uppgift och därför varierar egenskaper som bör beaktas beroende 

på vilka variabler som matas in
34

.  

 

                                                 
34

 I fallstudien använde jag en ”ögonblicksbild” vid starten av projektet som inparametrar till COMBO-metoden. 

Därför är resultatet endast giltigt i just det specifika fallet 
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Även om jag tycker förankring i organisationen är helt avgörande för ett lyckat 

förändringsarbete framkom detta inte här då förankringen var väl genomförd i fallstudien. 

 

Min rekommendation: Underskatta inte kommunikationens inverkan och kraft i samband 

med förändringsarbete. Den är mer viktig och har en exponentiell effekt ju fler faktorer som 

inverkar i form av förändringsarbetets komplexitet och avstånd (t.ex. geografiska, kulturella 

och språkliga). 
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7 SLUTSATSER 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till genom denna rapport. 

Slutsatserna grundar sig på de egenskaper som framkommit vid test av en fallstudie 

applicerad på COMBO-metoden. Jag kommer här att ge svar på syftet med undersökningen. 

 

Den frågeställning som fanns var: 

 

 Går det att integrera flera metoder och använda dem vid Change Management? 

 Går det att identifiera ev. problem, med hjälp av en fallstudie applicerad på den 

integrerade metoden? 

 

Syftet har varit att finna ett verktyg för att lyfta fram egenskaper som bör observeras och 

beaktas vid förändringsarbete för att optimera och anpassa uppgradering av t.ex. ett 

dokumenthanteringssystem.  

 

Jag anser att jag med den här uppsatsen har funnit svar på mina frågor och att jag därmed 

också har uppnått mitt syfte.  

 

Jag har funnit att det går att integrera flera metoder och använda dem vid Change 

Management och att det även går att identifiera ev. problem med hjälp av en fallstudie 

applicerad på en integrerad metod. 

 

Syftet uppfylldes och realiserades med hjälp av teorier, metoder och en empirisk fallstudie 

som strukturerades efter samma princip. Därmed kunde utveckling av COMBO-metoden ske 

som blev ett verktyg för att synliggöra flera egenskaper som är viktiga att beakta vid 

förändringsarbete. Egenskaperna framträdde i metoden som ”risker” och ”ackumulerade 

risker” och var beroende av vilken fas av förändringsarbetet som analyseras.  

 

Fördelarna med COMBO-metoden var att det blev enklare att mata in data, visualisera risker, 

få förslag på lösning, se trender samt att metoden även tog hänsyn till ”mjuka” egenskaper.  

 

Nackdelarna att COMBO-metoden var att den kan vara svår att förstå och att data som matas 

in kan behöva vara mer exakta för att ge mer exakta resultat. 

 

Nackdelen var också att metoden bör utvecklas ytterligare för att säkerställa tillförlitligheten, 

förstärka beroenden och bli mer användarvänlig. 

 

Genom att beakta begrepp som ”Kommunikation”, ”Tydlighet” och ”Bygga relationer”, 

enligt i studien använda metoder och teorier, blir Change Management framgångsrikt och 

riskerna lägre, samtidigt som ”Förvirring”, ”Motarbete”, ”Ångest” och ”Motstånd” 

motverkas.  



    

 

Sidan 47 av 74 

 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE ARBETE 
Det vore intressant att göra mer omfattande tester av COMBO-metoden för att se om den kan 

vara användbar på flera områden och vid olika scenarier. 

 

Det vore även intressant att utveckla själva COMBO-metoden. Både i form av förfinad 

frågeställning, och därmed mer riktade inmatningsvärden, men även att utveckla beräkningar 

och funktioner för att få ett mer exakt resultat. Att implementera COMBO-metoden i en 

databas med användarvänliga formulär är också önskvärt. 

 

Förslag på vidare arbete är också att kombinera och utveckla andra metoder för att se om de 

kan samverka och förstärka egenskaper vid analysen av data.  
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1. Appendix 1 - Kotters 8-stegsmodell 
John Kotters 8-stegsmodell - en översikt 

 Steg Innefattar Metoder/åtgärder 

S
k
a
p

a
 g

r
u

n
d

 –
 M

å
l 
o

c
h

 v
is

io
n

 

1. Skapa en känsla av akut 

behovs-/angelägenhets-

medvetande 

 

• Skapa en känsla av angelägenhet och brådska.  
• Konfrontera verkligheten i ord  
• Identifiera befintliga eller potentiella hot eller 

möjligheter.  
• Undersök marknad och 

konkurrensförhållanden 
• Övertyga om att förändring är nödvändigt – 

NU 

• SWOT  
• PEST  
• Boulding-metoden - Elise Boulding 
• Framtidsverkstad - Robert Jung 

35
 

• Fyrfältare 
• Imorgon, om ett år, om tre år, om fem år 

2. Skapa en stark och 

vägledande lednings- 

/styrgrupp 

• Sätta samman en grupp med tillräckligt kraft 
för att leda förändringen   

• Leda genom att visa entusiasm och 
engagemang  

• Uppmuntra gruppen att arbeta tillsammans 
som ett team 

• Utse ett team av ledare med tillräcklig status och makt i 
organisationen för att kunna genomdriva förändringar. 
Teamet bör bestå av ledare från olika nivåer för att få 
största möjliga trovärdighet, och det måste vara 
sammansvetsat och stå enigt bakom ett gemensamt 
mål.  

3. Utveckla en vision och 

strategi 

• Utveckla en vision som kan styra 
• Utveckla strategier för att uppnå denna vision 

• Utveckla en styrande vision - klargör företagets riktning, 
vart förändringsarbetet ska leda.  

• Utveckla en vision som motiverar medarbetaren - 
kanske inte i deras egna kortsiktiga intresse, utan en 
framtida vision som kan vara värt att offra något för.  

• Visionen samordnar ansträngningarna. Om alla vet vart 
de är på väg kan de fatta enskilda beslut som samverkar.  

• Varning: Kotter varnar för att det inte är lätt att skapa 
effektiva visioner, det krävs tid, engagemang och 
uthållighet.  
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 (Jungk) (Change Model 3 : John Kotters's 8 Steps o Leading Changes, 2009) 
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4. Kommunicera och 

Förmedla  

visionen 

• Utnyttja alla tillfällen att kommunicera 
visionen och strategin 

• Engagera visionen  
• Håll kommunikation enkel 
• Låt styrgruppen vara förebilder 

• När visionen är formulerad måste den förmedlas till alla 
inblandade och berörda.  

• Krångla inte till det – skriv och tala enkelt och tydligt.  
• Använd metaforer, liknelser och historier.  
• Sprid budskapet via många olika kanaler – möten, PM, 

nyhetsbrev, anslagstavlor, intranät, med flera  
• Upprepa, upprepa, upprepa!  
• Lev som du lär – om ledarna inte följer visionen i 

praktisk handling kommer ingen att tro på den.  
• Förklara avvikelser – om ledningen till synes inte följer 

visionen måste det förklaras utförligt och tydligt.  
• Lyssna – se till att det tvåvägskommunikation.  
• SKILL/WILL Matrix 
• Handlingsplan

36
 

5. Ge medarbetarna 

befogenheter att agera på 

bred bas 

Nu är arbetet i gång och många olika hinder 
kommer att dyka upp.  
• Det gäller att ge så många medarbetare som 

möjligt befogenheter att lösa dessa hinder på 
egen hand så processen inte stannar av.  

• Ändra system och/eller strukturer som arbetar 
mot visionen  

• Uppmuntra till risktagande och icke 
traditionella aktiviteter  

• Undanröja hinder som arbetar mot förändring 

Frågor som bör belysas;  
• Strukturer – finns det gamla sätt att verka på som 

hindrar förändringsarbetet?  
• Färdigheter – saknas färdigheter och kunskap för att 

utföra det nya?  
• System – finns de system för kommunikation, belöning, 

utvärdering med mera som kan stödja den nya visionen?  
• Chefer – Är cheferna för eller emot förändringen? 
• SKILL/WILL Matrix 

6. Skapa kortsiktiga 

mål/vinster 

• Sätt upp kortsiktiga mål och som kan ”firas”. 
• Säkerställ att det finns kortsiktiga mål som är 

möjliga inom 12 - 24 månader. 
• Som regel måste ledare aktivt skapa och 

kommunicera kortsiktiga framgångar, inte 
bara vänta på att de ska uppenbara sig av sig 
själva. 

• Planera för att kunna framhålla synliga framsteg 
• Synliggöra och belöna dem som åstadkommer snabba 

förändringar 
• Handlingsplan 

                                                 
36

 (Step 4: Communicate the vision & strategy, 2015) 
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7. Befäst vad som uppnåtts 

och producera fler 

förändringar 

• Befäst och förstärk beteenden som visas ledde 
till förbättringar  

• Befäst och utnyttja trovärdighet som följer vid 
snabba förändringar. Detta i syfte att 
intensifiera det förändringsarbete som anses 
försvåra förändringen 

• Planera för att skapa synliga 
prestandaförbättringar   

• Rekrytera befordra och utveckla människor 
som kan implementera förändringsvisionen 

• Att fira kortsiktiga vinster får inte uppfattas som 
förändringsarbetet är klart. Tvärtom bör de kortsiktiga 
vinsterna användas för att aktivt ta nästa steg i den 
övergripande visionen.  

• Balanced Scorecard – Dr. Robert Kaplan (Harvard 
Business School) och David Norton 

• Handlingsplan 
 

8. Förankra de nya 

förändringarna och sätten att 

arbeta i företagskulturen 

• Införliva och förankra förändringarna i 
organisationens kultur 

• Framhäv förbättringarna 
• Säkerställ generations 

• Se till att förändringarna blir accepterade; det är så vi 
gör saker här 

• Framhåll kopplingen mellan det nya beteendet och 
företagens framgångar 

• Säkerställ att nästa generation av högsta ledningen 
personifierar den nya metoden 

• Balanced Scorecard – Dr. Robert Kaplan (Harvard 
Business School) och David Norton 

Figur 18 Sammanställning av Kotters 8-stegsmodell (egen sammanställning baserad på de fakta som framkommit)
 37,38, 39, 40 41,42,43,44,4546

                                                 
37

 (Kotter J. P., 1998) 
38

 (Kotter's 8-Step Change Model, Implementing Change Powerfully and Successfully, 1996-2015) 
39

 (Kotter J. P., Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, 2007) 
40

 (Step 1: Create a sense of urgencyStep 1: Create a sense of urgency, 2015) 
41 

(Kotter J. P., 1998, ss. 27-33)  
42

 (Kotter International, 2010)  
43

 (Plan för förändring, 2008)   
44 

Harvard Business Rewiew on Change (Kotter J. P., 1998, ss. 3-20)  
45

 (Holm, 2008)  
46

 (Kotter J. P., Leading Change, 2007) 
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2. Appendix 2 - SWOT 
SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, 

Svagheter, Möjligheter och Risker/hot och är ett vanligt företagsekonomiskt 

planeringshjälpmedel som används för att identifiera, granska och utvärdera styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot avseende den egna organisationen, produkter, tjänster 

och/eller marknad. Det går också bra att göra en SWOT som person, till exempel vid ett 

yrkesval 
47

. 

 

Metoden kan användas både till vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer, statliga 

enheter och enskilda personer, i varje beslutssituation när ett önskat mål har definierats samt 

för riskhantering, planeringshantering och förebyggande krishantering.  

SWOT-analysen kan göras på verksamheten som helhet men man kan också välja ut ett 

mindre område som t.ex. möten, information, metoder…
48

 

Exempelvis när man vill 

 skapa underlag att jobba vidare från 

 analysera nuläget och strategier 

 belysa framtidens möjligheter och hot 

 kartlägga ett problem 

 få underlag till att skapa visioner 

 

SWOT har blivit ett standardverktyg för organisationsanalys och fungerar som Change 

Management-verktyg om det tillämpas på rätt sätt.
49

 

 

 
Figur 19 SWOT-analys

50
 

 

SWOT-analysens olika delar 

 Styrkor – är allt organisationen gör bra (internt fokus)  

 Svagheter – de områden som behöver förbättras (internt fokus).  

                                                 
47

 (SWOT-analys)  
48

 (SWOT-analys, 2015)  
49

 (Nauheimer, The Change Management ToolBook, 2012)  
50

 (SWOT-analys, begrepp #13)  
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 Möjligheter – de möjligheter som finns utanför organisationen (externt fokus). 

 Hoten – de hot som finns utanför organisationen (externt fokus).  

 

SWOT-analys fokuserar på följande frågor:
51

  

 Vilka är våra mål? 

 Vad vill våra kunder ha av oss? 

 Hur skiljer vi oss från konkurrenterna?  

 Hur kan vi förbättra våra tjänster? 

 Hur kan vi skilja interna ramvillkor (styrkor och svagheter) från yttre förutsättningar 

(möjligheter och hot) 
 

Användning av SWOT 

Som en förutsättning för en SWOT-session, bör organisationen vision eller projektets mål ha 

beskrivits. Organisationen bör ha en gemensam förståelse för vad som är mål på medellång 

och lång sikt. 

 

Därefter identifieras de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med hjälp av 

nyckelfrågor som beskriv i matrisen. 

 

  

                                                 
51

 (Nauheimer, The Change Management ToolBook, 2012) 
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3. Appendix 2 - SWOT Sammanställning  
SWOT-analys beskrivs så här av Pendler (Pedler & Burgoyne, 1991) 
 

 Definition  Nyckelfrågor  Typiska exempel 

Strengths 
(Styrkor –  
interna  
egenskaper) 

Interna tillgångar och 
styrkor (know-how, 
motivation, teknik, 
ekonomi, 
affärsförbindelser) som 
bidrar till att uppfylla 
krav och minimera hot.  

 Vad är vi bra på? 
 Varför är vi 

konkurrenskraftiga? 
 Vilka är våra resurser? 

 välutbildade  
 väletablerade 
 bra kunskapsbas 
 god kontakt med 

målgruppen 
 teknik, etc 

Weaknesses 
(Svagheter –  
interna  
egenskaper) 

Interna svagheter 
hindrar organisationen 
att utvecklas.  

 Vad gör vi dåligt? 
 Vad retar kunderna 

mest? 

 brist på motivation 
 problem vid 

distribution av tjänster 
eller produkter 

 avsaknaden av en 
särskild styrka 

Opportunities 
(Möjligheter 
–  
externa  
egenskaper) 

Externa omständigheter 
eller möjligheter som 
gynnar efterfrågan på 
en organisations 
specifika kompetens.  

 

 Vilka förändringar av 
efterfrågan förväntar 
du dig att se under de 
kommande åren? 

 ökad köpkraft 
 utveckling av nya 

marknader för 
produkter av hög 
kvalitet 

 ny teknik som gynnar 
vår produkt 

Threats  
(Hot –  
externa  
egenskaper) 

Externa omständigheter 
eller hot som kommer 
att minska efterfrågan 
på organisationens 
kompetens.  

 Vad gör andra som vi 
inte gör? 

 Vilka framtida 
förändringar kommer 
att påverka vår 
organisation? 

 starka konkurrenter 
 brist på 

kontanter/nätverk 
 statliga regler 

Figur 20 SWOT Analysis by Pedler
52, 53
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 (Nauheimer, The Change Management ToolBook, 2012) Page 97  
53

 (Chapman, SWOT analysis method and examples, with free SWOT template, 1995-2010) 
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4. Appendix 3 - Skill/Will Matix 
Det är känt att kompetens och vilja är mycket viktiga faktorer vid förändringsarbete men kan 

ibland vara svåra att identifiera. För att fånga in även dessa områden så har jag tagit hjälp av 

en Skill/Will-matri. 

 

I boken The Tao of Coaching (Landsberg, 2015) beskrivs Skill/Will-matrisen så här: 

 

Alltför ofta ger vi en uppgift till någon men uppgiften blir inte utförd bra nog. Varför blir det 

så? 

 

En av de troligaste orsakerna är att vi har delegerat en uppgift till någon som är ovillig eller 

inte kan slutföra arbetet och då blir ganska oengagerad. Alternativt kan vi ha varit för 

engagerade och anvisande till en kunnig och kapabel person som mycket väl hade kunnat 

utföra uppgiften med bara lite assistans från oss. I stället slutar det med att vi gör 

henne/honom omotiverad (Landsberg, 2015).
54

 

 

Så vare sig du coachar eller styr så är det kritiskt att matcha dina behov och avsikt med 

behovet för uppgiften. För att hjälpa dig med detta kan du använda Skill/Will-matrisen. 

 

Matrisen används för att bedöma den anställdes skicklighet och vilja att göra en viss uppgift. 

Baserat på denna bedömning, kan du välja hur du bäst kan hjälpa den anställde att lyckas. 

 

Frågor som ställs: 

- Hur kompetent är en person att utföra en specifik uppgift? (“Skill”) 

- Hur motiverad är denne att utföra en specifik uppgift (“Will”) 

 

 
Figur 21 Skill/Will-matris

55
 

 

Användning av Skill/Will-matrisen
56

 

                                                 
54

 (Landsberg, 2015) 
55 

(Spira)  
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Att använda metoden är mycket enkelt och genomförs i 3 steg: 

1. Fastställ om personens Skill och Will är hög eller låg för den specifika uppgiften som ska 

utföras. 

 Skill - beror på erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

 Will - beror på önskan att uppnå, motivation, säkerhet, tilltro 

2. Identifiera lämpligt sätt att stödja/coacha (se ”Resultat – Hur kan du stödja” nedan) 

3. Förankra metoden med person som ska stöttas  

 

Resultat – Hur kan du stödja? 

Utifrån resultatet fastställs lämpligt stöd till medarbetaren. 

 
Figur 22 Resultat Skill/Will-matris

57
 

 

Michael (Mike) David Morrison som i över 25 år har varit involverad i 

organisationsutveckling, Change Management, lärande och utveckling och sociala medier 

beskriver de olika resultaten i Skill/Will så här (Morrison, 2009)
58

: 

 

Delegera (Delegate): Hög skill, hög will 
I denna kategori verkar "stjärnan", som är den enklaste att hantera. Chefen ger mycket 

spelrum och ansvar till hans eller hennes medarbetare. Detta ger möjlighet för arbetstagaren 

att utvecklas och arbeta sig uppåt. Chefen bör fortfarande och noggrant följa utvecklingen av 

den anställde. Detta för att fastställa utmanande mål och se till att upprätthålla en hög nivå av 

motivation. 

 

Exaltera/Stimulera (Excite): Hög skill, låg will 
Coaching är oftast en motiverande roll: färdigheter finns där, och en coach/chef måste nu 

ingjuta självförtroende och entusiasm i arbetstagaren. Beslutsfattandet är fortfarande väldigt 

mycket chefens ansvar, men kommunikationen är nyckeln. En coach/chef ska sträva efter att 

få den anställde att ta ansvar. 
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 (Landsberg, 2015) 
57 

(The Skill / Will Matrix, 2015)  
58

 (Coaching model - Skill vs. Will, 2015) 
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Vägleda (Guide): Låg skill, hög will 
Denna situation kan till exempel inträffa med en nyanställd som är ivrig att få en bra start och 

göra ett gott intryck. Coaching syftar främst till att styra och leda arbetstagaren och stödja 

honom/henne i sitt beslut. 

 

Tydlighet/Övervaka (Direct): Låg skill, låg will 
Låg kompetens och låg vilja att lyckas är en knepig kombination. Chefens roll är avgörande 

och kommer att bestå i både tillsyn och inspiration. Tillsyn innebär fasta riktlinjer, kontroll 

och beslutsfattande, är tidskrävande och bör helst ses som bara tillfälligt.  

En medarbetare är sällan i en kvadrant hela tiden utan kommer att byta kvadrant eller flera 

beroende på uppgiften
59

. 
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 (The Skill / Will Matrix, 2015) (The Skill / Will Matrix, 2015) 
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5. Appendix 3 - Skill/Will Sammanställning  
Hög Will  
– Stor önskan att uppnå, motivation, säkerhet, tilltro 

Låg Skill 
 – Liten erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

Hög Will  
– Stor önskan att uppnå, motivation, säkerhet, 
tilltro 

Hög Skill  
– Stor erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

Vägleda (Guide)  
 Var tydlig när det gäller förväntade resultat (mål) och 

begränsningar av tid, budget, etc. 

 Diskutera och bestäm metoder. 

 Kontrollera förståelsen 

 Identifiera och ge den utbildning som saknas. 

 Ge ansvar och befogenheter till de uppgifter som den 
anställde kan utföra. 

 Struktur arbetsuppgifterna så att risker för medarbetare 
och företag minimeras 

 Ge ofta återkoppling. 

 Kräv täta avstämningar tidigt i projektet (muntlig eller 
skriftlig). Om det görs framsteg, kan kontrollen minskas  

 Beröm och belöna framgång 

Delegera (Delegate) 
 Var tydlig när det gäller förväntade resultat (mål) 

och begränsningar av tid, budget, etc. 

 Engagera i beslutsfattandet 

 Fråga ofta efter den anställdes åsikt 

 Kontrollera förståelsen 

 Ge ansvar och befogenheter där medarbetaren är 
kompetent och engagerad. 

 Ge feedback. 

 Gör avstämningar vid viktiga milstolpar eller då 
medarbetaren har frågor. 

 Beröm och belöna framgång 

Vägled, strukturera, kontrollera 
- ge dem vägledning 

Delegera, engagera 
- ge dem självständighet och auktoritet 

 

Låg Will  
– Liten önskan att uppnå, motivation, säkerhet, tilltro 
Låg Skill 
 – Liten erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

Låg Will  
- Liten önskan att uppnå, motivation, säkerhet, 

tilltro 
Hög Skill  
– Stor erfarenhet, utbildning, förståelse, roll  

Tydlighet/Övervaka (Direct) 
 Diskutera vad som skulle motivera medarbetaren. Kom 

överens om vad som är möjligt. 

 Var tydlig när det gäller förväntade resultat (mål) och 
begränsningar av tid, budget, etc. 

 Ange tydliga regler, metoder och deadlines 

 Kontrollera förståelsen 

 Ge ansvar och befogenheter för de uppgifter som 
medarbetaren kan utföra. 

 Ge uppgifter som ger snabba resultat 

 Identifiera och ge den utbildning som önskas. 

 Ge ofta återkoppling. 

 Kräv täta avstämningar tidigt i projektet (muntlig eller 
skriftlig). Om det görs framsteg, kan kontrollen minskas  

 Beröm och belöna framgång 

Exaltera/Stimulera (Excite) 
 Diskutera varför uppgiften är viktig och varför 

medarbetaren behövs. 

 Diskutera vad som skulle motivera medarbetare. 
Kom överens om vad som är möjligt. 

 Var tydlig när det gäller förväntade resultat (mål) 
och begränsningar av tid, budget, etc. 

 Kontrollera förståelsen 

 Ge ansvar och befogenheter där medarbetaren är 
kompetent 

 Ge ofta återkoppling. 

 Kräv täta avstämningar (muntlig eller skriftlig) 

 Beröm och belöna framgång 

Tydlighet, styra, regler 
- ge dem mycket särskilda anvisningar 

Exaltera, motivera, kommunikationen är nyckeln 
- ge dem något att vara entusiastiska över 

Figur 23 Sammanställning av Skill/Will matrisen (egen sammanställning baserat på den fakta som framkommit
 

60, 61 
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 (The Skill / Will Matrix, 2015) 
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 (Skill/will matrix) 
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6. Appendix 4 - Balanced Scorecard BSC 
Balanced Sourecards (Balanserade styrkort) är ett strategiskt planerings- och styrverktyg som 

används flitigt av organisationer värden över för att styra verksamheten mot dess vision och 

strategi, förbättrar intern och extern kommunikation samt efterleva uppsatta mål 
62

. Den har 

också utsetts av Harvard Business Review som en av de mest inflytelserika affärsstrategierna 

under de senaste 75 åren 
63

. 

 

Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton och har 

sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella 

perspektivet 
64

.  

 

Kaplan och Norton kritiserade i sin bok Relevance Lost det finansiella perspektivet, vilket de 

menade är för historiskt fokuserat (d.v.s. endast beskriver historiska händelser) och sällan 

fångar de för organisationer viktiga långsiktiga trenderna. 
65

  

 

Enligt Kaplan (Kaplan R. S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, 2010, s. 3) 
66

 

grundade sig deras intresse i att mäta och göra prestandaförbättringar på en mer än hundra år 

tidigare vetenskapsman, Lord Kelvins, uttalande 

 

“I often say that when you can measure what you are speaking about, and express 

it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, 

when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and 

unsatisfactory kind. 

 

If you can not measure it, you can not improve it”. 

 

Det resulterade så småningom i att Kaplan & Norton kom fram till att mätteknik var lika 

fundamental och viktig för chefer som det var för vetenskapsmän. Om företagen skulle 

förbättra hanteringen av sina immateriella tillgångar, var de tvungna att integrera mättekniken 

av dessa i styrsystemen. 

 

Metoden 
Balanced Scorecard kompletterar traditionellt finansiella mätningar med ytterligare tre 

perspektiv - Kund, Interna affärsprocesser samt Lärande och tillväxt. Detta gjorde det möjligt 

för företagen att följa de finansiella resultaten och samtidigt bevaka och bygga upp de 

immateriella tillgångnas tillväxt. Styrkortet blev inte en ersättning för finansiella mätningarna, 

det var dess komplement.
67
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 (Balanced Scorecard Basics)  
63

 (Balanced Scorecard Basics)  
64

 (Wikipedia, 2015)  
65

 (Wikipedia, 2015) 
66

 (Kaplan R. S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, 2010)  
67

 (Robert S. Kaplan, 2007; SWOT-analys, begrepp #13)  
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De olika perspektiven68 

Finansiellt perspektiv (Financial) 

- finansiell ställning, lönsamhet avkastning på investeringar och tillfört ekonomisk värde  

Kundperspektiv (Customer) 

-  kundnöjdhet, behålla marknadsandelar och andel av kundkonton 

Lärande- och utvecklingsperspektiv (Learning and Growth)  

- innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning, kvalitet, svarstid, kostnader 

och introduktion av nya produkter  

Interna affärsperspektivet (Internal Business Process)  

- ledtider, kvalitetsnivå, tillfredsställelse hos medarbetare och tillgänglighet till 

informationssystem  

 
Figur 24 Balanced Scorecard 

69
 

 

De olika perspektiven syftar till att lyfta fram olika aspekter av verksamheten och 

sammankoppla dem. Dessa aspekter är exempelvis:
70

 

 Vision: Vad är vår vision om framtiden? 

 Perspektiv: Vilka är våra fokusområden? 

 Strategiska mål: Om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive 

perspektiv? 

 Framgångsfaktorer: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska 

målen? 

 Mått: Vilka är nyckelmåtten som indikerar vår strategiska inriktning? Till varje mått 

knyts mål för respektive mått. 

 Handlingsplaner: Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive mått? 

                                                 
68

 (Wikipedia, 2015) 
69

 (Calculus)  
70

(Wikipedia, 2015) 
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Figur 25 Strategikarta - länkar immateriella tillgångar och kritiska processer till ett värde och kund och 

ekonomiskt utfall
 71

 

 

Enligt Kaplan (Kaplan R. S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, 2010) finns 

det klara orsak-verkan-samband i en organisation. Ett exempel; När anställda blir bättre 

utbildade i t.ex. kvalitetsstyrnings, minskar processcykeltider och kassationer, processen 

förbättras i form av kortare ledtid till kund, förbättrad leverans och färre kassationer som 

drabbar kunden. Den kvalitetsförbättring som upplevs av kunden leder till tillfredsställelse, 

besparingar som i slutänden genererar högre intäkter och marginaler. Alla målen är kopplade 

till orsak och verkan. Det börjar med den anställde och fortsätter genom processer och kunder 

och kulminerar slutligen i det finansiella resultatet. 

 

Det finns alltså en stark koppling till de mål som sätts inom de olika processerna och orsak och 

verkan. 
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 (Kaplan R. S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, 2010)  
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7. Appendix 4 - Balanced Scorecard Sammanställning  
För var och en av fyra perspektiv är det nödvändigt att ta fram indikatorer för att mäta prestanda hos organisationerna. Utifrån det fakta jag funnit om  

Balanced Scorecard, har jag här sammanställt dem för att få en övergripande bild. Sammanställningen är gjord utifrån flera källor
72, 73, 74, 75, 76,77, 78,79

 

 Finansiellt perspektiv  Kundperspektiv  Interna affärsperspektiv  Innovation och lärande 
perspektiv  

Huvudfråga  För att lyckas finansiellt, hur ska vi 
uppträda för våra 
intressenter/aktieägare? 

 För att uppnå vår vision, hur ska vi 
hantera våra kunder? 

 För att tillfredsställa våra intressenter 
och kunder vilken process måste vi vara 
bäst på?  

 För att uppnå vår vision, hur 
stöder vi vår förmåga att 
förändras och förbättra? " 

Följdfrågor  Hur ser företaget till aktieägarna? 

 Hur ser aktieägarna på företaget? 

 Hur kunderna ser på företaget? 

 Hur ser kunden oss (team)?  

 Hur ser företaget till aktieägarna? 

 Hur väl fungerar de operativa 
processerna? 

 Vad måste vi vara bäst på? 

 Kan företaget fortsätta att 
förbättra och skapa värde? Detta 
perspektiv undersöker också hur 
en organisation lär sig och växer 

Fokus-områden  Marknadsandel 

 Omsättningstillväxten 

 Överskottsgrad 

 Avkastning på investeringar 

 Ekonomiskt mervärde 

 Driftkostnader 

 Operativa nyckeltal och förlust  

 Företagets mål 

 Överlevnad 

 Lönsamhet 

 Tillväxt 

 Process kostnadsbesparingar 

 Ökad avkastning på tillgångar 

 Vinst 

 Kassaflöde 

 Kundservice 

 Nya produkter 

 Nya marknader 

 Kundlojalitet 

 Kundnöjdhet 

 Vad organisationen behöver göra för att 
fortsätta vara en uppskattad konsult? 

 Tid; dvs ledtid från order till leverans 

 Kvalitet; innefattar allt från leveranstid till 
kassationer och kan t ex mätas i antalet 
reklamationer, leveranspunktlighet etc. 

 Prestation och service; hur företaget 
bidrar till att skapa värde för kunden. 

 Hur väl verksamheten fungerar. 

 Huruvida de produkter och tjänster som 
erbjuds uppfyller kundernas 
förväntningar. 

 De kritiska processer för att 
tillfredsställa både kunder och 
aktieägare. 

 Verksamhet som företaget utmärker?  

 Och vad ska det utmärka sig i 
framtiden? 

 De interna processer som företaget 
måste förbättras om det är att uppnå 
sina mål. 

 Bedöma kvaliteten på människor och 
processer. 

 Kan vi fortsätta att förbättra och 
skapa värde? 

 Inom vilka områden måste 
organisationen förbättras? 

 Hur kan företaget fortsätta att 
förbättra och skapa värde i 
framtiden? 

 Vad bör man göra för att 
genomföra detta? 

 

                                                 
72

 (Därför ska du mäta med nyckeltal, 2010) 
73

 (Kaplan R. S., Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, 2010) 
74 

(Tutor2u, 2010)
 

75 
(Balanced Scorecard - Introduction & Overview, 2015)

  

76
 (Kaplan b. R., 2005)  

77
 (Robert S Kaplan & David P Norton (Harvard Business Review) 

78
 (Norton & Kaplan, 2001) 

79
 (Chaffey, 2nd Edition 2004) 
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 Försäljningsintäkterna 

 Kostnadsminskning 

 Aktiekurs 

 Avkastningen på aktieägarnas medel 

Potentiella mål – hur 
kan vi nå dit? 

 Förbättra Fokusområdena ovan  Kundnöjdhet 

 Ny kund förvärv 

 Kundlojalitet 

 Kundlojalitet 

 Snabb respons 

 Lyhördhet 

 Effektivitet 

 Tillförlitlighet 

 Förbättra kärnkompetenser 

 Förbättringar inom teknik 

 Effektivisera processer 

 Förstklassig tillverkning 

 Kvalitet prestanda 

 Lagerhantering 

 Kvalitet 

 Motiverad arbetskraft 

 Ny produktutveckling 

 Kontinuerlig förbättring 

 Tekniskt ledarskap 

 HR utveckling 

 Produkt diversifiering 

Mätverktyg 

(nyckeltal) 

 Resultat  Nöjd Kund Index 

 Upprepade köp 

 Marknadsandel 

 Leveranser i tid 

 Antal klagomål 

 Genomsnittlig tid för att behandla 
beställningar 

 Returnerade order 

 Svarstid 

 Tillförlitlighet 

 Ny kund förvärv 

 Upplevd prisvärdhet 

 Effektiviseringar 

 Minskade kostnader per enhet 

 Minskat avfall 

 Förbättringar i stämning 

 Ökat kapacitets-utnyttjande 

 Ökad produktivitet 

 % Defekt utgång/kassationer 

 Mängd återvunnet avfall 

 Mängd omarbetning 

 Antal nya produkter 

 % Försäljning av nya produkter 

 Mängd utbildning 

 Ny kunskap/lärandet av 
strategiska områden. 

 Värde av ny produkt i försäljning 

 FoU i % av omsättningen 

Figur 26 Sammanställning Balanced Scorecard 

Så här kan nyckeltal se ut
80

 
Här är några exempel på nyckeltal: 

√ Leveranssäkerhet: Kan exempelvis mätas som andel leveranser levererade i rätt tid per konsult. 

√ Leveranstid: Den tid det tar från det att en order läggs till dess att varan levereras. 

√ Kundnöjdhet: Mäts ofta som andel nöjda kunder på en femgradig skala. 

√ Utbildning: Kan mätas som antalet utbildningsdagar per år och medarbetare. 
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 (Därför ska du mäta med nyckeltal, 2010) 
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8. Appendix 5 - COMBO Inmatning av SWOT/BSC 

  
Figur 27 SWOT analysen i COMBO-metoden 



Användning av COMBO-metoden  APPENDIX 5 

Sidan 67 av 74 

 

9. Appendix 5 - COMBO Inmatning av BSC – Interna Affärs Perspektivet i COMBO-metoden 

 
Figur 28 Exempel på BSC - Interna Affärs Perspektivet i COMBO-metoden 
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10. Appendix 5 - COMBO Inmatning av Skill/Will samt påverkan 

på Riskfaktorn 

 
Figur 29 Skill/Will  Risker och Ackumulerade risker i Handlingsplanen 
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11. Appendix 5 - COMBO Handlingsplanen 
 

Figur 30 Handlingsplan i COMBO-metoden 
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12. Appendix 5 - COMBO Resultat av BSC 

 
Figur 31 BSC 4 perspektiv samt grafer i COMBO-metoden 
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13. Appendix 5 - COMBO Exempel på BSC grafer 

 
 
Figur 32 BSC Graf i COMBO-metoden 

 
Figur 33 BSC Graf i COMBO-metoden 

14. Appendix 5 - COMBO Resultat av BSC 

 
 
Figur 34 BSC 4 perspektiv TOTAL Skattad och Utfall i COMBO-metoden 
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15. Appendix 6 - COMBO Handlingsplan i MS Project 
MS Project Prioriteringsordning baserat på Risk och Ackumulerad Risk.  

 
Figur 35 Handlingsplan i MS Project - Prioriteringsordning baserat på Risk och Ackumulerad Risk (1= låg risk, 5= hög risk) 

 

Note: I MS Project gör man alla egna inställning o prioriteringar som man själv vill ha. Bilden ovan är bara ett exempel. 
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16. Appendix 7 - COMBO Resultat Ackumulerad risk 3 eller högre 
i MS Project 

Task Name 
Vem 
ansvarar? 

Vad ska kommuniceras? 
(budskapet) 

Medel/media 
(genom att;) 

Till vem ska det 
kommuniceras? 
(nyckelpersoner) 

Kräver av 
organisation 
stödjer ansvarig 
via 

Riks 
Ack 
Risk 

Olika Kulturer 
(konsulter) 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt 
och via telefonmöten 

Fysiska 
månadsmöten 

Konsult 
Tydlighet Chefen 
/Coachens roll 
avgörande 

4 5 

Projektgrupp utspridd 
på stort grafiskt 
område och i olika 
länder 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt 
och via telefonmöten 

Fysiska 
månadsmöten 

Konsult 
Tydlighet Chefen 
/Coachens roll 
avgörande 

4 5 

Funktionell och 
Teknisk beskrivning 
kommunicerad men ej 
dokumenterad 

Projektledare 
Fysiska möten där 
funktionalitet i Kravspec 
stäms av och förankras  

Fysiskt 2 dagars 
möte 

Konsult 
Tydlighet Chefen 
/Coachens roll 
avgörande 

4 5 

Två projektledare 
(komplext) 

Huvud-
Projektledare 

Många Fysiska 
Avstämnings möten och 
täta planerade 
avstämningar via telefon  

Fysiska 
månadsmöten 

Projektledare 
Tydlighet Chefen 
/Coachens roll 
avgörande 

4 5 

Uttalade delmål och 
kortsiktiga vinster 
saknades 

Projektledare 
Utarbeta, kommunicera 
och förankra delmål i 
projektet 

Fysiska möten Projektgrupp 
Tydlighet Chefen 
/Coachens roll 
avgörande 

4 5 

Kommunikation på 
engelska 

Projektledare 
Täta möten både fysiskt 
och via telefonmöten 

Fysiska 
månadsmöten 

Konsult 

Kommunicera 
(exaltera, 
motivera, 
coacha) 

3 4 

Unga konsulter (?) Projektledare 

Avstämningar och 
bekräftelse 
(dokumentation?) från 
konsulter att de förstått 
uppgiften 

Fysiska 
månadsmöten 

Konsult 

Kommunicera 
(exaltera, 
motivera, 
coacha) 

3 4 

Stort projekt 
(komplext) 

Huvud-
Projektledare 

Huvudprojektledare 
Håller ihop projektets 
alla områden 

Veckomöten  Projektledare 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Globalt projekt 
(komplext) 

Projektledare 
Kommunicerar ofta med 
alla inblandade 

Global 
användare/pilot, 
Fysiska möten 2 
ggr/år, 
Videomöten 1 
ggr/mån 

Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Svårt att fånga alla 
intressenter 
(komplext) 

Huvud-
Projektledare 

Kommunicerar ut 
information 

Intranät, mail, 
avstämningar? 

Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Svårt att fånga 
dotterbolagens åsikter 
och behov (komplext) 

Projektledare 
Kommunicera ofta med 
dotterbolagen 

Videokonf möten 
med 
dotterbolagen 

Chef 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Fysiska möten 
inplanerade, men 
sällan 

Projektledare 
Planera in och boka 
möten lång tid framöver 

Fysiska 
månadsmöten 

Verksamheten 
Instruerande, 
stödjande 

2 3 

Figur 36 Resultat ackumulerad riks 3 eller högre i MS Project 
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