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Abstract 

 

Organisationer och ledare saknar ofta en förståelse om kärnan i ett förändringsarbete, 

förståelsen om hur människor fungerar. Förändring leder ofta till starka känslor och vissa 

drabbas hårdare än andra, medarbetare kan lätt omvandlas till motståndare om ledningen inte 

möter personalen rätt. 

 

Syftet med denna uppsats är att ge en kunskapsbas i hur en projektgrupp ska arbeta mot 

användare för att motivera dem till en positiv inställning inför förändringen. Den ger en 

förståelse för människors behov, drivkrafter och olika orsaker till varför motstånd till 

förändring kan uppstå hos de berörda.  

Datainsamlingen har skett genom en litteraturstudie inom området för att sedan samla in 

empiri genom halvstrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter kommer från en 

segelflygsförening och syftet med det var att ta reda på hur föreningen hanterat olika 

förändringsarbeten. Dels ett redan avslutat förändringsarbete då de övergick till ett system för 

internetbokning av flygplan och även ett förändringsarbete som inte realiserats än, en digital 

lösning till deras tidsrapportering. 

 

Det finns flera olika alternativ som en ledare kan applicera för att motivera sina anställda vid 

ett förändringsarbete. Dessa tillvägagångssätt kan vara effektiva på sina egna vis, mycket 

beroende på sammanhanget och det specifika fallet. För att effektivisera momentet motivation 

gäller det att välja rätt tillvägagångssätt vid rätt tillfälle. Något som förutsätter att ledare har 

en förståelse för individen och de reaktioner denne har gentemot förändringen.   

 

Nyckelord: IT-projekt, förändringsarbete, motivation, motstånd. 

 

 

Omnämnande 

 

Jag vill tacka segelflygsföreningen och dess medlemmar som ställde upp på intervjuer vilket 

möjliggjort min studie. Även ett stort tack till min handledare och handledargrupp som 

bidragit med ett väl uppskattat stöd genom hela arbetet. 



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 
1.1 Problembakgrund ................................................................................................................. 4 
1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 4 
1.3 Målgrupp ................................................................................................................................ 4 
1.4 Problemformulering .............................................................................................................. 4 
1.5 Avgränsning ........................................................................................................................... 5 

2. Metod............................................................................................................................................... 6 
2.1 Vetenskapligt angreppssätt ........................................................................................................ 6 
2.2 Förberedelser inför intervjuer ............................................................................................. 6 
2.3 Val av intervjupersoner ........................................................................................................ 7 
2.4 Intervjuer ............................................................................................................................... 7 
2.5 Databearbetning och analys av intervjuer .......................................................................... 8 
2.6 Reliabitet, validitet och generaliserbarhet .......................................................................... 8 
2.8 Mitt deltagande i föreningen .............................................................................................. 10 
2.9 Fallstudie .............................................................................................................................. 11 

3. Litteraturöversikt ........................................................................................................................... 12 
3.1 Abraham Maslow teori om mänsklig motivation ............................................................. 12 
3.2 Two factor theory ................................................................................................................ 12 
3.3 The job characteristics model ............................................................................................. 13 
3.4 Digital natives ...................................................................................................................... 14 
3.5 Digital imigrants .................................................................................................................. 14 
3.6 Förstå motstånd till förändring .......................................................................................... 14 
3.7 Förändring kan leda till kris .............................................................................................. 15 
3.8 Motverka motstånd genom motivation ............................................................................. 16 
3.9 Analysmodell ........................................................................................................................ 17 
3.9.1 Människa .......................................................................................................................... 18 
3.9.2 Motivation ........................................................................................................................ 19 
3.9.3 Motstånd ........................................................................................................................... 20 

4. Empiri ............................................................................................................................................ 22 
4.1 Segelflygsföreningen ............................................................................................................ 22 
4.2 Beskrivning av respondenterna.......................................................................................... 23 
4.3 Empiri från intervjuer ........................................................................................................ 23 
4.3.1 Föreningen och dess medlemmar ................................................................................... 23 
4.3.3 Förändringsarbetet med internetbokningen ................................................................. 24 
4.3.4 Förändringsarbetet med tidsrapporteringen ................................................................ 26 

5. Analys ............................................................................................................................................ 28 
5.1 Analys av faktorerna i analysmodellen ............................................................................. 28 
5.2 Människa .............................................................................................................................. 28 
5.2.1 Behov ................................................................................................................................ 28 
5.2.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 28 
5.2.3 Drivkrafter ....................................................................................................................... 29 
5.3 Motstånd............................................................................................................................... 29 
5.3.1 Förståelse .......................................................................................................................... 29 
5.3.2 Orsak ................................................................................................................................ 30 
5.3.3 Hantera ............................................................................................................................. 31 
5.4 Motivation ............................................................................................................................ 32 

6. Slutsatser ....................................................................................................................................... 34 
6.1 Människa .............................................................................................................................. 34 
6.2 Motivation ............................................................................................................................ 35 
6.3 Motstånd............................................................................................................................... 36 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 38 
Bilagor ................................................................................................................................................... 40 



4 

 

1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Chefer och projektledningen saknar ofta en äkta förståelse för kärnan i förändringsarbetet, 

förståelsen om hur människor fungerar. För att få ett lyckat projekt handlar det inte om att 

leda projektet utan mer om att leda människorna som medverkar i projektet. Om ledningen 

inte möter personalen korrekt i de olika faserna kan medarbetare lätt omvandlas till 

motarbetare (Beckman & Alquist 2014). 

Jag och två andra studenter har utvecklat en android-applikation åt en segelflygsförening. 

Denna applikation ska kunna hantera uppgifter som berör segelflyg. Den ska ha en databas 

som lagrar medlemsuppgifter, tidsrapportering (start- och landningstider med mera) och 

applikationen ska kunna visa statistik. I dagsläget dokumenteras all data på pappersark och vi 

vill erbjuda dem en teknisk lösning vilket kommer underlätta administrativa processer och 

segelflygsklubben kommer få en bättre överblick av hur deras förening använder sina 

resurser. 

Den här uppsatsen är tänkt att ge en förståelse för hur en projektgrupp kan motivera deltagare 

och berörda till en positiv inställning till det förändringsarbete som följer en ny IT-lösning. 

Vad det finns för olika faktorer som påverkar hur motiverad en individ är vid förändring och 

vad det är som gör att vissa deltagare blir motståndare till förändringen. Medelåldern på 

medlemmarna i segelflygsklubben är hög, de flesta av de aktiva medlemmarna är pensionärer. 

Dessa personer har varit medlemmar i decennier och har djupt rotade rutiner gällande 

verksamhetens processer och det kan vara svårt att motivera dem till användandet av ett nytt 

IT-system. Enligt respondenterna i studien är de flesta i föreningen nöjda med det befintliga 

sättet att rapportera tider och att de kommer att vara svårt att påvisa vilka de positiva 

effekterna ett IT-system kan bidra med. Det är en ideell förening och lösningen kommer att 

levereras till dem gratis, ekonomiska aspekter som vanligtvis förekommer existerar inte i 

denna fallstudie.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge ledare i en organisation en kunskapsgrund om vad som 

motiverar och driver människor, varför människor reagerar som de gör vid ett 

förändringsarbete med IT samt hur dessa kan motiveras till en positiv inställning. 

 

1.3 Målgrupp 

Denna uppsats syfte är att ge en förståelse för andra projektgrupper i liknande situationer. 

Rapporten ska ge vägvisande kunskap till projektgrupper som de bör ha i åtanke för att ha en 

förståelse för de människor som påverkas av en förändring och att hålla sina deltagare 

motiverade.  

 

1.4 Problemformulering 

Vad är det som motiverar människor till en positiv inställning i samband med ett 

förändringsarbete som berör IT? 
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1.5 Avgränsning 

Jag gjorde avgränsningen att endast samla respondenter från segelflygsföreningen som 

applikationen utvecklas för. Samtliga respondenter har varit med i föreningen i decennier och 

har på så vis djupt rotade rutiner som är svåra att ändra på. Denna uppsats behandlar hur ett 

förändringsarbete med införingen av ett nytt IT-system påverkar deltagare och berörda. 

Det är en ideell förening så det finns inga större ekonomiska aspekter som påverkar 

förändringsarbetet. Samtliga respondenter är mellan åldrarna 50 och 80 och kategoriseras 

därefter som Digital imigrants enligt Prensky’s (2001) indelning, personer som inte är 

uppväxta med dagens moderna teknologi.  
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Denna uppsats bygger på kvalitativa studier. En litteraturstudie av befintlig kunskap har gjorts 

för att sedan jämföras med insamlad empiri från intervjuer. En kvalitativ metod har valts för 

att samla in empiri, detta i form av halvstrukturerade intervjuer med individerna som kommer 

bli eller har blivit berörda av förändringsarbete i föreningen. Kvalitativ forskning lämpar sig 

när man vill få en djupare förståelse över problem. Patel & Davidsson (2011) menar att 

genom tolkning av människors beteenden och svar kan underliggande faktorer påvisas och 

reflekteras över. Denna forskning innebär att data samlas in från olika analyser eller via 

intervjuer i form av textmaterial, så kallad mjuka data (Patel & Davidsson 2011). 

Insamlad data från intervjuer har jag sammanställt och analyserat för att få en förståelse över 

hur de olika individerna ser på ett framgångsrikt förändringsarbete och hur de känner att de 

påverkats av en förändring. 

 

Positivismen är en vetenskaplig metodologi om att skapa kunskap som är nyttig och har en 

förmåga att förbättra samhället. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt som inte är beroende 

av vilken vetenskap som studeras, den passar för en saklig och kvantitativ forskning.  

Hermeneutiken kan ses som positivismens motsats. Det är en metod där man studerar, tolkar 

och försöker förstå sig människors handlingar och beteenden. Det är en metod som lämpar sig 

bäst för en osaklig och kvalitativ forskning där intrycket ständigt utvidgas och utvecklas.  

Syftet med denna forskning är att förstå sig på människor och deras agerande (Patel & 

Davidsson 2011). 

 

Denna uppsats lämpar sig bäst med ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt eftersom 

syftet är att förstå vad det är som gör att människor bedriver motstånd vid förändringsarbete. 

Genom en noga tolkning av insamlad empiri från intervjuer och sedan en jämförelse mellan 

empiri och funnen teori har jag försökt genererat ny kunskap inom det studerade ämnet. 

 

2.2 Förberedelser inför intervjuer 

Innan jag började fundera kring intervju-momentet läste jag in mig på ämnet runt uppsatsen. 

Jag ville få en förståelse för vad motivation och motstånd är och hur dessa faktorer kan 

påverkas. För att kunna bedriva en god intervju har jag studerat metodböcker runt 

forskningsmetodik. Jag har använt mig utav samma intervjuguide (se bilaga 1) till samtliga 

intervjuer vilket underlättar jämförandet av resultatet från de olika respondenterna. Eftersom 

jag endast räknar med att träffa respondenterna vid ett tillfälle gjorde jag en pilotstudie av 

mina intervjufrågor.  

En pilotstudie används i de fall då man vill testa en teknik för att samla in information och bör 

utföras på en individ eller grupp som motsvarar den tänkta undersökningsgruppen. 

Pilotstudien är alltså tänkt att motsvara den riktiga undersökningen men i en mindre skala 

(Patel & Davidsson 2011).  

Pilotstudien utfördes på en medlem i segelflygklubben. En representant från min tänkta 

målgrupp för att få samma förutsättningar som vid det skarpa intervjutillfället. Vi hade en 
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intervju över telefon och vi kom tillsammans fram till olika förbättringar för att jag skulle få 

fram den informationen jag sökte. 

 

2.3 Val av intervjupersoner 

Empirin i denna uppsats är insamlad från äldre individer (mellan 50 – 80 år) som Prensky 

(2001) kategoriseras som ”Digital imigrants”. Det menas att respondenterna är individer som 

inte är uppvuxna med modern teknologi, utan har istället varit tvungna att anpassa sina liv 

efter den. Samtliga intervjupersoner är medlemmar i segelflygsföreningen som applikationen 

utvecklas för och de kommer att påverkas av förändringsarbetet med den nya 

tidsrapporteringen då de är tänkta användare. 

 

2.4 Intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ intervju används för att ge en mer 

nyanserad beskrivning av det studerade ämnet. Precisionen och logiken är den kvalitativa 

studiens motsvarighet till kvantitativa studiers exakthet i siffror. De menar att en 

forskningsintervju ska genomföras som ett vardagligt samtal mellan respondenten och 

intervjuaren men att de ska bygga på en professionell inställning. Att samtalet ska genomföras 

professionellt menas med att det ska ha ett tydligt mål och struktur genom att intervjuaren styr 

intervjun genom sina frågor. Jag valde att genomföra en halvstrukturerad intervju där det 

strukturerade pekar på att det finns fastställda teman att samtala runt och det ostrukturerade 

pekar på att det finns en möjlighet att anpassa intervjun efter hur samtalet utvecklas (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

Kvalitativa intervjuer har valts för att få en djupare förståelse över känslor och uppfattningar 

runt det studerade fenomenet. För att få ett lyckat resultat hjälper intervjuaren och 

intervjupersonen varandra och bygger upp ett meningsfullt och sammanhängande samtal runt 

det studerade fenomenet (Patel & Davidsson 2011). 

 

Intervjufrågorna är framtagna för att spegla svar från min analysmodell (se bilaga 1) som 

bygger på den litteraturstudie som gjorts. Den kan ses som en sammanställning av 

litteraturöversikten och belyser de faktorer jag anser vara mest relevanta för det studerade 

ämnet.  

 

Jag har haft Martyn Denscombe´s (2009) bok som underlag för hur jag ska bedriva bra 

intervjuer. Han pekar på att det ska finnas möjlighet att hälsa och få presentera sig innan 

intervjun startar. Respondenten ska få en förklaring till uppsatsens syfte och forskarens egna 

intresse inom ämnet. Syftet med att få en bra start på intervjun är att skapa en tillit och en god 

relation. 

Det är viktigt att den första frågan som ställs är ”lätt” för respondenten att svara på, en fråga 

som respondenten redan kan ha en genomtänkt uppfattning om. Syftet är att denna fråga ska 

ge personen en chans att finna sig till rätta och slappna av.  

Under själva intervjun gäller det för forskaren att söka logik i det respondenten säger, försöka 

läsa mellan raderna. Forskaren bör reflektera över vad det egentligen är som diskuteras, 

samtidigt som den bör fundera över vad som inte diskuteras. Forskaren bör leta efter 

eventuellt självberöm eller efter svar som avser att tilltala intervjuaren. Som forskare bör man 
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ha en förståelse över sammanhanget där samtalet äger rum. Det kan gälla frågor som kanske 

har stor betydelse för stunden men inte anses vara lika viktiga efter en tidsperiod  

(Denscombe 2009). 

Jag upplevde att efter mina fyra intervjuer fått en tillräcklig mättnad i min insamlade empiri 

och att det inte fanns något behov för fler intervjutillfällen. Under intervjuerna upplevde jag 

att frågorna som berörde motstånd var ett känsligt ämne hos respondenterna som indirekt fick 

lov att tala nedlåtande om övriga medlemmar för att svara. Jag uppfattade det som att vissa av 

respondenterna höll tillbaka sanningen om hur vissa reagerat för att inte tala illa om andras 

reaktioner.   

 

2.5 Databearbetning och analys av intervjuer 

Kvalitativa data insamlad från intervjuer har formen av ord, analysen av dessa innebär alltid 

någon form av tolkningsprocess. Martyn Denscombe (2009) menar att analysen av kvalitativa 

data bör grunda sig i dessa fyra principer: 

 Den första principen – Analysen av data och de slutsatser som uppsatsen resulterar i 

ska vara rotad i data. Analyser och slutsatser ska grunda sig i den teori som samlats in 

runt ämnet. 

 Den anda principen – Forskarens förklaringar av insamlad data ska komma från en 

mycket fördjupad läsning av insamlad empiri. Det är viktigt att ha i åtanke att analysen 

av kvalitativa data är en tolkningsprocess där forskaren försöker finna mening i 

insamlad rådata.  

 Den tredje principen – Forskaren ska försöka undvika att involvera obefogade 

fördomar i analysen av data. Detta gäller såväl personliga fördomar som fördomar som 

kan påverka analysen på grund av vetskap om tidigare teorier runt det studerade 

ämnet. 

 Den fjärde principen – Analysen av data ska ske genom en iterativ process. Framtagna 

teorier, hypoteser och generaliseringar ska ständigt utvärderas genom en jämförelse 

mellan insamlad teori och insamlad empirisk data. 

 

Jag började med att sammanställa insamlad rådata för att sedan fördjupa mig i vad 

respondenterna sagt. Förarbetet förenklade processen med att få fram meningsfulla tolkningar 

av empirin. Jag antecknade tankar och funderingar som dök upp under analysen och sedan 

kategoriserade dessa enligt min framtagna analysmodell.  

 

2.6 Reliabitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabitet 

När man utför en datainsamling är det viktigt att mätinstrumentet, mätmetoden eller att 

individen som utför mätningen inte genererar varierande eller slumpmässiga resultat. 

Reliabitet är alltså tillförlitligheten hos det instrument eller metod vi använder vid 

datainsamling (Josefsson 2006). Orsaker till varierande resultat kan vara att respondenten 

ändrar sin uppfattning, får nya insikter eller ny kunskap, som kan vara en följd av tidigare 

möten. Detta är ett tecken på låg reliabitet när en kvantitativ undersökning utförs men det 

behöver inte vara det för en kvalitativ forskare (Patel & Davidsson 2011). För att få en så hög 
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reliabitet som möjligt har jag använt mig utav teorier från Denscombe (2009) om hur en bra 

intervju bör utföras. Respondenterna blev noga informerade om vad syftet med intervjun var 

och medvetna om att de kommer vara anonyma och att resultatet endast kommer att användas 

i uppsatsens syfte. Detta för att få mer äkta och ärliga svar eftersom respondenten känner sig 

tryggare. 

 

Validitet 

Vid kvantitativa studier så hänvisar validiteten till om man studerar rätt företeelse och vid 

kvalitativa studier handlar det om att utforska rätt företeelser, tolka och förstå dessa. Det är 

även viktigt att informationen bidrar med kunskap inom det studerade området (Patel & 

Davidsson 2011). Som forskare uppstår det alltid hotelse mot validiteten om den kunskap som 

skapas och det kan behövas rutiner minska dessa. Validitet handlar inte bara om att 

mätningarna måste vara korrekta utan att de slutsatser som dras från mätningen ska vara 

klanderfria (Josefsson 2006). Respondenterna i denna studie kommer att få en förklaring till 

rapportens syfte och data kommer att samlas in genom tydliga och lätt tolkade frågor. 

För att säkerställa validiteten i denna uppsats har jag format intervjufrågorna runt min 

framtagna analysmodell som grundar sig i litteraturstudien som gjorts. Genom att ha dessa 

framtagna faktorer vid utformningen av frågorna ökas trovärdigheten för uppsatsen. 

 

Generaliserbarhet 

Generalisering kan bygga på likheter eller skillnader mellan den aktuella studien och andra 

studier och utifrån det avgöra om resultatet är generaliserbart. 

Insamlad data som forskaren tagit fram under specifika tillfällen måste redovisas så långt som 

möjligt. Forskaren måste beskriva det sammanhanget som undersökningen bedrevs i, 

beskrivningen måste innefatta allt en läsare behöver veta för att förstå sig på resultatet. Detta 

bör göras så läsaren kan utvärdera resultatet och analysera om resultatet kan användas i en 

annan kontext. Vanligtvis finns det inte några bestämda krav på generaliseringen utan det 

viktiga är diskutera förutsättningarna för generaliserbarheten (Gyberg et al 2005). 

Mina respondenter hade olika uppfattningar och värderingar av projektet men jag tyckte mig 

kunna hitta en röd tråd genom resultatet och resultatet kändes tillförlitligt och jämförbart. 

Eftersom samtliga respondenter svarar på frågor som berör samma projekt anser jag inte 

uppsatsen som generaliserbar. För att få ett mer generaliserbart resultat hade jag behövt 

intervjua personer från andra liknande projekt. 

 

2.7 Etiska reflektioner 

All forskning på människor som involverar behandling av känsliga personuppgifter eller som 

har för avsikt att mäta den fysiska eller psykiska påverkan hos en individ måste prövas av en 

regional etikprövnadsnämnd. Detta gäller även forskning som medför en given risk att skada 

en individ fysiskt eller psykiskt.  

Då en students forskning inte anses som varande forskning är ett uppsatsarbete inte reglerat i 

samma grad. Rent praktiskt skulle etikprövnadsnämnden få för mycket att göra om även allt 

uppsatsarbete skulle behöva granskas och godkännas. Istället överlåts de etiska överväganden 

som tas vid uppsatsarbete till lärosätet, handledaren eller studenterna själv. 
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Uppsatsetik kan delas upp i tre delar där studenten måste tänka på den etiska problematiken 

vid planeringen av uppsatsskrivandet och insamlingen av empiri, hur denna empiri ska 

bearbetas samt hur studenten ska presentera sin slutprodukt (Nikku 2013). 

 

Vetenskapsrådet som är den svenska myndighet som ansvarar för frågor om etiska krav på 

forskning har formulerat fyra övergripande etiska huvudkrav som ska ställas på svensk 

forskning. De fyra kraven är följande: 

1. Informationskravet – De berörda inom forskningen skall informeras om 

forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet – Det är deltagarna i undersökningen som bestämmer om de ska 

medverka eller inte. 

3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter från respondenter och andra involverade i 

forskningsarbetet ska ges högsta möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska 

hållas oåtkomliga för obehöriga. 

4. Nyttjandekravet – Information och data insamlad från individer får endast användas 

för det specifika forskningssyftet.  

Oavsett om man hämtar information om individer eller om de själva väljer att dela med sig av 

information är det viktigt att detta hanteras konfidentiellt. Denna information får inte delas 

med utomstående och individer ska inte kunna identifieras när resultatet presenteras 

(Vetenskapsrådet 2015). 

Alla respondenter i denna uppsats har i förväg blivit informerade om forskningens syfte och 

att det är ett C-uppsatsarbete som bedrivs. De har frivilligt ställt upp på intervjuerna och blivit 

informerade om att de när som helst under intervjun har tillåtelse att avbryta utan negativa 

konsekvenser. Eftersom insamlad data från intervjuer berör deltagares personliga upplevelser 

och känslor kommer all information hållas högsta möjliga konfidentialitet. Det kan vara 

känsliga uppgifter som respondenterna inte vill dela med sig av utanför denna studie. 

Insamlad data från denna studie kommer inte på något sätt användas till något annat än denna 

uppsats. 

 

2.8 Mitt deltagande i föreningen 

Jag är själv medlem i segelflygsföreningen sedan 2013 och är bekant med flera utav 

medlemmarna. Jag tror att respondenternas svar varit genuina och ärliga men att resultatet 

från intervjuerna kan ha påverkats av mitt deltagande i föreningen. Frågor som berör motstånd 

kan vara ett känsligt ämne och kan indirekt innebära att respondenten måste tala nedlåtande 

om övriga medlemmar. Det kan hända att svaren hade varierat om jag hade varit helt anonym 

för respondenterna i den mån att de kunnat vara med ärliga. Jag var mycket tydlig i mitt 

förklarande att de är helt anonyma samt att det som talas om på intervjutillfället inte skulle 

delas vidare till någon annan part. Även fast jag är en aktiv medlem i föreningen och i viss 

omfattning insatt i verksamheten är det endast utsagor från respondenter i föreningen som jag 

valt att bearbeta. Inga åsikter eller synpunkter om deras förändringsarbete kommer direkt från 

mig. 
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2.9 Fallstudie 

Denna uppsats har en fallstudie som forskningsstrategi för att undersöka en specifik grupp och 

fall. Uppsatsen undersöker hur segelflygsverksamheten hanterade övergången till ett IT-

system som erbjöd internetbokning utav flygplan samt hur reaktionerna var vid förslaget om 

ett IT-system som skulle hantera tidsrapportering. Enligt Yin (2003) lämpar sig en fallstudie 

när fokus ska ligga på aktuella händelser samt att det inte behövs någon kontroll av 

beteenden. Enligt Yin´s (2003) kategorisering av olika fallstudier är denna uppsats en 

fallstudie som används för att bekräfta, ifrågasätta eller att utveckla en teori. Yin (2003) 

benämner denna kategorisering som ett Kritiskt fall. 
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3. Litteraturöversikt 

Magnell (2008) har gjort en översikt över olika motivationsteorier från bland annat Abraham 

Maslow och Frederick Herzberg. Detta är teorier från gamla böcker men anses fortfarande 

vara relevanta. För att ge en förståelse över vad motivation är belyser jag olika 

motivationsteorier från Magnells (2008) magisteruppsats och från Hackman & Oldham 

(1976). Vad det är som kan påverka motivationen och vad motivation är. Litteraturöversikten 

berör även Prensky´s (2001) två olika typer av individer. De människor som är uppvuxna med 

modern teknologi (Digital natives) och de som fått anpassa sina liv efter den (Digital 

imigrants). Forslund (2009) ger en förståelse för vad motstånd till förändring är och olika 

orsaker till varför det uppstår. Kotter & Schlesinger (2008) tar upp fem olika punkter om hur 

organisationer kan minska eller eliminera motstånd till förändring hos sina anställda. 

 

3.1 Abraham Maslow teori om mänsklig motivation 

Redan år 1943 tog Abraham Maslow fram en teori om mänsklig motivation. Det är en 

hierarkisk modell som beskriver de mest grundläggande behov vi människor har.  

Först i hierarkin kommer de Fysiska behoven som berör de behov som vi är beroende av för 

ren överlevnad, såsom att äta och sova. Efter dessa kommer Trygghet och sociala behov, att vi 

människor behöver kärlek och gemenskap. Människor behöver även Uppskattning och 

Erkännande för de handlingar och sysslor som utförs. Det sista behovet människor har är 

Självförverkligande, att individer vill utveckla sin personlighet så att den överensstämmer 

med ens tänkta värderingar (Maslow 1943). 

En människa kan vara driven av flera av dessa behov samtidigt men att det oftast är något 

behov som dominerar. Denna modell har blivit till någon slags hörnsten inom den tidiga 

motivationsforskningen och ligger än idag som en grund för teori runt mänsklig motivation. 

Dess höga abstraktionsnivå har gjort den mycket populär, att den är enkel att förstå och enkel 

att relatera till (Magnell 2008). 

Figur 1. Egen hierarkisk modell over mänsklig motivation 

 

 

3.2 Two factor theory 

Frederick Herzberg fick stort genomslag i slutet av 60-talet med sin teori om motivation 

relaterat till arbete och arbetsmiljö. Denna teori delar upp de mänskliga behoven i två delar, 

”movement” och ”motivation”. Uppdelningen sker för att dela upp orsaker till varför 

människor agerar och handlar som de gör.  
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”Movement” pekar på att individer vill utföra ett uppdrag för att undvika negativa 

konsekvenser eller för att inte missa någon form av belöning. Detta kallas för yttre 

motivationsfaktorer och de behöver ständigt förnyas, dessa verkar endast kortsiktigt.  

”Motivation” uppstår genom en inre belöning tack vare ett utmanande och stimulerande 

arbete. Människan har ett behov att utvecklas och växa, att utveckla sin personlighet till ens 

tänkta ideal. Genom en fortlöpande tillfredsställelse av att utföra utmanande arbetsuppgifter 

bibehålls och matas motivationen (Herzberg 1987). 

 

3.3 The job characteristics model 

Hackman och Oldham kritiserar Maslows modell för att vara allt för generell och att den inte 

tar hänsyn till de individuella skillnader berörda människor har. De menar att vissa människor 

är mer villiga att reagera positivt på utmanande och stimulerande arbetsuppgifter jämfört med 

andra. ”The job characteristics model” visar relationen mellan uppgifters egenskaper och 

individuella reaktioner på arbetet. Övergripande består modellen av fem kärndimensioner som 

uppmanar till tre psykologiska tillstånd vilket resulterar i ett antal positiva person- och 

arbetsresultat som visas i Figur 2 (Hackman & Oldham 1976).  

 

Figur 2. Modifierad “Job characteristics model” (Hackman & Oldham 1976). 

 

De tre psykologiska tillstånden är: 

 Upplevd meningsfullhet i arbetet. 

 Upplevt ansvar för resultatet. 

 Vetskapen om resultatet av arbetsuppgifter. 

Dessa tre tillstånd ses som den kausala kärnan i modellen. Modellen visar att en individ 

upplever arbetet som positivt då den lär sig (vetskap om resultat) och att den personligen 

presterat (upplevt ansvar) väl på en uppgift som den bryr sig om (upplevd meningsfullhet). 

Motivationen hos individen är som högst när alla dessa tre tillstånd är uppfyllda (Hackman & 

Oldham 1976). 



14 

 

De fem kärnarbetsdimensionerna är: 

 Färdighets variation – att ett jobb kräver en mängd olika aktiviteter och färdigheter. 

 Vetskap om produkten – att arbetsuppgiften leder mot projektets mål 

 Uppgifters betydelse – att uppgifter har en betydande effekt på folks liv och arbete. 

 Självbestämmande – att individen känner ett ansvar för uppgiften. 

 Återkoppling – att individen har kunskap om resultatet. 

Modellen i Figur 2 visar fem olika egenskaper arbetet kan ha för att främja uppkomsten av de 

psykologiska tillstånden. Tre av dem bidrar till att individen upplever meningsfullhet i arbetet 

och de andra två bidrar vardera till att erfara ansvar och kunskap om resultatet (Hackman & 

Oldham 1976). 

 

Modellen visar även utfallet av vad en hög motivation bidrar till i arbetet och hos de 

människor som man tänkt motivera. Att detta tänk kan främja hög moral, hög motivation till 

att prestera och ge individer ett tillfredsställande arbete (Hackman & Oldham 1976). 

 

3.4 Digital natives 

Det syftar till dagens ungdomar som har växt upp med den moderna tekniken vi har idag. De 

har spenderat hela sitt liv omgivna utav datorer, tv-spel, digital musik, videokameror, smarta 

telefoner och alla andra typer av enheter från den digitala tidsåldern.  

En följd av denna allmänt utbreda miljö och den ständiga interaktionen med teknik är att deras 

sätt att bearbeta information har förändrats jämfört med den äldre generationen som inte 

upplevt samma uppväxt (Prensky 2001).  

 

3.5 Digital imigrants 

Detta är människor som inte är uppväxta med modern teknologi utan istället fått anpassa sina 

liv efter den. Det är viktigt att ha i åtanke att vissa immigranter lär sig bättre och är mer villiga 

att anpassa sig till den nya miljön, men att de oftast behåller någon grad av ”dialekt” från vart 

de härstammar ifrån. Till skillnad från Digital natives som är vana vid att få stora mängder 

information tilldelade sig under en kort tid har Digital imigrants för vana att långsamt lära sig 

färdigheter steg för steg och genom tänket ”en sak i taget”. Generellt brukar natives gilla att 

utföra uppgifter parallellt och att ”multitaska”. Prensky (2001) menar att Digital imigrants har 

svårt att uppskatta dessa nya färdigheter, de vill hellre utföra sin syssla på ett traditionellt sätt.  

Prensky pekar på att ”inte så smarta” immigranter spenderar mestadels av tiden att klaga på 

den nuvarande situationen och ser hellre tillbaka på hur läget var för i tiden och att de 

uppskattade det mer (Prensky 2001).  

 

3.6 Förstå motstånd till förändring 

Som ledare i en organisation infinner man sig ofta i tron om att man känner och förstår de 

människor man umgås med i det vardagliga arbetet. Men när något förändringsarbete utförs är 

det inte ovanligt att upptäcka nya, hittills dolda sidor hos individer som påverkas. Detta kan 

förklaras genom att förändring leder till känslor. Personer reagerar olika på varandras 

reaktioner och den förändringen som ska genomföras. Allt från oro, ilska, ångest, irritation, 
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ledsenhet till nyfikenhet, lycka, spänning, eufori, värme och glädje kan vara reaktioner på 

omställningen. Känslor som kan vara svåra att hålla tillbaka (Forslund 2009). 

 

Det går att generellt dela upp människors reaktioner på förändringen. En individ är antingen 

positiv, likgiltig eller negativ inför förändringen. De personer som är positivt inställda brukar 

sällan orsaka problem, de likgiltiga brukar inte uppmärksammas, istället bör fokus läggas på 

de individerna med en negativ inställning. Denna negativitet leder ofta till att personer för 

motstånd till förändringen, en reaktion som kan vara det svåraste och jobbigaste att hantera 

vid förändringsarbete (Forslund 2009). 

 

Motstånd betyder inte alltid negativitet, idéer och förslag behöver kritiseras och utvärderas 

innan de realiseras. En verksamhet hade inte fungerat om något ska förändras så fort någon 

eller något orsakar en förändringsimpuls. Motstånd behöver inte alltid vara en illasinnad 

reaktion från individen som berörs utan det kan bero på att personen drabbas så starkt och 

oväntat att denne hamnar i en personlig kris. I dessa situationer kan den som är berörd göra 

mer eller mindre aktivt motstånd (Forslund 2009).  

 

3.7 Förändring kan leda till kris 

En förändring kan skapa stress, oro, osäkerhet och i vissa fall ångest. Både hos de som sätter 

igång och leder förändringen och de som blir berörda av förändringen.  

För båda parter väntar något okänt, ingen kan vara övertygad om att förändringen kommer bli 

lyckad (Forslund 2009). 

Några orsaker till varför individer hamnar i kris kan bero på: 

 

 Rädsla för det okända 

Vissa individer är beroende av rutiner som deras liv är uppbyggt runt och vill inte 

prova nya, okända saker. 

 Personlig förlust 

Individer kan komma att förlora sin anställning i samband med förändringen vilket 

kan leda till stora konsekvenser. Individen kan mista sin chefsroll vilket kan leda till 

en ekonomisk förlust samt ett bakslag i sociala sammanhang. 

 Identitetsförändring 

En förändring leder ofta till stora förändringar i arbetsuppgifter och roller, något som 

är nära kopplat till en individs identitet. Vissa upplever detta tufft då de känner att den 

kompetens de besitter inte längre räcker till, att personen måste lära sig flertalet nya 

uppgifter. Personen kan få dåligt självförtroende och inte känna sig behövd.  

 Påverkan på sociala relationer 

Det finns de individer tycker att umgänget på arbetsplatsen är centralt för att trivas på 

jobbet. Om något hotar detta umgänge och förstör det finns risken att det uppstår 

kraftiga reaktioner. Detta kan leda till aktivt motstånd och kan även få individer att 

hamna i kris, som förvissa också kan leda till motstånd (Forslund 2009).  
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3.8 Motverka motstånd genom motivation 

Forslund (2009) påstår att man som ledare inte behöver göra så mycket när en person hamnar 

i en chocksituation, det viktiga enligt honom är att finnas där för individen och stötta denne. 

Om en person exempelvis mister sitt jobb finns det inte så mycket att göra åt saken. Det finns 

inte något direkt sätt att trösta personen och det kan anses omoraliskt att trösta denne genom 

falska förhoppningar. Man ska låta de berörda utspela sina reaktioner, vissa behöver få skrika, 

vissa behöver gråta och andra ingenting. Det sämsta sättet att hantera detta som ledare verkar 

vara att fly, ledarens jobb är att finnas där för sina anställda och stötta dem.  

Det finns olika sätt att som ledare möta och hantera det motstånd som uppstår. Vissa chefer 

väljer den enkla vägen och ignorerar motstånd, de tänker att det går över om jag ger det lite 

tid. Det finns de chefer som tacklar problemet genom att göra sig av med de mest aktiva 

motståndarna. Sen finns det de som försöker minimera eller eliminera det motstånd som 

uppstått (Forslund 2009). 

 

Kotter och Schlesinger (2008) menar i sin text om olika strategier för att hantera förändring, 

att organisationer allt för ofta underskattar sättet som folk kan reagera på förändring samt 

vilka olika metoder det finns att positivt påverka dessa reaktioner. De föreslår att 

organisationer bör tänka på följande punkter för att motivera deltagare: 

 

 Utbildning och kommunikation. Ett starkt medel för att minska motstånd är att utbilda 

personer som blir påverkade av förändringen innan det nya sätts i bruk. Genom 

kommunikation och förståelse kan berörda personer enklare förstå syftet och målet 

med den kommande förändringsprocessen. 

 Delaktighet. Genom att involvera så många som möjligt och tillsammans med dessa ta 

fram idéer, mål och visioner kan motstånd minskas. Personer som är delaktiga och 

känner att de kan påverka förändringen gör sällan motstånd. Trots att detta är en 

kostsam och resurskrävande process tas det ofta igen genom en snabbare och mer 

lyckad implementering. 

 Stödaktiviteter. Ett sätt att minska motstånd är att ge individer som känner sig negativt 

påverkade av förändringen stöd i olika former. Erbjuda individer samtal med en 

terapeut, erbjuda utbildning för nya färdigheter eller ge hårt pressade anställda en tid 

ledigt efter en krävande tidsperiod.  

 Förhandling. Ledare kan erbjuda aktiva eller potentiella motståndare någon form av 

belöning för att minska motstånd. Det kan vara i form av ren ekonomisk belöning eller 

att erbjuda personen en bättre roll i organisationen. Detta kan vara riskabelt eftersom 

anställda kan uppleva orättvisa, vilket kan leda till att alla vill ha något i gengäld. En 

risk med detta angreppssätt är att ledare öppnar upp sig för en möjlighet att bli 

utpressade.  

 Manipulering och kooptering. Det finns fall där ledare aktivt väljer att manipulera och 

påverka sina anställda. Denna form av manipulering genomförs ofta genom att 

selektivt dela med sig av information och genomföra en medveten struktur av 

händelser. Kooptering handlar om att chefer försöker få motståndare på sin sida. Detta 

kan ske genom att erbjuda personer en högre status, ett bra erbjudande om kommande 

arbetsuppgifter eller ge personer ett ökat ansvar för något. Detta är ofta en billigare 
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lösning jämfört med att erbjuda delaktighet eller förhandlingar, risken finns dock att 

anställda känner av manipulationen och känner sig lurade. Något som leder till ett ökat 

motstånd, dels mot ledningen och mot den kommande förändringsprocessen (Kotter & 

Schlesinger 2008). 

 

3.9 Analysmodell 

Denna analysmodell har framställts genom den litteraturstudie som gjorts. Modellen ska verka 

som en sammanställning av faktorer som bör has i åtanke vid det förändringsarbete som ett 

IT-projekt innebär för att motivera deltagare och berörda till en positiv inställning till 

förändringen. Modellen menar att ledare i en verksamhet måste ha en förståelse för de 

människor som deltar i förändringsarbetet och hur deras inställning till förändringen kan göras 

mer positiv. Den översta raden med Ledare, Anställd och Inställning är endast med i modellen 

för att ge en bättre förståelse för modellen, uppsatsen går inte in på dessa element direkt. De 

olika pilarna i modellen visar hur de olika elementen i modellen påverkar varandra. 

 

 

Figur 3. Viktiga element som påverkar vid förändringsarbete.  

Källa: Författaren (2015)  
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3.9.1 Människa 

Behov 

För att enklare förstå och kunna motivera en människa behöver man ha en kännedom om 

vilka olika behov vi har. Abraham Maslow har en teori om mänsklig motivation som 

beskriver en människas mest grundläggande behov. Det är en hierarkisk modell som blivit 

någon slags hörnsten inom den tidiga motivationsforskningen och ligger än idag som en grund 

för teori runt mänsklig motivation. Först ut i hierarkin kommer en människas fysiska behov, 

de behov vi har för ren överlevnad, såsom att äta och sova. Sen kommer de sociala behoven vi 

har, att vi behöver känna gemenskap och kärlek. Sen att vi behöver någon form av 

uppskattning och erkännande för de sysslor vi utför. Sist ut i behovshierarkin är 

självförverkligande, att människor vill utveckla sin personlighet så att de överensstämmer 

med ens tänkta värderingar (Maslow 1943). 

 

Drivkrafter 

För att enklare förstå varför människor agerar som de gör har Frederick Hertzberg delat upp 

de mänskliga behoven i två delar, movement och motivation. Movement pekar på att 

människor utför olika uppdrag för att undvika negativa konsekvenser eller för att inte missa 

någon sorts belöning. Motivation uppstår genom en inre belöning tack vare ett utmanande och 

stimulerande arbete (Magnell 2008). 

 

Dessa teorier är mycket generella och tar inte hänsyn till olika individers skillnader. Hackman 

och Oldham har tagit fram en mer specifik modell som menar att en person kan infinna sig i 

tre olika psykologiska tillstånd som resulterar i ett antal positiva person- och arbetsresultat.  

De tre psykologiska tillstånden är: 

 Upplevd meningsfullhet i arbetet.  

 Upplevt ansvar för resultatet.  

 Vetskapen om resultatet av arbetsuppgifter. 

(Hackman & Oldham 1976). 

 

Bakgrund 

En vetskap om individens bakgrund är en framgångsfaktor för att kunna motivera en deltagare 

i ett IT-projekt. Prensky (2001) har delat upp olika individer i två grupper, digital natives och 

digital imigrants. Digital natives innefattar de personer som är uppväxta med den moderna 

teknologi vi har idag och har spenderat hela sina liv omgivna utav den. Digital imigrants är 

den äldre generationen som istället fått anpassa sina liv efter den. Grupperingen säger inte så 

mycket om vem som är mest teknisk kunnig utan mer om hur vi väljer att använda oss utav 

teknik. Digital natives är vana vid att få stora mängder information tilldelad under en kortare 

tid medan digital imigrants hellre utför sysslor steg för steg och genom tänket ”en sak i taget” 

(Prensky 2001). 
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3.9.2 Motivation 

Kotter och Schlesinger (2008) skriver om olika strategier om hur organisationer kan hantera 

en förändring. De säger att verksamheter allt för ofta underskattar hur starkt individer reagerar 

på ett förändringsarbete samt vilka metoder det finns för att positivt påverka dessa reaktioner.  

 

Utbildning 

Utbildning är ett starkt medel för att undvika motstånd, genom kommunikation och utbildning 

kan berörda individer enklare förstå syftet och potentialen med förändringsarbetet. Som en 

följd av att involvera så många som möjligt och tillsammans med dessa ta fram idéer, mål och 

visioner kan motivation skapas och motstånd minskas (Kotter & Schlesinger 2008).  

 

Delaktighet 

Personer som känner att de är delaktiga i och kan påverka förändringen gör sällan motstånd. 

Detta kan vara en kostsam och resurskrävande process men det tas ofta igen genom en 

effektivare och mer lyckad implementering (Kotter & Schlesinger 2008).  

 

Stödaktiviteter 

Många personer uppskattar om verksamheten erbjuder olika former av stödaktiviteter till de 

individer som känner sig negativt påverkade av förändringen. Det kan ske genom samtal med 

en terapeut, erbjuda utbildning för nya färdigheter eller ge hårt pressad personal en tid ledigt 

efter en krävande tidsperiod (Kotter & Schlesinger 2008).  

 

Förhandling 

Ett alternativ för att minska motstånd är genom förhandling. Verksamheten kan erbjuda 

potentiella motståndare någon form av belöning, en bättre roll i organisationen eller en ren 

ekonomisk belöning. Detta är ett riskabelt angreppssätt eftersom ledare öppnar upp sig för en 

möjlighet att bli utpressade (Kotter & Schlesinger 2008).  

 

Manipulering/Kooptering 

Det finns ledare som gör ett aktivt försök att manipulera sina anställa genom att selektivt dela 

med sig av information och genomföra en medveten struktur av händelser. Detta är en mer 

ekonomisk lösning jämfört med andra angreppssätt men det kan vara riskabelt. Det finns en 

risk att den anställde genomskådar manipuleringen och känner sig lurad, något som troligtvis 

kommer leda till ett ökat motstånd (Kotter & Schlesinger 2008). 
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3.9.3 Motstånd 

Förståelse 

Enligt Forslund (2009) uppstår ofta starka känslor hos de individer som blir berörda av 

omställningen som följer vid ett förändringsarbete. Som ledare i en organisation infinner man 

sig ofta i tron om att man känner och förstår de människor som man arbetar med. En 

förändring kan leda till att individer visar tidigare dolda sidor eftersom dessa känslor kan vara 

svåra att hålla tillbaka. Det går att dela upp människors reaktioner i tre olika kategorier. 

Antingen är individen positiv, likgiltig eller negativ till förändringen. Fokus bör läggas på 

dessa individer som visar en negativ inställning till förändringen eftersom den inställningen 

kan leda till att ett motstånd byggs upp. 

Motstånd behöver inte alltid betyda något negativt i ett förändringsarbete, det är bra att idéer 

och förslag kritiseras och utvärderas innan de realiseras. Det behöver inte heller vara en 

illasinnad reaktion från individen som berörs utan det kan bero på att personen drabbas så hårt 

av förändringen att den hamnar i en personlig kris. I dessa situationer kan individen som är 

berörd göra mer eller mindre aktivt motstånd (Forslund 2009). 

 

Orsak 

Enligt Forslund (2009) kan en förändring leda till stress, oro, osäkerhet och i vissa fall ångest. 

Detta gäller för de som initierar förändringen, de som leder förändringen och de som blir 

berörda utav den. För alla parter väntar något okänt och ingen kan vara övertygad om att 

resultatet kommer bli lyckat. Det finns olika orsaker till varför motstånd uppstår. Forslund 

(2009) tar upp fyra punkter om faktorer som kan få individer att hamna i en personlig kris, 

något som ofta leder till att motstånd uppstår: 

 Rädsla för det okända. 

 Personlig förlust. 

 Identitetsförändring. 

 Påverkan på sociala relationer. 

 

Vissa individer är beroende av de olika rutiner som deras liv är uppbyggda runt och gillar inte 

att testa nya, hittills okända saker. När någon form av förändring vill rubba dessa rutiner finns 

risk att motstånd uppstår. En förändring kan leda till en personlig förlust hos vissa individer. 

Förändringen kan leda till att personer mister sina anställningar eller kanske blir av med en 

chefsroll. En förändring leder ofta till ändrade arbetsprocesser och roller, något som kan vara 

nära kopplat till en individs identitet. Personer kan få dåligt självförtroende eftersom de 

känner att deras kompetens inte längre räcker till och att de inte känner sig behövda. 

Många anställda anser att umgänget på arbetsplatsen är centralt för att trivas på jobbet. När en 

förändring hotar dessa förhållanden uppstår vanligtvis kraftiga reaktioner i form av aktivt 

motstånd (Forslund 2009). 
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Hantera 

Enligt Forslund (2009) är det inte så mycket en ledare i en organisation behöver göra när en 

person hamnar i en chocksituation i samband med ett förändringsarbete. Det viktiga enligt 

honom är att finnas där för individen och stötta denne. Han säger att personer som blir berörda 

måste få utspela sina reaktioner, vissa behöver skrika, vissa behöver gråta och andra 

ingenting. Detta är något en ledare/organisation ständigt måste arbeta med och anses som en 

viktig faktor för att förändringsarbetet ska bli lyckat. Det sämsta man kan göra som ledare är 

att fly situationen, ledarens jobb är att finnas där för sina anställda och stötta dem. 
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4. Empiri  
Empirikapitlet inleds med en presentation av segelflygsföreningen, deras mål och visioner 

över framtiden. Detta följs av en beskrivning av de olika respondenterna som deltagit i studien 

samt insamlat material från intervjuerna som kategoriseras efter den intervjuguide(se bilaga 1) 

som tagits fram. Detta kapitel skiljer sig strukturellt från litteraturöversikt, analys och slutsats 

som är uppbyggda efter analysmodellens element. Empirikapitlet är kategoriserat efter 

intervjuguiden så att läsaren enklare ska förstå sammanhanget.  

 

 

4.1 Segelflygsföreningen 

Segelflygsklubben är en ideell förening med drygt 60 medlemmar. Det pågår en ständig kamp 

med att locka till sig medlemmar och att få folk att bli intresserade av segelflyg. Ett steg på 

vägen är att ligga i framkant när det kommer till teknik, flygklubben anstränger för att följa 

med i utvecklingen och vara modern. 

År 2009 gick föreningen från att ha en turordning med bokningen av flygplan, först ut till 

flygfältet fick flyga först, till att skaffa ett system för internetbokning utav flygplan. En 

förändring som ledde till att fler personer fann tiden till att flyga eftersom de kunde dyka upp 

40 minuter innan start istället för att vara där tidigt på morgonen och vänta på sin tur. Detta 

resulterade i att föreningen enklare kunde behålla sina medlemmar år efter år. 

 

Det vi nu erbjuder flygklubben är en teknisk lösning för tidsrapportering, en process som idag 

sker via pappersark. Detta kommer förenkla fakturering och ge en god överblick av hur 

föreningen använder sina resurser. Samtidigt som det kommer ge ett modernt intryck till 

föreningens medlemmar och besökare då de är första föreningen i Sverige med denna teknik. 

 

Riksidrottsförbundet (2015) menar att i en föreningsdemokrati är allas röster av lika värde.  

Föreningen och varje förbund ansvarar och beslutar själva över sin organisation. Vem som 

helst får vara delaktig, bestämma och ta till sig ansvar för verksamheten. 

Föreningen är en del av Riksidrottsförbundet och karakteriseras därefter att den är: 

 

 Ideell 

 Demokratisk 

 Dynamisk 

 En medkraft i samhällsutvecklingen 

 Öppen för alla 

 Spridd i olika sociala skikt 

 Spridd i hela landet 

 Självständig

 

 

 

 

 



23 

 

4.2 Beskrivning av respondenterna 

Samtliga respondenter i studien är över 50 år och har varit aktiva medlemmar en längre tid. 

De har olika ansvarsroller i föreningen och jag har försökt få med en så bred spridning som 

möjligt, allt från föreningens styrelsemedlemmar till aktiva medlemmar som inte längre sitter 

med i styrelsen. Eftersom samtliga respondenter deltagit i föreningen en längre tid var det 

svårt att finna en lämplig respondent som aldrig suttit med i styrelsen. Respondenterna har 

valts att göras konfidentiella och har benämningen R1, R2, R3 och R4. För att öka läsbarheten 

i uppsatsen har respondenterna tilldelats påhittade namn och kommer framöver refereras efter 

dessa: 

 

 R1 kallas för Elin.        Personlig intervju utförd den 8:e maj 2015. 

Roll i föreningen: Högt uppsatt i styrelse 

 

 R2 kallas för Fredrik.    Personlig intervju utförd den 10:e maj 2015. 

Roll i föreningen: Styrelsemedlem, sköter administrativa sysslor 

 

 R3 kallas för Lisa.         Personlig intervju utförd den 9:e maj 2015. 

Roll i föreningen: Aktiv medlem, f.d. medlem i styrelse 

 

 R4 kallas för Olof.         Personlig intervju utförd den 10:e maj 2015. 

Roll i föreningen: Styrelse medlem, övergripande ansvar över verksamheten 

 

 

 

4.3 Empiri från intervjuer 

En sammanställning av insamlad data från intervjuer med respondenterna. 

 

4.3.1 Föreningen och dess medlemmar 

Medlemmarna i segelflygsföreningen har segelflyget som någon sorts hobby, vissa är mer 

aktiva än andra men detta är något som samtliga frivilligt väljer att spendera tid på. Samtliga 

av respondenterna angav att det sociala umgänget var en central roll i deras deltagande i 

föreningen och varför de spenderade mycket tid ute på flygfältet. Många av medlemmarna är 

gamla vänner och har lärt känna varandra genom föreningen.  

 

Det bedrivs även en mängd olika tävlingar i föreningen, allt från hastighetstävlingar till 

landningstävlingar, där det gäller att sätta ner landningshjulet så nära en viss punkt som 

möjligt. För de flesta medlemmar är segelflyget endast en rolig hobby men för vissa är det 

mer av en sport. Olof som har det övergripande ansvaret i föreningen menar att för honom är 

det erkännandet och självförverkligandet som är det som driver honom till att flyga så mycket 

som han gör. Med ett antal svenska rekord och guldmedaljer är det tävlingsformen av 

segelflyg som han finner mest intressant. 

 

Enligt Elin som är högt uppsatt i föreningen finns det personer i alla åldrar men att 

majoriteten av medlemmarna är äldre. Det finns medlemmar som är mycket tekniskt 
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intresserade samt de som inte har så god kunskap om just teknik, pensionärer som är mycket 

nöjda med hur de traditionella rutinerna går till. 

Samtliga respondenter har varit medlemmar i föreningen i över 20 år och är väl bekanta med 

de olika rutiner och arbetssätt som finns ute på flygfältet. Eftersom det är flyg det gäller är det 

mycket viktigt att vissa rutiner följs på grund av olika säkerhetsskäl. När jag frågade om de 

känner att de har någon form av ansvar att dessa rutiner följs i föreningen svarade samtliga 

positivt. Dessa rutiner är en grundpelare för att medlemmar ska känna sig bekväma och trygga 

med att flyga och inte behöva oroa sig för att någonting ska hända. Ett exempel kunde vara att 

den dagliga tillsynen av flygplanen är korrekt gjord. Detta är en kontroll då en certifierad 

medlem går igenom en checklista med olika punkter och bedömer om flygplanet är 

flygdugligt eller inte. Som veteraner i föreningen medgav respondenterna att de gärna hjälper 

till vid dessa kontroller och lär upp de mindre erfarna medlemmarna så att allt går rätt till. 

 

4.3.2 Så bedrivs ett förändringsarbete i föreningen 

När en förändringsimpuls uppstår i föreningen behandlas detta i styrelsen eller så kommer 

förslaget i form av en motion till årsmötet. Om förslaget verkar intressant presenteras detta på 

årsmötet eller på något av de allmänna mötena som föreningen regelbundet har. Eftersom 

föreningen lyder enligt riksidrottsförbundets stadgar måste alla beslut vara demokratiska och 

samtliga medlemmar ska få föra fram sina åsikter och synpunkter om de är så att de har några. 

Elin berättar att hon försöker få så många som möjligt att dyka upp på de allmänna mötena så 

att medlemmar kan få bidra med åsikter och synpunkter om hur föreningen ska utvecklas. 

Samtliga medlemmar har möjlighet att få tillgång till de olika punkter som diskuteras på 

möten via en mötesstämma. Samtliga medlemmar har ett gemensamt ansvar över föreningen 

och beslutar således så gemensamt som möjligt över de olika visioner och planer som 

föreningen har. Elin som är föreningens ordförande berättar att det ofta uppstår motstånd till 

förslag från vissa medlemmar. Alla medlemmar får bidra med sina åsikter och synpunkter, det 

är ofta en omöjlighet att tillfredsställa allas viljor. 

 

4.3.3 Förändringsarbetet med internetbokningen 

Syftet med detta förändringsarbete var att det fanns medlemmar som hade klagat över att de 

spenderat en hel dag ute på flygfältet men inte fått göra en enda flygstart. Det fanns de som 

hade tagit ledigt från arbetet för att flyga eller de som rest en längre sträcka för att flyga och 

kommit ut till fältet för att få reda på att det inte fanns något ledigt flygplan. Detta var något 

som väckte en irritation hos vissa medlemmar och en förändring kändes nödvändig för 

föreningen. Förändringen hade potential att få medlemmar att stanna kvar i föreningen och 

inte lämna föreningen på grund av tidsbrist, även att lyckas locka till sig nya medlemmar med 

motiveringen att flyga segelflyg inte behöver ta upp så mycket av din tid.  

 

Enligt Elin som är högt uppsatt i föreningen fanns det de medlemmar som såg negativt på 

denna förändring men ändå att de flesta såg detta som en möjlighet för föreningen. Det fanns 

en förståelse för att detta var ett nödvändigt steg för föreningen, en gemensam syn enligt Elin. 

 

En av de största rädslorna vid övergången till internetbokning av flygplan var att det sociala 

umgänget skulle försämras. Från det traditionella sättet där medlemmarna samlades tidigt på 
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morgonen de dagar det var bra flygväder för att bestämma och diskutera om vem som skulle 

flyga vilket flygplan till att medlemmar enbart dök upp 40 minuter innan start för att sedan 

lämna flygfältet direkt när de landat. Det är många utav medlemmarna som åker ut till 

flygfältet varje helg för att komma åt den belöning som det sociala umgänget ger. Lisa som är 

den respondenten som inte sitter med i styrelsen uppgav att umgänget försämrades lite i den 

mån att det fanns vissa medlemmar som hon träffade mer sällan, samtidigt som hon hade en 

förståelse för dessa medlemmar då de kanske bodde på annan ort eller inte fann tid till att 

vistas en hel dag ute på flygfältet. Lisa berättar att hennes första reaktion på 

förändringsförslaget var negativt med motivering till att hon trodde gemenskapen i föreningen 

skulle försämras men att hon i efterhand upplevde vissa positiva effekter med det nya 

systemet. Hon upplevde att det ibland kunde skapas ett sorts sug att åka ut till fältet när det 

gick att gå in och se vilka och hur många som bokat flygplan en specifik dag. Dels antydde 

detta att det skulle bli bra flygväder men även att många medlemmar kommer befinna sig på 

flygfältet som på så vis fick andra medlemmar att dyka upp. 

 

Det innebär mycket arbete för att kunna bedriva en ideell segelflygsverksamhet, något som 

kräver ett engagemang från samtliga medlemmar som tillsammans måste hjälpa till att utföra 

dessa grundsysslor. Det kan vara allt från att klippa gräset ute på fältet till att utföra någon 

form av service på ett flygplan. Enligt Elin som är högt uppsatt i föreningen ställde sig vissa 

av de lite mer aktiva medlemmarna negativt till denna förändring eftersom de förutspådde att 

vissa skulle utnyttja detta nya system och inte ”dra sitt strå till stacken”. För att reglera detta 

togs det demokratiskt fram ett antal ordningsregler till hur bokning av flygplan skulle gå 

tillväga, något som lindrigt lugnade de som ställde sig negativt till förändringen. Dessa regler 

har fått justeras lite i efterhand allt eftersom olika problem dykt upp. Tiden som en medlem 

behövde befinna sig ute på flygfältet innan start har som exempelvis ökats från 20 till 40 

minuter, detta för att säkerhetsställa att den hinner med de olika förberedelser som är 

nödvändiga samt hjälpa till och underlätta för de som har bokat flygplanet innan. Som 

övergripande ansvarig menar Olof att det krävs ett sunt förnuft för att kunna bedriva en ideell 

förening, att samtliga medlemmar hjälps åt för att få verksamheten att fungera och han 

tvivlade aldrig på att det skulle bli något problem med de nya rutiner som internetbokningen 

medförde.   

 

Lisa berättade att vissa av medlemmarna klagade på systemet med internetbokningen 

stundtals då de glömt bort sina inloggningsuppgifter och kunde på så vis inte boka något 

flygplan. Men hon menade att de som hade en negativ inställning till förändringen tog varje 

litet tillfälle att klaga på den nya lösningen, problemet med inloggningsuppgifterna var ju trots 

allt deras egna fel och inte något som hade med själva systemet att göra. Lisa är själv 

pensionär och tillhör kategorin digital imigrants. När jag frågade om hur hon trodde att de 

äldre medlemmarnas reaktion var på att de i och med förändringen inte längre kunde mer än 

de nya yngre medlemmarna svarade hon att detta inte var något som det talades öppet om men 

att hon ändå kunde uppfatta ett visst missnöje över detta. Det råder en mentalitet ute på 

flygfältet där äldre behandlas med artighet och respekt. De äldre medlemmarna är väl bekanta 

med de viktiga rutiner som är nödvändiga för att bedriva en säker flygverksamhet och det är 

viktigt att yngre eller mindre erfarna medlemmar lyssnar och tar till sig de råd som dessa 
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kommer med. Lisa tror att många av de äldre uppskattar detta erkännandet som de kan få från 

yngre eller mindre erfarna medlemmar, att de på någon nivå uppskattar att deras bidrag till 

föreningen leder till ökad säkerhet för de som flyger.  

 

Föreningen erbjöd inte medlemmarna någon form av utbildning i samband med införandet av 

internetbokningen eftersom detta inte ansågs som en nödvändighet. Medlemmarna fick sina 

inloggningsuppgifter mailade till sig och på hemsidan där flygplan bokas fanns/finns en 

användningsmanual till hur det går till att boka ett flygplan.  

 

4.3.4 Förändringsarbetet med tidsrapporteringen 

Idag sker all tidsrapportering på ett pappersark som kallas för ”Start Journal”. Det är 

flygledarens uppgift att ansvara för detta dokument och att alla nödvändiga uppgifter blir 

ifyllda. All data översätts sedan in i ett Excel-dokument som fungerar som klubbens databas, 

en process som sker manuellt minst en gång i månaden. Transportstyrelsen kräver att alla 

flygtimmar loggas, dels för att det ska finnas en god spårbarhet men även för var flygplans 

underhållsprogram. 

 

Dagens lösning med Excel som databas kräver många timmar till att överföra data från 

pappersark till digitalt. Vissa i föreningen tycker att klubben måste utvecklas teknologiskt och 

mer utnyttja de tekniska lösningar som finns tillgängliga.  

 

Reaktionerna från föreningens medlemmar var blandade, som endast aktiv medlem i 

föreningen finns det få negativa sidor med införandet av en digital lösning. Den stora 

förändringen drabbar de som arbetar med det administrativa. Syftet med applikationen är ju 

att automatisera många av de manuella processer som utförs idag. Trots detta var det Fredrik 

som ansvarar för det administrativa i föreningen, ansvarig för fakturering som ställde sig mest 

negativt till förslaget. Han ansåg att dagens arbetssätt fungerade utan några problem och höll 

inte med om orsakerna till förändringsbehovet. Det är Fredrik som utvecklat dagens lösning 

med Excel som databas och har själv lagt ner mycket själ och arbete i detta. Fredrik verkar 

inte intresserad av att lära sig något nytt system. Dock kunde han erkänna vissa brister i 

dagens lösning, att den dagen han slutar i föreningen kan det bli problem när någon ny ska 

sätta sig in i arbetet. Något som tyder på att han är medveten om att dagens arbete är relativt 

komplext och tidskrävande. 

 

Om Elin skulle se att detta förslag realiseras uppmanade hon till att det troligtvis skulle 

behövas en testperiod för den nya lösningen. Att över en dag gå från det gamla 

rapporteringssättet till den nya digitala lösningen är inte ett alternativ. Hon menar att detta är 

en kritisk process och implementeringen av en ny lösning skulle behöva ske succesivt med det 

gamla sättet som en bakomliggande säkerhet.  

 

Lisa som är aktiv medlem i föreningen uppger att hon stundtals gånger hjälpt till att översätta 

pappersarken till Excel-dokumentet. Hon ansåg det som en positiv faktor att all data 

dubbelkollas vid detta arbetssätt. Personen som översätter gör en omedveten granskning av 

data som skrivs in i Excel och kan upptäcka om det finns uppgifter som inte låter rimliga. 
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Samtidigt påpekade hon att det inte finns någon som kollar den data som skrivs in i Excel så 

den mänskliga faktorn finns fortfarande kvar där. Hon hade även upptäckt en viss problematik 

runt översättningen då vissa av fälten som var ifyllda var för kladdigt skrivna för att kunna 

läsas av, pappersarket fylls i ute på flygfältet där det kan vara mindre bra förhållanden.  

 

Olof som har det övergripande ansvaret i föreningen var positiv till förslaget om en ny lösning 

men var noga med att det är viktigt att hålla saker så simpla som möjligt. Han sa: ”Ju fler 

saker det finns som kan gå fel ju fler fel kommer att uppstå”. Han ansåg att det inte var 

nödvändigt med massa komplicerade funktioner utan att behålla samma simpla struktur som 

dagens journalark har. Genom att få det att likna dagens ark så mycket som möjligt minskas 

även inlärningstiden för medlemmarna som direkt skulle känna igen sig. Han anser det även 

viktigt att avlasta kassör eller ansvarig för fakturering så mycket som möjligt. Dagens kassör 

lägger ner hundratals timmar på detta och om han skulle sluta måste detta kanske överlåtas till 

en revisor som kostar mycket pengar för föreningen. ”Ju mer automatiserat det är desto bättre 

är det självklart” – Olof. 

 

När förslaget introducerades för medlemmarna var reaktionen ganska likgiltig. Kanske att 

reaktionen var aningen negativ eftersom de inte ansåg att det behövs en förändring då dagens 

lösning fungerar bra och felfritt. Samtidigt som de flesta medlemmarna vill att föreningen ska 

utvecklas tekniskt, följa med i utvecklingen och ligga i framkant. Det var först när de fick 

förklarat vilka olika fördelar en teknisk lösning erbjuder kontra dagens arbetssätt som de 

började bli engagerade. Det räckte med att ”så ett litet frö” för de olika fördelar lösningen kan 

ge, som att exempelvis applikationen skulle kunna visa statistik över flygningar, ge 

information som berör flygsäkerhet och ordningsregler samt små mindre interna tävlingar för 

föreningens medlemmar. Först då började de komma med förslag till olika funktioner 

applikationen skulle kunna erbjuda och inställningen gick mer från likgiltig till positiv.  
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5. Analys 
I analyskapitlet jämförs insamlad data från intervjuerna med den litteraturstudie som gjorts. 

Detta sker genom en granskning av de faktorer som tagits fram via analysmodellen och jag 

utvärderar dessa mot empirin från föregående kapitel. 

 

5.1  Analys av faktorerna i analysmodellen 

Detta är en genomgång av hur jag uppfattat insamlad empiri från intervjuer jämfört med den 

litteraturöversikt som gjorts. Genom en jämförelse över vad tidigare forskning säger och hur 

fallet med segelflygsföreningen förhåller sig skapas en djupare förståelse för vilka uppsatsens 

slutsatser kommer bli. 

 

5.2  Människa 

En jämförelse mellan insamlad teori och empiri som berör vad som driver människor, vad de 

har för behov samt vilken bakgrund de har. 

 

5.2.1 Behov 

Enligt Maslow (1943) kan en människas mest grundläggande behov visas som en hierarkisk 

modell. Det första och kanske viktigaste behovet vi människor har är de fysiska behoven som 

berör de vi behöver för ren överlevnad, så som att äta och sova. Sedan har vi behovet av 

trygghet och social kontakt, att individer gärna vill känna gemenskap och kärlek. Nästa behov 

som driver oss är att få känna uppskattning och erkännande för de sysslor vi utför och det sista 

behovet är det självförverkligande individer har, att ens personlighet stämmer överens med 

ens tänkta värderingar. En människa kan vara driven av flera utav dessa behov samtidigt men 

att det oftast är något av dem som dominerar (Maslow 1943). 

 

Om man tittar på medlemmarna i segelflygsföreningen så skiljer sig anledningarna till varför 

de är delaktiga i föreningen. För samtliga respondenter så var det sociala umgänget och 

gemenskapen en central roll till varför de aktivt deltar i verksamheten. Föreningen har skapat 

många genuina relationer genom åren och för vissa medlemmar har flygfältet nästan blivit ett 

andra hem. Segelflyg är ju även en tävlingsform och Olof menar att det som driver honom är 

att utvecklas och bli en bättre pilot. Med flertalet svenska rekord och guldmedaljer finns det 

medlemmar som lyssnar och tar till sig råd från honom, ett sorts erkännande som kan verka 

som ett drivande behov att delta i föreningen. 

 

5.2.2 Bakgrund 

Prensky (2001) har kategoriserat människor i två olika delar. De individer som är uppväxta 

med den moderna teknologi som dagens samhälle erbjuder benämner han Digital natives. 

Deras motsvarighet är de som fått anpassa sina liv efter dagens teknik och benämns som 

Digital imigrants. Det som skiljer dessa två olika typer av individer är hur de vill få 

information tilldelad. Tillskillnad från Digital natives som är vana vid att få stora mängder 

information tilldelade under en kortare tid har Digital imigrants som vana att långsamt lära sig 

färdigheter steg för steg och genom tänket ”en sak i taget”. 
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Respondenterna som intervjuades från segelflygsföreningen var alla över 50 år och skulle 

enligt Prensky kategoriseras som Digital imigrants. När de fick frågan om hur de skulle vilja 

ett en ny lösning med tidsrapporteringen skulle se ut svarade samtliga att den gärna får likna 

dagens arbetssätt. Att den digitala lösningen gärna fick spegla de pappersark som fungerar 

som tidsrapportering idag, främst för att medlemmar enkelt skulle kunna lära sig det nya 

systemet snabbt. Olof påpekade att överflödig information och funktionalitet endast skulle 

försämra momentet med tidsrapportering. Enligt honom var det viktigt att lösningen skulle 

hållas simpel och inte göra processen krångligare än vad den är idag, något som kan vara en 

gammal dialekt som har med Prensky’s kategorisering att göra. 

 

5.2.3 Drivkrafter 

Hackman och Oldham (1976) kritiserade Maslows modell eftersom den inte tar hänsyn till 

individers skillnader och att den är allt för generell. Enligt dem så reagerar människor olika på 

ett stimulerande och utmanande arbete. De menar att via ett varierande arbete, en vetskap om 

att arbetet leder mot projektets mål och att uppgiften har en betydande effekt på folks liv 

skapas motivation i form av att arbetet känns meningsfullt. Via ett självbestämmande kan en 

individ bli motiverad eftersom den känner ett ansvar för resultatet. Samt att via återkoppling 

kan motivation skapas eftersom individen får en vetskap om resultatet av arbetet. 

 

Om man tittar på övergången till systemet där flygplan bokas online var det flera medlemmar 

som ställde sig negativt till denna förändring men att det ändå fanns en förståelse för att detta 

var ett nödvändigt steg för föreningen. Medlemmarna som fann tiden till att tillägna en hel 

dag ute på fältet insåg ändå att det fanns ett problem då det årligen fanns medlemmar som 

slutade delta i föreningen på grund av tidsbrist. Eftersom det är en ideell förening känner flera 

medlemmar ett ansvar över de olika förändringsarbeten som sker. Alla beslut som tas sker 

demokratiskt och allas röster hörs. En av de viktigaste punkterna ute på fältet är säkerheten, 

att medlemmar ska känna sig säkra och trygga att flyga föreningen flygplan och att uppsatta 

ordningsregler följs. Detta är ett ständigt och fortlöpande arbete som kontrolleras av de mer 

erfarna medlemmarna och självklart motiveras detta via att en hög säkerhet råder gällande 

flyget. 

 

5.3  Motstånd 

En jämförelse mellan insamlad teori och empiri som berör varför människor reagerar som de 

gör i samband med ett förändringsarbete samt hur verksamheten kan hantera dessa reaktioner. 

 

5.3.1 Förståelse 

Forslund (2009) skriver i sin bok om Organisering och Ledning att medlemmar i en 

organisation ofta går i tron om att de känner och förstår de människor som de samverkar med 

i det dagliga arbetet. Men att det inte är ovanligt att det upptäcks nya, hittills dolda sidor och 

egenskaper hos individer när ett förändringsarbete bedrivs. Enligt honom kan detta förklaras 

genom att en förändring ofta leder till känslor. Det kan vara allt från oro, ilska, ångest, 

irritation, ledsenhet till nyfikenhet, lycka, spänning, eufori, värme och glädje. Känslor som 
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kan vara svåra att hålla tillbaka. Forslund (2009) delar upp människors reaktioner i tre delar. 

Antingen ställer sig en individ positivt, likgiltigt eller negativt till förändringen. Fokus bör 

läggas på de individer som har en negativ inställning, denna negativitet leder ofta till att 

personer bedriver motstånd till förändringen. Något som kan vara ett av de jobbigaste 

fenomenen att hantera vid ett förändringsarbete. 

 

Elin som är högt uppsatt i föreningen medgav att hon ofta upplever starka reaktioner när något 

förändringsförslag introduceras. I en ideell förening får alla deltagare komma med sina åsikter 

och synpunkter och att det är omöjligt att tillfredsställa allas önskemål. När förslaget om 

internetbokningen introducerades för föreningsmedlemmarna var det vissa som reagerade och 

visade en negativ inställning till förslaget. Dels att det fanns ett oro moment att traditionella 

rutiner skulle förändras och dels en irritation eftersom vissa inte fick sin vilja igenom. Enligt 

Elin är det viktigt att låta folk få utspel för sina känslor och avreagera sig för att sedan lugna 

ner sig för att sedan kunna ta till sig de olika fördelar en förändring kan erbjuda. Elins uppgift 

i föreningen är framför allt att delegera uppgifter men även att se till att föreningen lyder 

under riksidrottsförbundets stadgar, att alla beslut sker demokratiskt och att allas röster hörs. 

 

5.3.2 Orsak 

Enligt Forslund (2009) kan en förändring påverka en individ i den mån att den upplever oro, 

stress, osäkerhet och i vissa fall ångest. Detta gäller för de som blir utsatta av förändringen 

men även hos de som initierar förslaget. För båda dessa parter väntar något okänt och ingen 

vet med säkerhet att förändringen kommer leda till något positivt för verksamheten. 

 

De flesta av de aktiva medlemmarna i föreningen är personer som deltagit i föreningen en 

längre tid. Lisa berättar ett det är dagens äldre medlemmar som varit med och byggt upp 

föreningen till det den är idag och att hon anser föreningen som en väl fungerande 

organisation. En förändring som har möjligheten att ändra på dessa framtagna rutiner och den 

gemenskap som finns i föreningen kan påverka medlemmar på ett negativt sätt. 

 

Forslund (2009) förklarar olika anledningar till varför en individ kan ha ett missnöje mot en 

förändring: 

 Rädsla för det okända 

Vissa individer är beroende av rutiner som deras liv är uppbyggt runt och vill inte 

prova nya, okända saker (Forslund 2009). 

 Personlig förlust 

Individer kan komma att förlora sin anställning i samband med förändringen vilket 

kan leda till stora konsekvenser. Individen kan mista sin chefsroll vilket kan leda till 

en ekonomisk förlust samt ett bakslag i sociala sammanhang (Forslund 2009). 

 Identitetsförändring 

En förändring leder ofta till stora förändringar i arbetsuppgifter och roller, något som 

är nära kopplat till en individs identitet. Vissa upplever detta tufft då de känner att den 

kompetens de besitter inte längre räcker till, att personen måste lära sig flertalet nya 

uppgifter. Personen kan få dåligt självförtroende och inte känna sig behövd (Forslund 

2009). 
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 Påverkan på sociala relationer 

Det finns de individer tycker att umgänget på arbetsplatsen är centralt för att trivas på 

jobbet. Om något hotar detta umgänge och förstör det finns risken att det uppstår 

kraftiga reaktioner. Detta kan leda till aktivt motstånd och kan även få individer att 

hamna i kris, som förvissa också kan leda till motstånd (Forslund 2009).  

 

Segelflyget är en väldigt stor del för vissa av föreningsmedlemmars liv, det är en relativt 

tidskrävande hobby som är rotad i rutiner som funnits i decennier. Självklart finns chansen att 

ett förändringsarbete kan skapa oro och stress hos medlemmarna om dessa rutiner riskerar att 

ändras. Elin som är högt uppsatt i föreningen berättade att en stor förändring, så som förslaget 

om tidsrapportering, noga skulle utvärderas innan det realiseras. Hon trodde att en test-period 

skulle vara en nödvändighet för att motivera medlemmarna att övergå till en digital lösning.  

 

Samtliga respondenter anser att umgänget är den del som främst får dem att åka ut till 

flygfältet. Anledningen till att det fanns mycket negativ inställning till internetbokningen var 

att denna förändring riskerade att hota detta umgänge. Lisa berättar att hon var rädd för att 

förändringen skulle leda till att gemenskapen skulle försämras i föreningen, att medlemmarna 

inte skulle träffas lika mycket. Det faktum att hon upplevde att internetbokningen hade 

förmågan att skapa ett driv bland övriga medlemmar att dyka upp de dagar många flygplan 

var bokade var något hon inte kunde förutspå. Hon medger att det finns vissa medlemmar som 

hon inte träffar lika ofta men anser ändå att resultatet av förändringen är positivt.  

 

Syftet med förslaget om en ny lösning till processen att tidsrapportera är att underlätta det 

administrativa arbetet i föreningen. En komplex och tidskrävande process som skulle kunna 

automatiseras med hjälp av en ny lösning. Fredrik som är ansvarig för det administrativa i 

föreningen var den som hade mest negativ inställning till förslaget även fast lösningens syfte 

var att underlätta hans arbetssysslor. Det är Fredrik som blir mest påverkad utav förändringen 

och är den som står inför störst omställning om förslaget skulle realiseras. Fredrik berättar 

även att det är han som tagit fram och utvecklat dagens lösning som sker via att ett komplext 

Excel-dokument används som databas och lagrar alla uppgifter om föreningens flygningar. 

Att kassera hans framtagna lösning skulle kunna ses som en personlig förlust, ett bakslag i 

föreningen samt att han ställs inför att lära sig nya uppgifter. Den kompetens och färdighet 

han har inför dagens lösning blir helt plötsligt inte relevant om det nya förslaget skulle 

realiseras. Om Fredriks situation ställs mot de punkter som Forslund (2009) beskriver skapas 

en förståelse för varför han reagerar som han gör. 

 

5.3.3 Hantera 

Forslund (2009) menar att det inte är så mycket en ledare i en organisation behöver göra när 

en person hamnar i en chocksituation i samband med ett förändringsarbete. Det viktiga enligt 

honom är att finnas där för individen och stötta denne. Han säger att personer som blir berörda 

måste få utspela sina reaktioner, vissa behöver skrika, vissa behöver gråta och andra 

ingenting. Det sämsta man kan göra som ledare är att fly situationen, ledarens jobb är att 

finnas där för sina anställda och stötta dem. 
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I segelflygsföreningen finns det inte någon direkt ledare utan verksamheten drivs av en 

gemensam kraft bland föreningsmedlemmarna. När någon reagerar starkt vid en förändring är 

det denna gemenskap som får agera stöd till utsatta medlemmar. Elin berättar att 

gemenskapen ute på flygfältet är stark, föreningsmedlemmarna är bra på att stötta varandra så 

att ingen ska behöva känna sig överkörd eller förbisedd. 

 

5.4  Motivation 

En jämförelse mellan insamlad teori och empiri som berör hur en verksamhet kan arbeta för 

att motivera sina deltagare vid ett förändringsarbete. Att få medlemmar i ett projekt att ha en 

positiv syn på förändringen. Motivationskapitlet är inte uppdelat efter kategoriseringen i 

analysmodellen, detta för att ge läsaren ett bättre flyt i läsandet. 

 

Enligt Forslund (2009) finns det olika tillvägagångssätt som ledare att möta och hantera det 

motstånd som uppstår till en förändring. Vissa ledare väljer den enkla vägen att fly problemet 

med tänket att ”det går över om jag ger det lite tid”. Det finns de ledare som tacklar problemet 

genom att göra sig av med de mest aktiva motståndarna. Sen finns det ledare som försöker 

motivera sina medarbetare för att minska eller eliminera det motstånd som finns till 

förändring. Kotter och Schlesinger (2008) föreslår olika strategier för att motivera deltagare 

till en bättre inställning till förändringen.  

Ett starkt medel för att minska motstånd är via utbildning och kommunikation. När en berörd 

kan förstå syftet och potentialen med den föreslagna förändringen är det enklare att motivera 

förslaget. Genom att individen inte behöver känna oron om att den inte skulle behärska ett 

nytt system minskas stressfaktorn hos individen. 

 

Just denna punkt känns viktig i fallet med förslaget om ett nytt system för tidsrapportering. 

När respondenterna fick frågan om vad de såg för potential med en teknisk lösning var svaren 

mycket begränsade. Ett tecken på att de har bristande kunskap om vad en teknisk lösning kan 

erbjuda. Först när de fick lite idéer om vad applikationen skulle kunna stödja verksamheten 

började ett engagemang frodas. Elin berättar att föreningen har alla typer av medlemmar men 

att majoriteten av medlemmarna är pensionärer. Det finns de medlemmar med mindre god 

kunskap om teknik och att det skulle vara en nödvändighet att utbilda dessa om förslaget om 

tidsrapportering skulle realiseras.  

 

I samband med övergången till internetbokning fanns det inte något tillfälle för medlemmarna 

att få någon formell utbildning till det nya systemet. Detta ansågs inte som en nödvändighet 

av styrelsen, enligt dem skulle det räcka med den information som fanns på hemsidan om hur 

flygplan bokas. När de fick frågan om vilket stöd föreningen erbjöd medlemmarna vid 

övergången svarade både Elin och Lisa att det inte fanns något tillfälle för utbildning men att 

det i efterhand lät som ett bra förslag. De menar att det fanns medlemmar i föreningen som 

kanske hade behövt en utbildning på grund av bristande kunskap. Lisa framhävde att detta 

inte var något större problem eftersom dessa individer fick stöd och hjälp från övriga 

medlemmar som gärna hjälpte till och visade hur systemet fungerade. 
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Det samma gäller för Fredrik som är ansvarig för det administrativa i föreningen och den 

person som skulle påverkas mest av en förändring. Fredrik första reaktion till förslaget var 

negativ, han ansåg inte att det behövdes en förändring eftersom dagens system fungerade 

felfritt. Fredrik skulle kunna motiveras genom att han får en formell utbildning på det nya 

systemet och en förståelse för hur systemet kan verka som stöd i hans arbetsprocesser. Det 

nya systemet skulle kunna automatisera mycket av dagens arbete och effektivisera de 

administrativa processerna. Faktorer som kommer lite i skym undan eftersom han troligtvis 

fokuserar på det faktum att han måste lära sig något nytt och att han inte helt förstår 

potentialen med ett nytt system. 

 

Kotter och Schlesinger (2008) föreslår även att involvera så många deltagare som möjligt och 

att tillsammans med dessa ta fram idéer, mål och visioner. Personer som är delaktiga i arbetet 

och känner att de kan påverka resultatet ställer sig sällan negativt till förändringen. 

I en ideell förening får var person själv bestämma dess delaktighet och engagemang. Som 

högt uppsatt i föreningen försöker Elin ständigt att få så många medlemmar att delta på 

diverse möten föreningen har. För att få så många nöjda medlemmar som möjligt anser hon 

det viktigt att de deltar och förser styrelsen med åsikter och synpunkter för att driva 

föreningen i rätt riktning.  

 

Kotter och Schlesinger (2008) skriver sedan om förhandling som en form att motivera 

deltagare och minska motstånd till förändring. Att alternativet finns att erbjuda aktiva eller 

potentiella motståndare någon sorts belöning. De kan erbjuda personen en ny roll i 

verksamheten eller att den får en ren ekonomisk belöning. Detta kan vara ett riskabelt 

angreppssätt eftersom övriga deltagare kan känna sig orättvist behandlade samt ett 

riskmoment då verksamheten öppnar upp sig för att bli utpressade.  

 

I fallet med segelflygsföreningen finns det inte mycket möjlighet till förhandling eftersom alla 

deltagare är delaktiga på eget initiativ. Det finns ingen medlem som får betalt för de olika 

arbetssysslor som utförs utan föreningen får gemensamt hjälpas åt för att få verksamheten att 

gå runt.  

 

Den sista punkten som Kotter och Schlesinger (2008) nämner är manipulering och kooptering. 

Det finns fall där ledare aktivt försöker manipulera och påverka sina anställda. Detta kan ske 

genom att selektivt dela med sig av information och att genomföra en medveten struktur av 

händelser som på något vis skulle påverka den anställde. Kooptering handlar om att chefer 

försöker få motståndare på sin sida. Detta kan ske via att erbjuda motståndare en högre status, 

ett bra erbjudande om kommande arbetsuppgifter eller ge personen ett ökat ansvar för något. 

Detta är ofta ett billigare alternativ jämfört med tidigare nämnda förslag men risken finns att 

personen känner av denna manipulation och känner sig lurad. Något som ofta resulterar i ett 

starkare motstånd till verksamheten och den föreslagna förändringen. 

Självklart finns det de personer som kämpar hårt med att få sina viljor igenom men det finns 

ingen i föreningen som kan bestämma vilken information som ska visas och inte visas. Elin 

berättar att allt som diskuteras på styrelsemöten finns tillgängligt för övriga medlemmar i 

föreningen att läsa och gå igenom. 
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6. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att ge ledare i en organisation en kunskapsgrund om vad som 

motiverar och driver människor, varför människor reagerar som de gör vid ett 

förändringsarbete samt hur dessa kan motiveras till en positiv inställning. 

 

Vad är det som motiverar människor till en positiv inställning i samband med ett 

förändringsarbete som berör IT? 

 

 

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka en människas inställning i samband med 

ett förändringsarbete, det är mycket viktigt för en ledare att försöka förstå individen som 

berörs och identifiera vad som driver just denna individ. En ledare måste kunna särskilja på 

olika individers egenskaper och kontext, att ha en förståelse för att individer reagerar olika. 

Genom att förstå anledningen till varför personer reagerar som de gör förenklas relationen 

mellan anställd och ledare och problemet blir enklare att tackla. En förändring väcker ofta 

starka känslor hos individer. Det kan vara positiva reaktioner som eufori, glädje, lycka och 

spänning men även negativa reaktioner i form av stress, oro, osäkerhet och i vissa fall ångest. 

Dessa negativa reaktioner kan leda till ett mer eller mindre aktivt motstånd till 

förändringsarbetet. Om ledare inte möter dessa reaktioner på ett bra sätt kan medarbetare lätt 

omvandlas till motståndare, 

 

Jag har använt mig av en analysmodell för att sammanfatta de viktigaste faktorer jag 

identifierade i min litteraturöversikt. Syftet med denna modell är att visa vart olika 

ansvarsområden ligger och vilka olika element som påverkar varandra. Enkelt kan man säga 

att modellen talar om att: En ledare måste förstå människan för att förstå motståndet och att 

människan går att motivera till en mer positiv inställning gentemot förändringen. 

 

Jag kommer nu presentera de slutsatser jag dragit i denna studie utifrån analysmodellens olika 

element. Hur jag har uppfattat att segelflygsföreningen förhållit sig till de teorier som 

litteraturöversikten tar upp. Avslutningsvis kommer lite slutord om uppsatsens slutsatser.   

 

6.1 Människa 

 

Var människa har ett antal behov som driver dem och ger dem ett välbefinnande och ett sorts 

tillfredsställande. Segelflyget är en hobbyverksamhet och deltagandet i föreningen är helt 

frivilligt. Samtliga respondenter berättar ett det är det sociala umgänget som är den centrala 

rollen i deras medverkande i föreningen. Styrelsen berättar att de upplevt motstånd vid 

förändringsförslag eftersom medlemmar upplevt att detta umgänge blivit hotat av förslaget. 

Som ledare av ett projekt är det viktigt att inse att detta är ett känsligt område bland de 

berörda. I fallet med internetbokningen fanns det mycket negativa reaktioner på grund av den 

här faktorn. Medlemmar fruktade att gemenskapen i föreningen skulle försämras och att folk 

inte skulle träffas lika ofta. En av respondenterna berättar att realiseringen av förändringen 
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gav ett sorts sug bland de övriga medlemmarna som uppmärksammade de dagar med mycket 

bokningar vilket ledde till att folk dök upp. Jag tror att det går att motivera deltagare genom 

att försöka förutse den framtida verkligheten och på så vis presentera den för berörda. Att få 

något väldigt abstrakt till något mer konkret kan minska rädslan som uppstår för det okända 

som väntar. 

 

Segelflyget är en stor del av flera medlemmars liv och mycket kretsar runt olika rutiner som 

finns ute på fältet. Dessa rutiner kan vara någon form av trygghet för vissa av medlemmarna 

och en osäkerhet kan spridas om någon förändringsprocess skulle komma att ändra på dessa. 

Det är viktigt att som ledare ha en förståelse för det och behandla detta med en viss 

finkänslighet och ha en förståelse för tyngden dessa rutiner har på vissa individer. Lyssna på 

synpunkter och åsikter så att ingen ska behöva känna sig överkörd eller förbisedd. 

 

Utbildning är en nyckelfaktor för att en implementering ska gå smärtfritt. Speciellt i detta fall 

då många av föreningens medlemmar är äldre och vissa har mindre god teknisk kunskap. Via 

utbildning skapar även medlemmarna en djupare förståelse för systemet och kan enklare se 

dess potential för verksamheten. Vilka olika fördelar ett system kan bidra med och hur det kan 

stödja olika processer i verksamheten.  

 

 

6.2 Motivation 

 

Lägg extra stor vikt på de personer som påverkas mest av den kommande förändringen. Det är 

ofta dessa som behöver mest motivation för att projektet ska ge ett lyckat resultat. Det är ofta 

dessa som är mest insatta i hur dagens lösning fungerar och vet vilka brister denna lösning har 

samt vilka möjligheter det finns med en ny lösning. Involvera dessa i förändringsarbetet och 

gör de delaktiga i projektet. Risken finns att de krånglar till förändringsarbetet med deras 

negativa inställning men att de enklare kan motiveras till en positiv inställning om de får 

påverka resultatet med sina åsikter och synpunkter. Det är även vanligt att den som är negativ 

till förändringsförslaget är den som ställer de viktiga frågorna, ett förändringsförslag behöver 

ofta kritiseras för att bli så bra som möjligt. I fallet med det nya systemet för tidsrapportering 

skulle jag råda föreningen att involvera Fredrik som är ansvarig för det administrativa i 

föreningen och är den som sköter dagens lösning med tidsrapportering. Han är den medlem 

med mest förståelse för hur detta går till samt att han, enligt min uppfattning från intervjuerna, 

är den med starkast motstånd till förändringsförslaget. 

 

Var noga med att förklara syftet och potentialen med den föreslagna lösningen. Presentera de 

olika fördelar förändringen kan bidra med utan att översälja den nya lösningen. Genom en 

jämförelse av hur dagens processer fungerar kontra vad lösningen kan erbjuda kan potentiella 

motståndare ändra sin uppfattning till förslaget. Jag tror att det är viktigt med konkreta 

yrkanden om hur lösningen kan stödja och effektivisera verksamheten. Fredrik berättar att den 

dagen han slutar i föreningen kommer det bli problematiskt för en ny medlem att ta över 

ansvaret. Han är medveten om att dagens sätt att tidsrapportera kräver mycket mantimmar och 
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är relativt komplex att sätta sig in i, kontra en digital lösning som skulle kunna automatisera 

flera av verksamhetens processer.  

 

 

6.3 Motstånd 

 

En ledares roll i förändringsarbetet är inte endast att leda sina anställda mot slutdestinationen 

utan även att stötta och finnas där för de personer som deltar i projektet. I 

segelflygsföreningen där det inte finns någon uttalad ledare får den gemenskap som finns i 

föreningen agera som stöd till de som blir berörda av förändringen. Jag tror att det är viktigt 

att låta personer få utspel för sina känslor och låta dem avreagera sig. Jag tror att deras 

förmåga att ta till sig information förstärks om de fått reagera och säga sitt om det som berör 

förändringen. Det finns olika sätt som ledare att tackla motståndet som ett problem. Vissa 

ignorerar det och tänker att det lugnar ner sig efter en tid, det finns de ledare som gör sig av 

med de mest aktiva motståndarna sen finns det de ledare som försöker motivera sina deltagare 

till en positiv inställning. 

Mitt råd till en ledare är att stanna upp och inte bara se till de illasinnade reaktionerna som 

motarbetare runt förändringsarbetet bedriver. Försök förstå anledningarna till varför dessa 

reaktioner uppstått och se till människan som utför motståndet. Se till skillnader i olika 

individer samt till det sammanhang som individen befinner sig i. Denna förståelse för 

individen kan skapa en relevans för reaktionerna, vilket kan leda till att en ledare enklare kan 

kommunicera med individen som är berörd. Även enklare kunna motivera denna individ till 

en positiv inställning gentemot förändringsförslaget.  

 

 

I fallet med tidsrapportering möttes jag av ett motstånd från Fredrik som är den person som 

utvecklat och förvaltar dagens lösning som sker via ett komplext Excel-dokument som 

fungerar som en databas. Jag tror att faktorn att han själv är den som står för dagens lösning 

kan påverka hans inställning inför ett nytt förslag. Min uppfattning är att han känner en viss 

stolthet över dagens lösning samt att det vore tungt att kassera något som han lagt ner mycket 

arbete och själ i. När man tittar på de olika orsaker som Forslund (2009) tar upp om varför en 

person kan hamna i personlig kris så skapas en förståelse för Fredriks reaktioner. Denna 

förändring skulle innebära en personlig förlust för honom i den beaktningen att något han 

byggt upp och som han besitter stor kunskap av helt skulle kasseras. Även det faktum att han 

som ansvarig för det administrativa i förening känner att detta identifierar honom i 

föreningen. De övriga medlemmarna i föreningen räknar med att det han utför stämmer, att 

flygtimmar och fakturor är fläckfria. Ett nytt system skulle göra honom till en novis inom 

området och att hans självförtroende på så vis kan komma att försämras.   
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6.4 Slutord 

 

Det finns flera olika alternativ till att motivera sina anställda vid ett förändringsarbete och 

dessa olika tillvägagångssätten är effektiva på sina egna vis. Effektiviteten på att motivera en 

specifik individ i ett specifikt sammanhang kan variera stort från fall till fall. Det viktigaste 

för att effektivisera momentet motivation är att välja rätt tillvägagångssätt vid rätt tillfälle. 

Detta förutsätter att det finns en förståelse för individen och det sammanhang den har i det 

specifika fallet. En ledare i en organisation bör inte bemöta samtliga deltagare på samma sätt 

utan istället se till personliga skillnader. Min uppfattning är även att den berörda får en bättre 

inställning när det finns en vetskap om att ledare försöker förstå det missnöje som finns till en 

förändring, att ledaren försöker se till individen som bedriver motståndet. Även när den 

berörda känner att ledaren gör försök till att förändra en individs uppfattning istället för att 

bara göra sig av med problemet eller köra över motståndet med auktoritet.  

 

Lägg stor vikt på de deltagare som har mest missnöje gentemot förändringen. Se till de 

personer som blir mest påverkade av förändringsarbetet eftersom det ofta är dem som besitter 

mest kunskap om dagens arbetssätt. Dessa är ofta personer som vet brister i nuvarande system 

samt möjliga förbättringsförslag till ett nytt system. Det är ofta dessa som behöver mest stöd, 

se till att de får den formella utbildning som är nödvändig och lyssna och ta till de synpunkter 

och åsikter dessa individer har. På så vis känner de en delaktighet i förändringsarbetet samt att 

de enklare kan få en förståelse över resultatet av arbetet, att enklare kunna se potentialen med 

den nya lösningen. 

 

Delaktighet är en stor del av att denna ideella förening kan verka och finnas. Jag anser det 

som viktigt att det fortgår ett ständigt arbete hos föreningens styrelse att motivera deltagare 

till att engagera sig i de beslut verksamheten står inför. Det ska ju vara föreningens 

medlemmar som tillsammans styr föreningen i rätt riktning.  

 

 

Jag anser härmed att slutsatskapitlet svarar på uppsatsens syfte och frågeställning. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Introduktion: Vad gör jag? 

 Skriver examensarbete om hur man motiverar deltagare vid förändringsarbete. 

 Utvecklar en applikation som ska köras på en surfplatta som tänkt ersätta dagens 

tidsrapporteringssätt.  

 Kommer även fråga lite om hur övergången till internetbokning av flygplan gick till. 

 Materialet från denna intervju kommer endast att användas för uppsatsens syfte och 

ditt namn och vilken förening det berör kommer att hållas hemligt. 

 

Introduktion: Vem är du? 

Berätta om dig själv, bakgrund. 

Hur länge har du varit aktiv i föreningen? 

Vad är din roll i segelflygsverksamheten? 

 

Frågor som berör Tidsrapportering 

1. Hur brukar föreningen hantera ett förändringsarbete? 

2. Vad ser du för negativt med dagens sätt att tidsrapportera? 

3. Vad ser du som positivt med dagens sätt att tidsrapportera? 

4. Tycker du att det behövs en förändring runt tidsrapportering, i så fall hur? 

5. Tror du att föreningen kan dra nytta av att vara modern och i framkant jämfört med 

andra föreningar? Hur? 

6. Vad ser du för risker med införandet av ett IT-system? 

7. Vad ser du för positiva fördelar med införandet av ett IT-system? 

8. Hur aktiv brukar du vara vid ett förändringsarbete i föreningen? 

9. Är det sociala umgänget en central roll i ditt deltagande i föreningen? 

10. Hur tror du att förändringen kan påverka detta umgänge? 

11. Känner du som erfaren medlem i föreningen ett ansvar över de yngre, mindre erfarna 

medlemmarna? Säkerhet, gemenskap och trivsel. 

12. Vad tror du förändringen av tidsrapporteringen kommer betyda för föreningen? 

13. Vad tror du förändringen av tidsrapporteringen kommer betyda för dig? 

14. Hur ser du på framtiden inom segelflygföreningen? 

15. Har du något övrigt att tillägga om projektet runt tidsrapportering? 

 

Frågor runt föregående projekt; Internetbokning 

1. Vad var det som initierade införandet av internetbokning? 

2. Vad hade projektet för syfte? mål & visioner? 

3. Hur introducerades förslaget till föreningsmedlemmarna? 

4. Hur var din första reaktion till förändringen? 

1. Förstod du meningen med förändringen? 

2. Höll du med om orsakerna till förändringen? 
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5. Hur ställde sig medlemmar i föreningen till förändringen? 

6. Kände ni av motstånd vid detta förändringsarbete? 

Vad gjorde ni för att motverka detta? 

7. Vad gjorde ni för att sälja in/motivera medlemmarna till det nya bokningssystemet? 

8. Vad gav föreningen för stöd till medlemmarna i samband med förändringen? 

9. Hur påverkade denna förändring dig? 

 . Identitet? – Sämre självförtroende pga bristande färdigheter? 

Personlig förlust? - bakslag i sociala sammanhang? Nya yngre medlemmar kan 

nu mer 

Rädsla för det okända? Mycket som är uppbyggt runt rutiner. 

Påverkan på sociala relationer? Central roll för många medlemmar. 

10. Hur involverad var du i förändringsarbetet och hur mycket kände du att du kunde 

påverka resultatet med dina åsikter? 

1. Blev du tillkallad till möten, gick du? 

11. Vad var resultatet av förändringen? Upplever du att det blivit bättre eller sämre? 

12. Något övrigt att tillägga om bokningssystemet? 

 


