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CASE: Så hjälpte AddPro exempelföretaget Xmplia att implementera 
förutsättningarna för en lyckad och säker hybrid arbetsplats

Utan att krypa blir det svårt att gå – det är kärnan  
i förändringsledning. Varför lyckas vissa organisationer  
med att förankra sina förändringar och vilka fel gör  
de som misslyckas? I denna guide tittar vi närmare på  
de mjuka värden som gör att ditt projekt når ända fram  
till önskat resultat och är hållbart i längden. 
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INLEDNING Nästan alla organisationer har försökt att genomföra projekt där 
själva motorn saknas; det vill säga den förändringsledning som 
ska leda till att projektets innehåll börjar användas. Avsaknaden av 
change management gör det hela kostsamt och ineffektivt – om 
inte förändringarna blir verklighet är ju nämligen tid och resurser 
bortkastade. För oss på AddPro är målsättningen att bidra med 
motorkraft till IT-projekt som annars riskerar att gå i stå. 

Vad är förändringsledning och  
varför är det viktigt i IT-projekt?
Förändringsledning är ett strukturerat sätt att 
vägleda individer, grupper och organisationer 
från en aktuell situation till en ny position.  
Genom att få de inblandade att förstå varför 
förändringen är nödvändig går det att uppnå 
beteendeförändringar som leder till att föränd-
ringarna blir bestående.

Om projektledarna i exempelvis ett IT-projekt 
fokuserar på att implementera ett nytt IT-system, 
arbetar de parallellt med förändringsledarna för 
att användarna både ska kunna och vilja använda 
det nya verktyget. Projektets verkliga syfte är 
inte att det ska finnas en ny lösning för organisa-
tionen utan att medarbetarna i organisationen 
använder den nya lösningen för att uppnå mer 
effektiva/lönsamma/säkra resultat än idag. 

Förändringsledaren vet  
vad människorna behöver
Den som driver projektet har ibland en  
tendens att underskatta behovet av föränd-
ringsledning. Inte sällan kan en avslutande 
utbildning vara det enda som sker för att invol-
vera medarbetarna, därefter är det upp till 
organisationen att på egen hand förstå och 
sköta förankringen i verksamheten. Det kan 
leda till att projektet tar mycket längre tid och 
kalkylen överskrids vilket leder till att uppfyllel-
sen av projektmålen kan misslyckas.

För den som driver ett IT-projekt innebär  
att gapet mellan den nya lösningen och de 
medarbetare som ska använda den måste 
överbryggas. IT-specialisterna förstår de  
digitala lösningarna och förändringsledarna  
vet vad människorna behöver. 
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INSIK TER OM FÖRÄNDRIN
GEN

För att förstå hur en förändring ska förankras i organisationen måste insikten finnas om hur förändringen  
uppfattas av dem som berörs av den. Det behövs också en struktur i sättet att arbeta med processen. 

INSIKTER OM FÖRÄNDRINGEN
Att sjösätta ett projekt är inte bara är att trycka 
på PLAY-knappen. Dessa åtta faser beskriver 
hur organisationens medlemmar kan komma 
att uppfatta en förestående förändring. För dig 
som är involverad i projektet är det viktigt att 
ha en insikt i vilken fas som dina kollegor eller 
teammedlemmar befinner sig i, för att kunna 
bemöta dem på rätt sätt. 

Smekmånad: ”Ingenting kan bli värre än det 
har varit – nu kanske den kommande föränd-
ringen fixar våra problem!” 

Chock: ”Va, måste jag också förändra mig? 
Trodde det bara var andra som skulle förändra 
sig. Det hade jag inte förväntat mig.” 

Motstånd: ”Ingen chans! Det kommer aldrig 
att funka!”

Vrede: ”Jag förlorar det jag hade och jag vet 
inte vad jag kommer att få. Detta måste få ett 
slut.”

Realitet: ”OK – jag börjar inse att detta är hur 
det kommer att bli. Det finns ingen återvändo.”

Test: ”Egentligen tror jag att vissa saker fun-
kar, men jag tror inte helt på det förrän jag ser 
det med egna ögon.”

Förståelse: ”Nu börjar jag fatta! Det funkar ju 
verkligen!”

Integration: ”Jag kan inte förstå att vi kunde 
arbeta så länge på det gamla sättet. Jag vill 
aldrig tillbaka till det!”

ADKAR – MODELL FÖR FÖRÄNDRING
Det finns flera olika metoder för att arbeta  
strukturerat med förändringsledning och följa 
med insiktskurvan. ADKAR är en målorienterad 
modell som bygger på fem konkreta steg för  
att uppnå en bestående förändring: Awareness, 
Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement 
(det vill säga medvetenhet, vilja, kunskap, förmåga 
och förankring/förstärkning). ADKAR-metoden 
hjälper dig att hantera de åtta olika faserna 
som en individ går igenom för att möjliggöra 
ett lyckat förändringsarbete 
Awareness – individen måste få svar på varför 
förändringen skall ske, på vilket sätt hen kommer 
att påverkas samt vilka risker som verksamheten 
kan få om inte förändringen sker.

Desire – syftar till att individen inte bara  
förstår utan även vill delta i förändringen.
Knowledge – utbildning och kunskap om 
förändringen.
Ability – att individen kan omsätta kunskapen 
i praktiken.
Reinforcement – det sista steget handlar om 
att införa åtgärder så att förändringen inte 
återgår till det ursprungliga tillståndet efter ett 
tag, vilket annars är vanligt. 

INSIKTER OCH FÖRÄNDRINGSMODELL

Smekmånad

Chock

Motstånd

Vrede Realitet

Test

Förståelse

Integration

Awareness > Desire > Knowledge > Ability > Reinforcement

ADKAR – en modell för att uppnå bestående förändring:
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Utmaningen för Xmplia är inte att 
aktivera alla tekniska funktioner, utan 
att få användarna i verksamheten att 
förstå och förhålla sig till regelverket  
– att tänka mer säkert.

CASE: SÅ IMPLEMENTERADE XMPLIA FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR EN LYCKAD OCH SÄKER HYBRID ARBETSPLATS!
För att konkret visa hur en förändringsprocess går till tittar vi 
närmare på hur det medelstora exempelföretaget Xmplia försökte 
implementera en teknisk lösning för ett säkert distansarbete och 
därefter också hur ADKAR går att applicera på detta case. 

Den största säkerhetsrisken med vårt moderna 
sätt att arbeta är identitetsstöld, det vill säga 
att användarens konto bli kapat och att det 
sedan utnyttjas för ekonomisk vinning. Xmplia 
har också en del regelverk och lagar att följa 
där det krävs att information klassificeras och 
hanteras med vissa principer när de lagras i 
molntjänster. Att aktivera och ställa in alla 
funktioner för säkerhet är ganska enkelt idag 
och i Microsoft 365 finns integrerade säker-
hetsfunktioner för att minimera riskerna. 

Xmplia vill låta sina medarbetare arbeta hem-
ifrån vilket har inneburit att IT-avdelningen skickar 
ut ett antal nya verktyg och säkerhetsfunktioner 
som medarbetarna förväntas försöka anpassa 
sig till. Bland annat behöver tvåfaktor-autenti-
sering aktiveras för att skydda kontot och in-
formation som är intern eller känslig och inte 
får läsas av obehöriga måste klassificeras. 

Kan medarbetarna arbeta från vilken enhet 
som helst i hemmet och ladda ner dokument 
lokalt på skrivbordet? Vad händer när de sitter 
i möte och pratar högt om företagets framtid 
och är de säkra på att hemnätverket inte av-
lyssnas?

Xmplias IT-avdelning har inte haft möjlighet 
att driva den förändringen och mäta resultatet 
om den genomfördes som önskat. De ber 

därför AddPros experter inom förändringsled-
ning om hjälp för att måla upp en bild av hur 
förändringen ska implementeras och etableras.

Förändringsledaren gör  
det som IT inte hanterar
Xmplias IT inser att deras tidigare försök att 
säkra upp arbetsmiljön för medarbetarna inte 
riktigt fungerade som de hade tänkt sig. Nu 
krävs det andra aktiviteter för att få med sig 
användarna i säkerhetsarbetet. Och det är 
precis det som det handlar om – alla måste 
vara med för att det ska fungera. 

Men vad är det då en förändringsledare 
(FÄL) kan bistå med som inte IT kan eller är 
van att hantera? Tidigare har det bland annat 
brustit i att användarna inte tog till sig det som 
IT hade jobbat med att ta fram – denna gång 
vill Xmplia, i samverkan med AddPro, bryta det 
och se till att uppnå ett annat resultat

FÄL kommer in och börjar med att skapa en 
kommunikationsplan som berättar för organi-
sationen vad det är som pågår, vad är det som 
ska göras och varför? Kommunikationen är ett 
startverktyg för att nå fram mellan de olika 
parterna/aktörerna inom projektet och få ut 
informationen högt och lågt. Det räcker inte att 
låta IT berätta om vad de ska göra i projektet. 
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Kollegorna ute i organisationen är ju de som 
måste med på tåget och agera på rätt sätt.

Användarna behöver förstå varför 
säkerhetsprojektet genomförs. 
Av bekvämlighet brukar användarna bygga 
sina egna regler: ”Så här har jag gjort förut  
och det har ju alltid gått bra.” 

Om alla inom organisationen vet vad som ska 
göras, hur de ska agera och varför förändringen 
ska genomföras, blir det svårare för individer/
grupper/användare att avvika från reglerna och 
bygga egna lösningar. Målet är att alla ska 
samverka och stötta varandra på resan framåt 
och med tydliga spelregler är det lättare att 
samarbeta och göra rätt, svårare att göra fel. 
FÄL skapar en väg fram tillsammans med de 
inblandade och ökar förståelsen hos användaren 
vad dennes viktiga roll är i är och vad värdet blir.

Champions & projektgrupp
I kommunikationen visar därför FÄL att det är fler 
än IT som är engagerade från start i frågan. Inom 
Xmplia skapas en grupp med handplockade 
användare från olika delar av organisationen  
som är en del av projektet, ansiktet utåt, så  
kallade champions. De får en tydlig roll när  
de hjälper till att sprida kommunikationen och 
informationen om projektet och hjälper använ-
darna ute i verksamheten. 

Eftersom det historiskt inom företaget inte 
har förekommit förberedande kommunikation 
till användarna innan applikationer eller regler 
har slagits på finns det nu en del användare 
som reagerat, med olika känslor och frågor. 
Champions blir då bekanta ansikten som 
medarbetarna kan fråga; frågor som sedan 
samlas in som viktigt information från använ-
darna och delas med projektledningen. 

Detta bidrar till att IT och användare lär  
känna varandra bättre och förändringen får  
en bredare förankring.

Vad har Xmplia uppnått?
Att skapa en relation mellan säkerhet och  
användarna och att få en förståelse för varan-
dras drivkrafter i frågan har varit en avgörande 
faktor för framgången i detta case. 

Genom att ha drivit en kommunikation  
inom organisation och involverat användarna  
i frågorna som drivs inom säkerhet har organi-
sationen en kortare sträcka inför nästa action 
på detta område. 

Xmplias IT-avdelning får en större spelplan 
att agera på. De ser efter detta projekt att de 
numera har ett försprång inför nästa säker-
hetsfråga genom att ha mer kunskap om  
användarna. Dels hur de reagerar, dels hur  
de agerar. Ovärderlig information som utgör  
en stabil grund. 

Förändringsarbetet är inte är en engångs-
insats utan en fråga som konstant kommer  
att vara på agendan. 
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Xmplias förändring av säkerhetsnivån 
beskriven genom ADKAR-modellen:
Här vill vi visa hur Xmplias förändring såg ut mer 
i detalj och hur åtgärderna under processen kan 
mappas in under ADKAR-modellens olika steg:
0. (Förberedelser) Säkerställ att tekniken 

finns på plats och fungerar. Arbeta med 
Zero Trust som betyder att du inte ska lita 
på några användare, nätverk eller enheter 
som används. Säkra upp kontona med 
MFA, Defender for Identity och andra sä-
kerhetsfunktioner i Microsoft 365. Skydda 
dina viktigaste informationstillgångar med 
Information Protection, även när du arbetar 
på distans.

1. (Awareness) Informera och säkerställ att 
de anställda förstår vikten av de förändringar 
som ska göras och varför. Företaget lyder 
under ett regelverk från EU som kräver att 
information hanteras enligt vissa principer. 
Om de anställda inte följer detta så kan det 
bli stora och dyra konsekvenser. Användaren 
måste ta sitt ansvar och hantera sitt konto 
och informationen de arbetar med på ett 
säkert sätt.

2. (Desire) När det gäller funktioner som doku-
menthantering och informationsklassificering 
så är det generellt svårt att få intresset hos 
användarna och de tycker inte att de har tid 
och det blir extra administration. Genom att 
inspirera och visa hela livscykeln för doku-
ment och information i Microsoft 365 kan 
det ge andra fördelar och värde för använ-
darna. Delning av dokument, sökning och 
struktur blir så mycket enklare om det finns 
en strategi och en tanke bakom.

3. (Knowledge) Anpassa utbildning och lä-
randet genom att lyssna på medarbetarna 
efter deras utmaningar och vad de behöver 

utveckla i samband med projektet. Berätta 
vad vinsten är för användarna och hur de 
kan förbättras på ett enkelt sätt. Ta fram 
mikrokurser och material som beskriver 
deras vardag och hur de ska arbeta med 
verktygen i förhållande till verksamhetens 
processer; det gör att användarna enkelt 
kan relatera till det och känna igen sig. Inte-
grera en utbildningsportal med Microsoft 
Teams och följ upp resultatet. Security 
Awarness Training bör finnas med i samma 
lösning och vara anpassat till företagets 
IT-säkerhetspolicy.

4. (Ability) Följ upp att användarna går utbild-
ningar och får den kunskapen som krävs för 
att vara en effektiv medarbetare med säker-
heten i fokus. Ge användarna möjlighet att 
återkoppla om hur miljön fungerar och vad 
som kan förbättras. Det bör finnas en plats 
eller ett community på intranätet eller i 
Teams där användare kan ställa frågor och 
hitta svar på de vanligaste frågorna.

(Reinforcement) Förklara för medarbetar-
na att vi just nu genomgår en av de största 
förändringarna av vårt arbetssätt genom 
tiderna och vi kommer inte att gå tillbaka 
som det var förr. Har vi fått ut maximalt 
värde av förändringen och har vi användare 
som kan arbeta på distans på ett säkert 
och effektivt sätt? Regelbundna mätningar 
och undersökningar måste göras och juste-
ringar – återkommande utbildningsinsatser 
är viktiga att jobba vidare med. Frågan om 
en säker och effektiv distansarbetsplats 
måste vara aktiv och arbetet med att för-
bättra den bör ske kontinuerligt. Viktigt är 
också att lyfta och uppmärksamma fram-
gångar i projektet genom att fira dem.
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Nu när vi har tittat på Xmplias case vill vi ge några 
tips som går att använda för dig i ett nuvarande eller 
kommande IT-projekt. Bäst effekt blir det såklart med  
en skräddarsydd plan som passar just er organisation  
för den förändring ni står inför.

 Sätt upp tydliga mål för vilket resultat ni vill uppnå med förändringen
 Använd er av Champions och bygg en struktur och förståelse  

för deras roll
 Se till att förändringsledaren är med tidigt i planeringen (tillsammans 

med projektgruppen)
 Förbered för förändringen genom tydlig kommunikationsplan  

som sätter rätt förväntningar
 Ta fram administrativa riktlinjer och ägande (policys, governance,  

Life cycles)
 Prioritera förändringen och dess effekter. Tydliga effekter är  

alltid bra att visa på. Ju mer transparens som går att skapa  
är till fördel för projektet.

 Fira förändringen och dess framsteg.

TIPS FÖR HUR DU 
SKA LYCKAS MED 
FÖRÄNDRINGEN
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AddPro stöttar moderna företag i förändringens tid
AddPro brinner för att hjälpa företag att skapa effektiva processer med hjälp 
av både förändringsleding och moderna verktyg som stöttar organisationens 
medarbetare och ger dem balans i arbetslivet. Vi är ett kunskapsföretag som 
utvecklar säkra, flexibla och kostnadseffektiva IT-lösningar – sådant som 
möjliggör ett modernt och flexibelt arbetssätt. 

Våra 350 konsulter runt om i Sverige hjälper dagligen företag att effektivisera 
sina processer och få mervärde ur IT-investeringen. Vi har gedigen kunskap 
om möjligheterna med Microsoft 365 och hur du bäst drar nytta av digitala 
verktyg för att skapa en attraktiv arbetsplats. Tillsammans hjälper vi dig 
hitta möjligheterna för hur ditt företag kan jobba mobilt och flexibelt utan 
att ge avkall på företagets IT-säkerhet eller medarbetarnas sinnesro.

Hör av dig om du vill veta mer!

AddPro 
solutions@addpro.se 
040 59 24 00 
www.addpro.se 


