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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen undersöker den emotionella responsen vid förändringsarbete med IT-fokus, som 

involverar personer med kort erfarenhet i det gamla IT-systemet, för att belysa reaktioner och 

upplevelser ur ett mänskligt perspektiv och för att undersöka huruvida förändringsmotstånd har 

uppstått. Intervjuer genomförs med tre personer, som alla arbetar deltid med schemaläggning och 

lokalbokning på Linköpings universitet, där en omfattande systemuppgradering av 

lokalbokningssystemet genomförts under årsskiftet 2012-2013. Därutöver genomförs också ett 

samtal med Alf Westelius, professor vid Linköpings universitet, för att stimulera till teoriinhämtning 

och analys av det empiriska materialet.  

Den centrala slutsatsen som kan dras av fallstudien är att förändringsmotstånd inte nödvändigtvis 

alltid måste uppstå vid IT-relaterat förändringsarbete, men att om det uppstår finns det inte något 

enkelt svar på varför; förändringsmotstånd kan på många sätt förebyggas genom att organisationen, 

inom vilken förändringar sker, anammar synsättet att förändringar är något konstant, inte 

extraordinärt, och att organisationen prioriterar att upplösa personernas individuella oro inför den 

stundande förändringen på ett personligt plan, istället för att generalisera och försöka dra slutsatser 

från stereotypa antaganden. 

ABSTRACT 

The thesis aims to examine the emotional response during a period of change related to the IT-

systems in use, which involves individuals with little experience in the old system, in order to 

highlight reactions and experiences from a humanistic perspective and to examine whether or not 

resistance to the change has occurred. Interviews are performed with three individuals, who all work 

part time with scheduling and room reservations at Linkoping University, where an extensive system 

upgrade of the reservation system has taken place in early 2013. A conversation is also had with 

professor Alf Westelius of Linkoping University, in order to inspire the collection of theories and to be 

used in the analysis of the empirical material. 

The focal conclusion derived from the study is that resistance to change must not always occur, but if 

it occurs, there is no simple answer as to why; resistance to change can in many ways be mitigated 

through organizational awareness and mindfulness; if the organization, in which change occurs, 

adapts the view that change is a constant, not something extraordinary and if the organization 

prioritizes solving the individual’s worries with regards to the change at hand, on a personal level, 

instead of generalizing and stereotyping. 
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FÖRORD 

Låt oss först av allt behandla valet av titel. Den svenska titeln anspelar på trotset hos ett litet barn, 

som blint motsätter sig förälderns vilja. Detta är på intet sätt menat att vara nedlåtande; istället vill vi 

poängtera att liksom barnet, så småningom, accepterar de gränser som satts upp av föräldrarna, 

kommer människor som hamnar i förändringssituationer att acceptera den nya ordningen, även om 

det tar olika lång tid för olika människor och personligheter. 

Den engelska titeln, å andra sidan, anspelar på en relativt välkänd mem – ett fenomen där en bild 

eller ett uttryck får viral spridning genom olika nätverk på Internet och under en relativt kort tid 

används i stor utsträckning för olika ändamål. I fallet ”Do not want” rör det sig ursprungligen om en 

felöversättning, som sedan kommit att användas för att med text infogad i en bild utgöra en levande 

reaktion på exempelvis diskussionsämnen på forum på Internet. För mer information om memen och 

dess ursprung, finns informationen tillgänglig på exempelvis KnowYourMeme (2010). Syftet med att 

välja denna titel är att illustrera den ironiskt komiska reaktion som användare ibland kan uppvisa, när 

förändringsarbete förs på tal. 

Uppsatsen behandlar människor och människors känslor när de ställs inför något som de kan 

uppfatta som en omvälvande förändring; specifikt när deras arbetsinstrument, ett schemaläggnings- 

och lokalbokningssystem, byts ut. Uppsatsen blir därför av naturliga skäl emotionellt färgad, men det 

menar vi inte är en nackdel inom samhällsvetenskapen; istället kanske det kan utgöra inspiration för 

kommande forskare och studenter att våga behandla respondenterna som människor – komplexa, 

enkla, vackra, fula, snälla och elaka med fel och brister som alla andra – istället för som applicerbara 

objekt av uppställda teorier. 

Marcus Pettersson och Ida Bogne, Linköping, 2013 
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PREFACE 

Let us first of all discuss the choice of title. The title in Swedish refers to an expression of frustration 

from the obstinate child, blindly refusing to abide the will of the parent. This is in no way meant to be 

demeaning; instead, we want to point out that, much like the child will come to accept the rules set 

up by the parents, people involved in change will eventually accept the new order, even though it 

might take people with different personalities dissimilar lengths of time to do so. 

The title in English, on the other hand, refers to a relatively (in)famous meme – a phenomenon 

where an image or expression (usually combined) is spread virally through various networks across 

the Internet and during a relatively short period of time is used for various purposes. In the case of 

“Do not want”, the phrase is originally a mistranslation, which has then been superimposed on 

various images to be used as a living reaction to or in – for example – threads of discussion across 

Internet forums. For more information about the meme and its origin, there is plenty of background 

information (which is held in high regard) at KnowYourMeme (2010). The purpose of choosing this 

particular title is to illustrate the ironically comical reaction users can sometimes display, whenever 

change management is brought into conversation. 

This thesis is about people and their emotions, as they are placed in a context where the change 

taking place might be perceived as dramatic; specifically, when their tool of the trade, a scheduling 

and room-reservation system, is replaced. The thesis will therefore have accents of emotional input, 

naturally. We propose that this is not necessarily a disadvantage in the social sciences; perhaps it 

could instead inspire future researchers and students to treat responders as humans – complex, 

simple, beautiful, ugly, nice and mean, with flaws and faults like everyone else – instead of treating 

them like applicable objects in proposed theories. 

Marcus Pettersson and Ida Bogne, Linköping, 2013 
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1.0 INLEDNING 

Ett antagande inom vissa grenar av organisationsvetenskap är att människor kommer uppvisa 

motstånd vid förändring (bl.a. Kotter, 1999; Burke, 2002; Drafke & Kossen, 1998; Helfat et al, 2007). 

Detta antagande ligger till grund för en stor mängd förslag på åtgärder med olika steg (t.ex. Kotter, 

1999; Pinnington & Edwards, 2000). Den här uppsatsen ämnar undersöka sambandet mellan 

utförandet av en implementation och nya medarbetares emotionella respons i den kritiska 

implementationsfasen – det vill säga, precis i övergångsfasen, när förändringen ännu inte 

normaliserats och därefter utgör vardag. Fenomenen illustreras i en kontext där storleken på 

arbetsgrupperna också är begränsad. 

1.1 Bakgrund 

Antagandet om människors förändringsobenägenhet är centralt för vissa teorier om 

förändringsarbete; det menas där att människorna som är föremål för förändringen (direkt eller 

indirekt) kommer att motsätta sig den. I litteraturen beskrivs detta antagande exempelvis som att 

”[i]t is natural for people to resist change [...]” (Daft, 2007: 304), eller att ”[o]rganizational change 

efforts often run into some form of human resistance.” (Kotter, 1999: 30) och att ”motståndet [är] ett 

[...] mänskligt reaktionssätt gentemot förändringar” (Bruzelius & Skärvad, 2004: 419). Dalcer och 

Brodie (2007) är av meningen att IT-ovana personer ”[…] are likely to resist the change.” (Dalcer & 

Brodie, 2007: 104) när förändringen är av IT-orienterad art – exempelvis vid införandet av ett nytt 

informationssystem. 

Kotter (1999) menar att detta förändringsmotstånd i hög utsträckning uppkommer på grund av 

känslomässiga anledningar: ”Of course, all people who are affected by change experience some 

emotional turmoil.” (Kotter, 1999: 31). Burke (2002) är inne på samma linje och jämför reaktionerna 

på större organisationsförändringar som direkt påverkar individen med Kubler-Ross (1969) 

beskrivning av de fem steg som människor går igenom när de drabbas av en dödlig sjukdom. Något 

drastiskt kan tyckas, men det finns en viss konsensus om att förändringar alltid innebär någon sorts 

omvälvande, själaryckande upplevelse. 

Levinson (1976), liksom Kotter (1999), menar att oavsett om förändring motarbetas eller anammas är 

all förändring en förlustupplevelse, speciellt en förlust av bekanta rutiner. Ju mer en individ förlorar, 

desto större risk finns det att beteendet övergår i motstånd; denna förlust måste sörjas och att 

människorna som påverkas bör få möjlighet att diskutera och ta itu med känslorna de har, om de ska 

kunna återgå till normal arbetseffektivitet (Levinson, 1976). 
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Vidare menar Burke (2002) att det finns anledning att fråga sig vilken typ av motstånd som kommer 

till ytan, just som Kotter (1999) menar att människors uttryck för förändringsmotståndet vanligtvis 

manifesterar sig som, eller kommer av, ovilja att förlora något de känner är värdefullt för dem, 

diverse missförstånd angående förändringen och dess konsekvenser, en föreställning att 

förändringen inte är organisationen till nytta (och där kan förändringsmotståndarna ibland ha en 

poäng, som bör tas hänsyn till) och slutligen låg förändringstolerans – som kan komma av 

förändringsutmattning (Kotter, 1999). Burke (2002) å sin sida hävdar att Hambrick och Cannellas 

(1989) typdefinitioner är av nytta för att avgöra om motståndet är blint, politiskt eller ideologiskt. 

Brehms (1972) teori om psykologisk reaktans används ofta som stöd i litteraturen; den påstår att om 

en individ tror sig själv vara fri att bete sig på ett givet vis, kommer de att genomgå psykologisk 

reaktans (alltså, göra motstånd) om den friheten hotas eller tas bort. Burke (2002) menar att 

framgångs- och smidighetsfaktorn i ett organisatoriskt förändringsarbete härrör från att individerna 

känner att de har olika val vid besluten om och införandet av förändringen. 

Oavsett hur motståndsreaktionen manifesterar sig finns det ett antagande om att människor är 

ovilliga att förändras, även om de är positivt inställda till förändring i allmänhet (Senge, 1990). 

1.2 Problemformulering 

Eftersom uppsatsens syfte är att illustrera ett problemområde och belysa specifika fenomen inom 

detta problemområde, finns ingen direkt frågeställning att besvara. Istället utför vi en 

problembeskrivning (nedan), som ringar in problemområdet, utan att avgränsa det. Metaforiskt vill vi 

först belysa hela problemområdet genom problembeskrivningen och teorin, varefter vi börjar sätta 

strålkastare på specifika områden i analysen och i slutsatsen skruvar vi upp intensiteten på de 

ljuskällor som belyser de mest centrala fenomenen. 

Poängen med uppsatsen är inte att besvara frågor eller lösa problem, utan att formulera frågor och 

att illustrera problem. 

1.2.1 Problembakgrund 

Under åren 2010 till 2013 genomfördes en för organisationen omfattande förändring i IT-systemet 

för lokalbokning på Linköpings Universitet. Projektet inleddes 2010, men stötte snart på patrull när 

det visade sig att det nya systemet, som skulle implementeras, på viktiga punkter skiljde sig 

funktionellt från de krav som ställts från universitetets sida. Därför gick projektet i stå under ett par 

år, medan en liten grupp ur projektet höll nära kontakt med utvecklarna av systemet, för att 

säkerställa att funktioner utvecklades, som matchade kraven på mjukvaran.  
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Under vintern 2012-2013 genomfördes sedan implementeringen av det nya systemet och 

utbildningen av de små arbetsgrupperna. Under uppsatsens skrivande är det nya systemet officiellt i 

drift sedan ett antal veckor. Införandet av ett nytt system var helt nödvändig för organisationen, då 

det gamla systemet relativt omgående skulle tas ur bruk. Denna förändring i organisation och rutiner 

var alltså oundviklig och implementationen av densamma behövde därför förberedas väl. Samtlig 

information ovan hämtas från ett samtal med Annika Svenvik, projektledare i förändringsarbetet, den 

9 april 2013. 

1.2.2 Problembeskrivning 

Eftersom människor relativt snart efter – även en större – förändring accepterar den nya ordningen 

som normalitet (Kotter, 1999), finns det en poäng med att undersöka den emotionella responsen i 

den senare implementationsfasen – den fas som organisationen, just i detta nu, befinner sig i. 

Genom att illustrera medarbetarnas reaktioner och tankar runt systemimplementationen kan vi öka 

förståelsen för om och i så fall hur förändringsmotstånd gentemot det nya IT-systemet har uppstått 

och också öppna upp för diskussion rörande ytterligare påverkande faktorer, som till exempel 

gruppstorlek (Wheelan, 2009) och förändringsomfattning. 

Det finns inom vissa tankeskolor, med avseende på förändringsarbete, antaganden – som må vara 

aldrig så väl kartlagda och beskrivna – om att förändringsmotstånd manifesterar sig inom en 

organisation vid förändringar; se till exempel Kotter (1999), Hultman (1998), Balogun et al. (1999), 

Pinnington och Edwards (2000) och Drafke och Kossen (1998). Samtliga har föreställningar och idéer 

om att förändringsmotstånd uppstår, oavsett förändringsomfattningen, även om perspektiven och 

de förutsedda implikationerna av detta varierar något.  

Trots att exempelvis Kotters (1999) perspektiv är ursprungligen förankrat i en tid och kultur som är 

och var betydligt mer rigid vad gäller organisationer och roller inom organisationer än dagens, 

genomsyrar hans teorier, om hur förändringar bör genomföras, modern förändringstaktik. Finns det 

då någon poäng med att ifrågasätta detta? Feyerabend (1993) menar definitivt att det kan göra det, 

eftersom det föreligger en risk i att förlita sig på modeller: ”Instead of asking the people involved in a 

problematic situation, developers, educators, technologists and sociologists get their information 

about 'what these people really want and need' from theoretical studies carried out by their 

esteemed colleagues in what they think are the relevant fields.” (Feyerabend, 1993: 263). 

Vi menar att i och med att organisationer i dagens Sverige tar sig andra kulturella och organisatoriska 

uttryck än de anglosaxiska dito – i vilka till exempels Kotters (ibid.) verklighetsförankring sker – finns 

det anledning att utvärdera och fundera över hur en konkretisering, i en annan kulturell kontext, av 
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detta perspektiv skulle kunna leda till en omvärdering av människornas roll i organisationer och 

huruvida förändringsmotstånd är något som alltid måste ”hanteras”. Därutöver finns idag ett 

informationstekniskt perspektiv att ta hänsyn till, eftersom förändringar idag inte nödvändigtvis 

innebär förändring på individ- eller processnivå, utan kan omfatta verktyg inom processerna, eller för 

och omkring organisationen. 

Utifrån Tsoukas och Chias (2002) humanistiska perspektiv, där förändringen är – likt Platon hävdade 

– det normala och människors handlingar alltid leder till förändring, menar vi att det finns en poäng i 

att omvärdera förändringsåtgärdernas utvärderingskriterier. Utifrån detta perspektiv kan också en 

omvärdering av IT-systemets roll i förändringsarbetet göras, beroende på hur stor del av 

förändringen som behandlar just förändringar i eller av IT-systemet. 

Med andra ord: istället för att utvärdera systemimplementationsprojektens framgångsgrad genom 

procentuella förändringar i effektivitet och produktivitet i processerna, kan det finnas poänger med 

att utvärdera medarbetarnas emotionella respons, deras tillit och tillhörighetskänslor gentemot 

organisationen och IT-systemet, hur detta påverkat och påverkar synen på IT-systemet och hur detta 

emotionella lager i långa loppet kan öppna dörrar för framtida förändringar. 

1.2.3 Problemkontexten 

Det gamla lokalbokningssystemet på Linköpings universitet hette TimeEdit Global och användes fram 

till våren 2013 av lokalbokare, schemaläggare, lärare och studenter, för att samordna lokalbokning 

och tidsplanering på Linköpings universitet. Det nya systemet heter TimeEdit 3 och är, ur 

processynpunkt, likt det gamla systemet. 

Lokalbokningsgruppen för filosofiska fakulteten är en relativt liten grupp personer, som till 

övervägande del arbetar deltid med att boka lokaler och schemalägga undervisningen på periodbasis. 

Intervjupersonerna beskrivs vidare i [4.0]. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att bredda förståelsen kring olika perspektiv på förändringsarbete med IT-

fokus och lyfta kunskapsnivån rörande förändring och emotionell respons på IT-relaterad förändring, 

samtidigt som antagandet att människor är ovilliga att förändras belyses ur ett, förhoppningsvis, nytt 

perspektiv. Det övergripande syftet är att skapa ett forskningsutrymme för vidare undersökningar 

med praktiska implikationer på det systemvetenskapliga området. 
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1.4 Målgrupp 

Den primära målgruppen för uppsatsen är forskare och avancerade studenter på området informatik, 

organisationsvetenskap, systemvetenskap och dylika ämnesområden. Den sekundära målgruppen för 

uppsatsen är studenter på grundnivå inom ovan givna områden och verksamhetsledare, som är 

aktiva inom förändringsarbete och förändringsledning. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till att undersöka hur ett begränsat antal mottagare – som dessutom 

befinner sig i en miljö med ett fåtal medarbetare (små arbetsgrupper) – med relativt liten erfarenhet 

av ett befintligt och ett nytt IT-system, upplevt ett genomfört förändringsarbete (systembyte/-

uppgradering). 

1.6 Disposition 

 

 

Figur 1: Uppsatsens disposition (egen illustration, 2013)  
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2.0 VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD 

2.1 Angående kvalitativa och kvantitativa metoder 

För kunskapande är begreppsprecision viktig (Goldkuhl, 2011), eftersom definitionen av ord och 

deras kontext annars kan utgöra fallgropar eller retoriska rävsaxar, där politiska aspekter får större 

tyngd än vetenskapliga (Åsberg, 2001). Att därför invända mot gängse beskrivningar av metoder som 

kvalitativa eller kvantitativa syftar till att undvika att baka in ontologi och epistemologi under två så 

pass breda rubriker (Ibid.); gör man det, fördunklar man begreppsprecisionen och därmed mister 

man viktiga distinktioner i den bakomliggande motivationen för vilken forskning som bedrivs och 

vilken sorts kunskap som produceras genom den (Goldkuhl, 2011; Åsberg, 2001). 

Dogmatiseringen runt de tillsynes diametralt motsatta paradigmerna avseende kvalitativ och 

kvantitativ forskning leder gärna till polemiska diskussioner, utan att distinkta användningsområden 

för den sakens skull inringas (Howe, 1988). Distinktionen mellan paradigmerna behöver dock inte 

nödvändigtvis vara total; istället kan, det betydligt mer pragmatiska, ställningstagandet att sanningar 

aldrig är totala övervägas och att kombinationen av kvalitativ och kvantitativ förståelse, istället för 

att vara inkompatibla, kan komplettera varandra (ibid.). 

”Både qua’litas (kvalitet) och qua’ntitas (kvantitet) syftar på olika egenskaper hos fenomen, det vill 

säga det som olika typer av data avser att belysa. Det gäller alltså inte sättet man går tillväga för att 

samla in – eller för den delen analysera – dessa data.” (Åsberg, 2001: 275). 

2.1.1 Angående metodval 

Med anledning av ovanstående begreppsutvidgning väljer vi att inte klassificera vår metod som vare 

sig kvalitativ eller kvantitativ. Däremot samlas kvalitativ data in – genom intervjuer och litteratur, 

som kräver aktiv tolkning för att utgöra en vetenskapligt grundad empiri. Se vidare angående 

metodval och ansatser i punkt 2.7 Valda ansatser, nedan. 

Vidare har vi begränsat metodkapitlet till att endast beröra relevanta metodaspekter av fallstudien; 

av samma anledning som Pettigrew (2013) inleder sin artikel med: ”Research methodologies are 

important but they should always be thought of as means and not ends in themselves.” (Pettigrew, 

2013: 123). Istället för att ha en specifik frågeställning postulerar vi en detaljerad 

problemformulering, som syftar till att ringa in problemet vi ämnar belysa. 
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2.2 Fallstudier 

En fallstudie är en empirisk studie, som på djupet undersöker ett samtida fenomen, inom 

fenomenets verklighetskontext, speciellt då gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är helt 

tydlig (Yin, 2013). Som vetenskaplig resurs är en fallstudie ett sätt att bidra till den vetenskapliga 

kunskapsbanken rörande framförallt individuella, gruppbaserade, organisatoriska, sociala och 

politiska fenomen. Fallstudien är därför en mycket vanlig forskningsmetod inom till exempel 

psykologi, samhällsvetenskap, antropologi och utbildningsvetenskap (ibid.). 

Alltså: fallstudien syftar till att samla in data från olika källor, inom den givna kontexten; det som 

framförallt särskiljer fallstudien från andra, liknande, vetenskapliga metoder är möjligheten att 

observera fenomenet, i sin kontext, medan det pågår och att intervjua personer som är och/eller har 

varit involverade i fenomenet (ibid.). 

Fallstudier innebär ofta, menar Bryman (2002), en blandning av insamling av kvalitativ och kvantitativ 

data, så begreppsprecision runt vad en fallstudie egentligen är riskerar grumlas (Yin, 2013; Bryman, 

2002). Bryman (2002) väljer därför att bara använda termen ”fallstudie” för undersökningar där det 

är fenomenet som sådant – fallet – som är det distinkta målet för undersökningen. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att ”alla empiriska forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

bygger på ambitionen att få kunskap om samhället genom sinnesdata av något slag.” (Ahrne & 

Svensson, 2011: 21), men menar att det föreligger stor risk för att forskaren ”smutsar ner rena data” 

(ibid.: 21) genom till exempel intervjuarpåverkan och egna tolkningar under datainsamlingen. Därvid 

betecknas ett ”fall” som ett socialt område av något slag (till exempel en organisation, ett kvarter, en 

idrottsklubb), och en fallstudie – i förlängningen – som en detaljerad studie av sagda sociala område. 

2.2.1 Forskarens roll vid fallstudier och generalisering utifrån dem 

Det är viktigt, menar Walsham (1995) att inte bara förstå komplexa konceptuella konstruktioner 

(som kan vara ihopvävda i varandra), utan att också kunna förklara dem för andra, för att göra en 

fullgod fallstudie. Det är svårt att ge en komplett bild av faktiska omständigheter (Walsham, 1995), 

eftersom en forskare i informationssystem, som kommer in i en organisation, har en lika komplex och 

ihopvävd konceptuell struktur framför sig, som en antropolog som exempelvis studerar främmande 

kulturer (Ibid.). Därför bör forskaren bakom fallstudien noga överväga vilken roll forskaren bör anta i 

fallstudien (Ibid.) – som involverad eller distanserad observatör – och vilken roll teorin ska ha i 

fallstudien (Ibid.). Om fallstudien resulterar i en teori menar Walsham (1995) att denna kan ligga till 

grund för vidare positivistisk (faktuell) snarare än interpretativ/hermeneutisk (tolkande) forskning. 
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Fallstudiens roll inom vetenskapen har vid flera tillfällen ifrågasatts; eller, som Yin (2013) uttrycker 

saken: ”Many social scientists still deeply believe that case studies are only appropriate for the 

exploratory phase of an investigation, that surveys and histories are appropriate for the descriptive 

phase, and that experiments are the only way of doing explanatory or causal inquiries.” (Yin, 2013: 6). 

Då menar istället Flyvberg (2006) att fallstudier mycket väl kan vara teorigrundande och ligga till 

grund för generaliseringar, eftersom ”[...] formal generalization, whether on the basis of large 

samples or single cases, is considerably overrated as the main source of scientific progress.” (Flyvberg, 

2006: 226). Det är möjligt att generalisera utifrån en enda fallstudie, det beror helt och hållet på vad 

som studeras och hur ämnet/objektet/fenomenet valts ut (Flyvberg, 2006). 

Flyvberg (2006) fokuserar på generalisering av resultat från forskning inom sociologi, där en av 

grundpelarna är just generalisering (Payne & Williams, 2005). Flyvbergs (2006) huvudsakliga poäng är 

att de missförstånd som föreligger avseende fallstudiers utvecklande och vetenskapliga värde kan 

hindra, eller åtminstone retardera, den vetenskapliga utvecklingen inom det givna ämnesområdet.  

Vidare menar Flyvberg (2006) att den konventionella, vedertagna visdomen vad gäller fallstudier är 

alldeles för förenklad, för att ge en med verkligheten överensstämmande bild. Till exempel säger han 

att: ”It is only because of experience with cases that one can at all move from being a beginner to 

being an expert.” (Flyvberg, 2006: 222). I kontexten avfärdar han därför attityden att fallstudier, som 

innebär praktisk kunskap, skulle vara mindre värda än teoretisk dito, i forsknings- och 

lärandesituationer, eftersom utfallssiande teorier och allmängiltiga universalteorier inte existerar 

(Ibid.). Denna praktiska kunskap, som insamlas i form av data vid en fallstudie, är å sin sida en 

tolkande forskares konstruktion av en annan persons konstruktion av ett förhållande (Åsberg, 2001; 

Walsham, 1995). Kunskapen vid insamling av data genom intervjuer, till exempel, skapas under 

förutsättningen att ontologiska och epistemologiska uppfattningar hos forskaren fungerar som ett 

filter vid inhämtning av data och vid påföljande analys av data (Åsberg, 2001). Därtill fungerar den 

valda metoden och bakomliggande metodologi som ett externt filter, snarare än ett forskarspecifikt, 

för samma data (Ibid.). 

Eftersom kvalitativ data – det vill säga icke-kvantifierbar data (ibid.) – måste tolkas för att få ett värde 

(Åsberg, 2001; Walsham, 1995) ligger det på forskarens bord att på ett ansvarsfullt redogöra för 

tillvägagångssätt för datainsamling i detalj, liksom för analys av sagda data (Walsham, 1995). Därmed 

hamnar också generaliseringen av tolkningen av konstruktionen hos forskaren, liksom diskussionen 

runt de slutsatser som eventuellt kan dras av dessa generaliseringar (Payne & Williams, 2005). 

Komplexiteten i ämnet är stor, eller, som Payne och Williams (2005) skriver: ” [...] generalization in 

qualitative research remains a major problem.” (Payne & Williams, 2005: 309). 
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2.3 Deduktion, induktion och abduktion 

Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren ställer upp ett antal hypoteser, teoretiska 

frågeställningar, inför insamlingen av data. Hypotesen skall översättas till konkretiserade exempel, 

för att sedan kunna användas vid illustration av data i det empiriska materialet och styr också hur 

datainsamlingen sker. Enkelt uttryckt ställer forskaren en fråga och försöker sedan ta reda på ett svar 

på den frågan genom sin undersökning (Bryman, 2002). 

Den induktiva ansatsen, å sin sida, innebär istället att forskaren mer eller mindre förutsättningslöst 

(förslagsvis med en stark problemformulering som grund, för att ha en utgångspunkt) samlar in data 

och utifrån detta empiriska datamaterial formuleras en teori baserad på observationer och/eller 

resultat (ibid.). 

 

 

 

Figur 2:1: Förhållandet mellan induktion, deduktion och abduktion (egen illustration, 2013). 

Det är dock viktigt att hålla i minnet att den deduktiva ansatsen ofta innehåller drag av den induktiva 

och vice versa, då datainsamling och teoribildning är iterativa processer, som förutsätter ett visst 

mått av förförståelse och/eller teoretiserande. Därmed kan sägas att alla satser som inte är renodlat 

deduktiva eller induktiva (jämför med ”grounded theory”, d.v.s. teoribildning på empirisk grund) per 

definition är abduktiva – en kombination av induktion och deduktion, där teori och empirisk analys 

varvas, för att nå resultat (ibid.). 

2.4 Epistemologi och ontologi 

Walsham (1995) skriver om epistemologi – läran om lärande – och ontologi – läran om 

verklighetsuppfattning, hur världen är – som två viktiga aspekter en forskare måste ta hänsyn till och 

förhålla sig till inför, under och efter ett forskningsarbete. Vidare anammar Walsham (1995) Archers 

(1988, i Walsham, 1995) epistemologiska definitioner av positivism och de alternativa synsätten 

antipositivism och normativism; positivism innebär i den definitionen att fakta och värderingar är 

distinkt skilda från varandra och att vetenskaplig kunskap bara består av fakta. Antipositivism innebär 

istället att fakta och värderingar är tätt sammanvävda och båda delar ingår i vetenskaplig kunskap, 

medan normativism innebär att all vetenskaplig kunskap är ideologiskt motiverad och alltid drar mot 

socialpolitiska a priori-antaganden (Archer, 1988 i Walsham, 1995). 
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Rörande ontologiska aspekter kopplar Walsham (1995) återigen till Archer (1988, i Walsham 1995), 

med en kortfattad beskrivning av externrealism – där verkligheten existerar utanför oss oberoende 

av våra konstruktioner och tolkningar av den – kontrasterat med internrealism – där verkligheten är 

en delad konstruktion av det samlade mänskliga medvetandet – och subjektiv idealism – där varje 

individuell person är en egen konstruktion inom den egna verkligheten. 

Epistemologi Ontologi 

 

Positivism 

 

Externrealism 

Fakta och värderingar är distinkta 

och vetenskaplig kunskap består 

endast av fakta. 

Verkligheten existerar 

självständigt, oavsett våra 

konstruktioner. 

 

Antipositivism 

 

Internrealism 

Fakta och värderingar är 

sammanvävda; båda innefattas 

inom vetenskaplig kunskap. 

Verklighet-för-oss är en 

intersubjektiv konstruktion av 

mänsklighetens delade kognitiva 

processer. 

 

 

Normativism 

 

Subjektiv idealism 

Vetenskaplig kunskap är 

ideologisk och är alltid viktad mot 

givna inriktningar av sociala 

aspekter 

 

Varje person konstruerar sin 

egen verklighet utifrån subjektiva 

tolkningar. 

 

Figur 2:2: Olika epistemologiska och ontologiska ställningstaganden (egen tabell, efter Walsham, 1995: 76). 

Det finns inget givet svar för vilken epistemologisk och ontologisk ansats en tolkande forskare bör 

anamma (Walsham, 1995). Istället krävs det att forskaren noga funderar över och studerar sina 

filosofiska strategier och värderingar – och sedermera redogör för dessa på ett tydligt sätt, så att det 

för efterkommande forskare blir möjligt att uttyda vilka grundantaganden som ligger bakom 

forskningsresultatet (ibid.). 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

2.5.1 Validitet 

Ett för forskning centralt begrepp är validitet, som innebär att en bedömning görs rörande 

slutsatsernas logiska och begreppsliga sammankoppling; är det som forskaren har kommit fram till 

med materialet överensstämmande, eller finns det slutsatser som inte hänger ihop med det (Bryman, 

2002)? Huvudsakligen delas validitet in i olika former av validitet: begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och ekologisk validitet (ibid.).  

Begreppsvaliditet rör framförallt de samhällsvetenskapliga begreppen som används vid insamling 

och tolkning av kvantitativ data – även kallad teoretisk validitet läggs tyngdpunkten på att begreppen 

ska hållas enhetligt uppmätta, och förutsätter därför att reliabiliteten i undersökningen redan är hög 

(ibid.). Begreppsprecisionen, som beskriven av till exempel Goldkuhl (2011) är alltså central. 

Intern validitet, å sin sida, fokuserar istället på huruvida det finns ett logiskt samband mellan två 

eller fler variabler för ett givet påstående. Det är alltså graden av kausalitet i slutsatserna som ska 

värderas (Bryman, 2002). 

Extern validitet behandlar generaliserbarheten hos resultaten (ibid.). Kan slutsatsen som forskaren 

kommit fram till i sitt arbete appliceras på ett bredare sjok av en given befolkning? Bryman (2002) 

menar att detta är en viktig anledning till att samhällsvetenskapliga forskare är noga med att urvalet 

för studierna är representativt. Å andra sidan menar till exempel Payne & Willams (2005), liksom till 

viss del Flyvberg (2006) att generalisering är ett inom samhällsvetenskapen synnerligen överskattat 

verktyg, eftersom slutsatser kan dras även från mindre urvalsgrupper och mindre fallstudier. 

Ekologisk validitet, till slut, innebär bedömning av hur relevanta resultaten är i förhållande till hur 

verkligheten fungerar. Även om ett resultat är tekniskt korrekt kanske det inte har någon större 

bäring på hur människor framlever sina liv (Bryman, 2002). Detta är speciellt intressant för 

undersökningar som sker i enkätform, eftersom bara det faktum att frågor besvarats i en enkät inte 

utgör det vardagliga tillvägagångssättet för att reflektera (ibid.). 
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2.5.2 Reliabilitet 

För att en undersökning ska kunna replikeras på ett korrekt sätt, så att liknande eller samma resultat 

uppnås vid en upprepad undersökning, bör reliabiliteten – tillförlitligheten – i undersökningen 

bedömas (Bryman, 2002). Eventuella variabler som ligger utanför den normativa tillvaron – externa, 

slumpmässiga eller tillfälliga förhållanden som exempelvis arbetsbörda, personliga omständigheter 

och liknande – kan påverka resultatet i en viss riktning och om dessa inte tagits hänsyn till riskeras 

reliabiliteten i den insamlade datan och sedermera också i slutsatserna (ibid.). 

Därför bör en forskare reflektera över huruvida de begrepp som används som måttstock för att 

värdera den insamlade datan är korrekt representativa och beskrivande (ibid.). 

2.5.3 Triangulering 

För att forskare som har begränsad erfarenhet på ett komplext eller komplicerat 

samhällsvetenskapligt område ska öka reliabiliteten (och i förlängningen validiteten) i resultaten som 

presenteras, kan triangulering vara ett värdefullt verktyg (Bryman, 2002) och används i allt större 

omfattning för att införa ett andra kontrollager på både kvalitativ och kvantitativ data (ibid.). 

 

Figur 2:3: Triangulering (egen illustration, fritt efter Bryman, 2002). 

Triangulering innebär i praktiken att forskaren använder sig av flera olika datakällor för att utifrån 

dessa olika datakällor få en bättre överblicksbild och förståelse för området. Generellt används då 

metoder ämnade att insamla kvantitativ data för att kontrollera kvalitativ data och vice versa, men 

även ytterligare kvalitativ data från kvalitativdata-källor kan tillföra värdefulla perspektiv (ibid.).  
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2.6 Datainsamlingsmetoder 

2.6.1 Intervjuer 

Fältintervjuer med personer som varit involverade i ett specifikt fall syftar till att via kvalitativa data 

analysera och förstå personernas upplevelse och tolkning av det specifika fallet. En viktig aspekt att 

ta hänsyn till, vad gäller fältintervjuer med verkliga personer, är att det finns stora skillnader i hur 

man undersöker objekten (personerna) jämfört med till exempel den naturvetenskapliga ansatsen. 

Där naturvetenskapens undersökta föremål inte tillskriver sig själva eller kontexten de befinner sig i 

någon särskild mening, fungerar personerna betydligt annorlunda och är ständiga källor till tolkning 

utifrån deras givna premisser (Bryman, 2002).  

Därför är det viktigt att förhålla sig till intervjuerna och huruvida de ska ses som ”sanna” versioner av 

verkligheten (oavsett intervjupersonens tolkning) eller som ”bara” tolkningar av en sann verklighet, 

med intervjupersonens tolkning som ett lager av förståelse mellan forskaren och ”sanningen” (ibid.). 

Det är ofta svårt att veta vilken sorts frågeställningar som blir aktuella för ett givet intervjutillfälle, 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (i Ahrne & Svensson, 2011), innan forskaren formulerat 

metodreflektioner och inledande avsnitt, samt genomfört en teoretisk litteraturöversikt, för att på så 

sätt skapa en kontext och ett problemområde som är tydligt avgränsat och klart uttalat (ibid.).  

När dessa pusselbitar är på plats, kan dock intervjuer med personer som befinner sig i den verkliga 

situationen ge ännu fler kreativa uppslag och metaforiska pusselbitar. Med dessa i bagaget, kan 

sedan en intresserad forskare iterera på det inledande materialet och därmed ställa ännu bättre (mer 

relevanta, spetsigare, mer intresseväckande, o.s.v.) frågor – både till materialet som sådant och till 

eventuella framtida intervjuobjekt (ibid.). 

Det är viktigt att hålla i minnet, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (ibid.) vidare, att emedan 

intervjuer ofta kan tänkas ses som en synnerligen effektiv metod att skaffa fram kvalitativ data, så 

finns det vissa forskningsresultat som påvisar att intervjuresultatet också speglar socialt och språkligt 

sammanhang (ibid.).  

Detta är något som också Taylor (2012) påpekar – liksom att intervjuer inte kan sägas spegla åsikten 

hos en större, generaliserbar grupp, på grund av den inneboende subjektiviteten i social kontext och 

språklig uttrycksförmåga. Därför, menar Taylor (ibid.) också, finns det en poäng i att inte använda sig 

av intervjuresultaten utanför den kontext i vilken intervjufrågorna formulerats och svaren sedermera 

getts. 
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För att passa in med en induktiv ansats kan en ostrukturerad intervjuform användas (Bryman, 2002). 

Istället för att ställa upp ett strikt frågeschema skapas en intervjuguide som beskriver övergripande 

teman och frågeställningar, istället för distinkta frågor. Frågeformuleringarna skiljer sig då från 

intervju till intervju och framställs ofta informellt (ibid.). 

Urvalet av intervjupersoner kan ha stor inverkan på det data som därav samlas in (Bryman, 2002), 

men samtidigt måste reella aspekter tas hänsyn till – tidsramar, tillgänglighet hos intervjupersoner, 

etc. På grund av dessa hänsyn lämpar sig för mindre uppsatser antingen snöbollsurval eller 

bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att den första intervjupersonen i sin tur rekommenderar 

ett antal intervjupersoner med relevant bakgrund och erfarenhet – dessa rekommenderar sedan 

ytterligare intervjupersoner på samma vis och en relativt stor urvalsgrupp uppnås därmed (ibid.). 

Bekvämlighetsurval, å andra sidan, innebär att urvalsgruppen helt enkelt består av relevanta 

personer, som har tid och möjlighet att ställa upp på intervjuer, utan någon vidare sållning (ibid.). 

2.6.2 Samtal 

Samtalsstudier med erkända auktoriteter kan utgöra en god grund för att redogöra ett 

ämnesområdes övergripande diskurs. Syftet med samtalsstudier är sålunda inte att förankra ett 

praktiskt problem och dess implikationer; istället lägger de en teoretisk grund för ett läge i diskursen 

och allmänt vedertagna ”sanningar”. Därutöver kan samtal med auktoriteter också utgöra en punkt i 

en triangulering för verifiering av analysen och resultaten därifrån (Eriksson-Zetterquist & Ahrne i 

Ahrne & Svensson, 2011). 

Även om samtal kan klassificeras som en sorts intervju, finns det distinkta skillnader – specifikt att 

intervjuarens åsikt utgör en del av samtalet, snarare än en bakgrund till en intervju (Conrad & 

Schober, 1999). I samtalet deltar forskaren aktivt och den ostrukturerade intervjuns tematiska 

inriktning kan förändras, inte bara för att ställa följdfrågor inom det diskuterade temat, utan också 

för att förtydliga konsekvenser utanför det (ibid.).  
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2.7 Valda ansatser 

Uppsatsens perspektiv är i huvudsak existentialistiskt-humanistiskt, där vi förutsätter att människans 

sociala konstruktioner utgör verkligheten (jmf. Åsberg, 2001; Tsoukas & Chia, 2002). Detta innebär 

exempelvis att vi förutsätter att intervjurespondenternas svar är korrekta i kontexten, att deras 

perspektiv utgör – för dem – den sanna verkligheten. Därmed menas att vår tolkning i analysen är en 

tolkning av den faktiska verkligheten, inte en tolkning av respondenternas tolkning av verkligheten. 

Det innebär också, inom ramen för informatikämnet, att vi fokuserar på de mänskliga, ”mjukare”, 

sidorna av informatik – människan och organisationen – snarare än den ”hårdare” teknikaspekten. 

Epistemologiskt tar vi avstamp i Walshams (1995) beskrivning av antipositivism och ontologiskt i 

internrealismen; Antipositivismen beskriver att fakta och värderingar är sammanvävda inom 

vetenskapen och båda finns i vetenskaplig kunskap. Internrealismen menar att verkligheten skapas i 

ett subjektivt samspel mellan människor och de mänskliga kognitiva konstruktionerna (ibid.). Givet 

våra epistemologiska och ontologiska ställningstagande faller en hermeneutisk (tolkande) ansats oss 

naturlig; också eftersom denna ansats lämpar sig väl för att samla in och analysera kvalitativ data 

(Walsham, 1995; Alvesson & Sandberg, 2011). 

Som undersökningsmetod tillämpar vi en fallstudie, med två distinkta steg: 

1) Samtal med auktoriteter på området organisationsteori, där vi inhämtar teoretisk kunskap 

och bildar oss uppfattningar om de bakomliggande förutsättningarna för förändringsarbete, 

psykologi, ledarskap och deras korrelation, samt den rådande diskursen inom respektive 

område. Detta utgör grunden för vår jämförande empiri och i ett senare skede också som 

trianguleringspunkter för verifieringen av uppsatsens analys och diskussionspunkter. 

 

2) Fältintervjuer utifrån bekvämlighetsurval, där vi intervjuar slutanvändare (medarbetare) 

som varit med i den inledande implementationsfasen av förändringsarbetet, från ett botten-

upp-perspektiv, snarare än ett styrande perspektiv. Vi har skapat en intervjuguide med 

övergripande teman och frågeställningar, snarare än distinkta frågor, för att på ett mer 

informellt sätt kunna undersöka viktiga kopplingar. Vi undersöker sedan i analysen hur de har 

upplevt förändringsprocessen och vidaretolkar sedan analysen av empirin i diskussionen. 

Därmed har vi alltså intagit rollen av en distanserad observatör (Flyvberg, 2006). 

Då vi inte formulerar någon förutbestämd frågeställning innan vi tar till oss det insamlade empiriska 

materialet, har vi initialt en induktiv ansats (Bryman, 2002), men eftersom vi arbetar iterativt med 

den kvalitativa datan kommer vi naturligt att för oss själva formulera frågor, för att på så vis 
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abduktivt genomföra vidare analys på de tematiska resultaten, utifrån de genererade perspektiven. I 

linje med vår målsättning att följa detta induktiva arbetssätt och med tanke på Taylors (2012) 

poänger om generalisering utifrån person – snarare än sak – applicerar vi också långtgående 

personanonymisering på det empiriska materialet, för att på så sätt så långt det är möjligt förhindra 

att slutsatser dras utifrån ålder, social status och liknande faktorer. Vi har därför avsexualiserat 

intervjupersonerna, genom att benämna samtliga intervjupersoner som ”henne”, oavsett personens 

verkliga könstillhörighet. 

Vi undersöker fenomenet genom att genomföra en fallstudie, då vi ämnar undersöka den 

emotionella responsen hos medarbetarna som varit involverade i förändringen på djupet. Eftersom 

vi har en begränsad social kontext utan möjlighet att påverka den, blir en fallstudie ett naturligt val. 

Vi väljer att inte transkribera intervjuerna för hand; istället sammanfattar vi intervjuerna i empirin 

direkt utifrån ljudupptagningarna och behåller de inspelade intervjuerna i digitalt mp3-format som 

referensmaterial. Detta eftersom vi därmed fångar intervjupersonernas uttryckssätt på ett 

sanningsenligt sätt; röstläge och betoningar bevaras i källmaterialet, något som är i princip omöjligt 

vid transkribering. I dagens högteknologiska samhälle och med tanke på universitetets IT-profilering, 

menar vi också att det är en självklarhet att anpassa också denna aspekt av universitetsordningen till 

2000-talet. 

2.8 Analysmetod 

För att tematisera det empiriska materialet delas intervjumaterialet upp i olika svarskategorier, där 

svaren delas in i övergripande teman, utifrån upplevda skeenden hos intervjupersonerna i 

förändringen. Detta kommer ske induktivt, för att i görligaste mån undvika att analysresultaten 

färgas av förutfattade meningar (Bazeley, 2009; Ryan & Bernard, 2003).  

Därefter använder vi oss av ytterligare tematisering, enligt ovan för, att beskriva de olika personernas 

perspektiv, utifrån teman och våra upplevelser av dem som personligheter. Ytterligare analys är 

alltså abduktiv till sin natur, då det onekligen dyker upp frågeställningar vid analysiterationer på 

redan sammanställt och analyserat material (Bryman, 2002). 
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Figur 2:4: Analysmetod (egen illustration, 2013).  
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2.9 Kritik 

2.9.1 Metodkritik 

De vanligaste kritikområden som lyfts gentemot forskning som ämnar samla in kvalitativ data är fyra 

till antalet: (1) ”Kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv” (Bryman, 2002: 269), (2) ”[det är] sällan 

möjligt att göra en replikation av en viss undersökning [...]” (ibid.: 270), (3) ”[...] kvalitativa 

forskningsresultat är svåra att generalisera [...]” (ibid.: 270) och att (4) ”[...] kvalitativ forskning ofta 

brister i ’genomsynlighet’ [...]” (ibid.: 271). 

Eftersom uppsatsens ansats är hermeneutisk, med ett klart ställningstagande vad gäller epistemologi 

och ontologi, har vi redan gjort klart att vi betraktar intervjupersonernas tolkning av verkligheten 

som den sanna versionen av deras verklighet. Det är med andra ord inte av ondo att resultat och 

datamaterial har subjektiv färgning, eftersom detta endast utgör en av många aspekter att ta hänsyn 

till, vid analys och sammanställning av resultat och slutsatser.  

För att undvika att våra egna tolkningar färgas alltför mycket av våra subjektiva uppfattningar 

använder vi oss dock av triangulering vid analys av insamlad kvalitativ data från intervjupersoner, 

insamlad kvalitativ data från samtal med auktoriteter på området och, i den mån den finns tillgänglig, 

dokumentation från det förberedande arbetet som genomförts innan systembytet. 

Undersökningens replikationsmöjligheter torde därmed också utökas, i och med att auktoriteternas 

data finns tillgänglig genom dem som personer och genom de arbeten de publicerat; dessutom bör 

dokumentationen för projektet offentliggöras relativt snart, så att även den finns tillgänglig för 

analys. Med dessa två av tre trianguleringspunkter är undersökningen möjlig att i viss mån replikera. 

Generaliserbarheten hos resultaten ser vi inte som absolut nödvändig (se vidare Payne & Williams, 

2005), men undersökningen kan ändå ligga till grund för vidare forskning och våra slutsatser äger 

värde i det att de baseras på triangulering och noggrann analys. 

Genomsynlighetskritiken vad gäller analys och tillvägagångssätt ämnar vi bemöta genom att på ett 

klart och tydligt sätt i ovan kapiteldelar beskriva tankeprocesser, filosofier och uppfattningar som 

ligger till grund för undersökningen. I föregående kapitel behandlar vi också analysmetod, varför 

Brymans (2002) främsta invändning med avseende på transparens torde tillfredsställas. 

Kritik med avseende på extern validitet på grund av ett begränsat urval av intervjupersoner är ett 

reellt bekymmer i uppsatsen, men på grund av undersökningens inriktning fanns inte ett större urval 

att göra; bekvämlighetsurvalet gör att representationsgraden i urvalet kan ifrågasättas, men 
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eftersom undersökningen inte berör tekniska aspekter, utan emotionell respons, torde inte teknisk 

kompetensnivå spela in – speciellt då intervjupersonerna alla uppgett att de har god generell IT-vana. 

Vi är också medvetna om den inneboende svårigheten i att arbeta induktivt med intervjuer, eftersom 

någon sorts förförståelse rimligen existerar. Bara vår observation att ett antagande om 

förändringsmotståndets oundviklighet utgör ju grund för hypoteser; däremot menar vi att det 

induktiva förhållningssättet till insamlat datamaterial utgör en bättre matchning jämte den 

ostrukturerade intervjuformen, eftersom svaren inte nödvändigtvis är samstämmiga. 

2.9.2 Källkritik 

Det teoretiska källmaterialet (som främst redovisas under den teoretiska referensramen) är utifrån 

uppsatsens ämne vinklat. Detta är en naturlig del av urvalsprocessen för det teoretiska materialet, då 

sållning måste ske för att säkerställa relevans. På grund av denna urvalsprocess riskerar vi missa 

perspektiv på förändring, som kunnat ge annorlunda analysresultat. 

Det största problemet med att inte belysa dessa rivaliserande perspektiv är att det möjligtvis 

begränsar vidden och generaliserbarheten i uppsatsen, men som beskrivet ovan i metodkritiken är 

inte generaliserbarhet det vi framförallt eftersträvar. Istället är det specifika antagandet om 

människors beteende centralt, något som kan illustreras genom det material som ändå finns. 

Det föreligger eventuellt en viss brist på genomsyrande kompetens i det gamla systemet (Time Edit 

Global) hos intervjupersonerna, eftersom samtliga arbetat ungefär eller mindre än ett år, på deltid, 

med bokningsuppgifterna. Därmed kan deras perspektiv på det nya systemet vara ”ofärgade” av 

erfarenheter i det gamla systemet och därför ses också förändringen som en betydligt mindre 

dramatisk omvälvning, jämfört med hur en ”veteran” i det gamla systemet kan ha upplevt 

förändringen (se t.ex. Burke, 2002; Hultman, 1998; Balogun et al, 1999). Vi hanterar detta genom att 

låta ovanstående till viss del färga analysen, så att vi tar hänsyn till att förändringsbenägenheten kan 

ha att göra med intervjupersonernas relativt outvecklade normalisering av rutiner (i jämförelse med 

någon som arbetat betydligt längre i systemet). 

Självklart kan det föreligga viss bias hos våra intervjupersoner, med tanke på att de arbetar vid 

Linköpings universitet, uppsatsförfattarna är studenter vid Linköpings universitet och uppsatsämnet 

berör ett system som har stor påverkan på verksamheten på Linköpings universitet. Däremot får vi i 

sammanhanget anta att denna bias inte färgat intervjuresultaten, eftersom det blir i praktiken 

ogörligt att kartlägga detta förhållande. 
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Vår triangulering i analysen, utifrån olika perspektiv och utgångspunkter, torde också på ett 

försvarbart sätt hantera denna bias, då eventuella skillnader i uttryckssätt och/eller åsikter, på detta 

sätt belyses. 

Källor som lagts under rubriken Internet i referenserna har vi huvudsakligen inte förlitat oss på som 

faktuell grund, eftersom kritisk sakkunnig granskning inte kunnat garanteras. Däremot har källorna 

använts som utgångspunkt för vidare forskning och/eller för att förstå opinion. 

2.9.3 Etiska aspekter 

Samtliga intervjupersoner har blivit erbjudna att ta del av intervjuguiden [se Bilaga A] i god tid innan 

intervjutillfället. Anonymiseringen har skett på grund av ett metodologiskt ställningstagande, inte ett 

etiskt; däremot tjänar det dubbelt syfte, då det försvårar identifiering av intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna har också varit helt införstådda med att inspelningarna av intervjuerna kommer 

att finnas tillgängliga vid förfrågan, för den som vill studera råmaterialet från intervjuerna.  
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3.0 TEORETISK REFERENSRA0M 

3.1 Organisation ur ett förändringsperspektiv 

En organisation är en social konstruktion, där två eller fler människor har ett gemensamt mål att 

uppnå (Drafke & Kossen, 1998). Men denna enkla beskrivning fångar inte alltid den inneboende 

komplexiteten i den oändliga relationsmatrisen som människorna i organisationen utgör, eller det 

gnistrade spektrat av personligheter som inte bara ska samarbeta, utan också göra det effektivt; 

organisatoriskt beteende kan därför behöva analyseras och studeras, för att ringa in de kritiska 

aspekter som avgör huruvida en organisation vidareutvecklas och växer, eller stagnerar och dör 

(ibid.). 

Det är denna vidareutveckling som ligger i fokus för olika förändringsperspektiv, där synen på 

huruvida och hur en organisation utvecklas och förändras varierar. I grund och botten kan en 

organisations perspektiv på förändring härledas från den organisationskultur som genomsyrar 

organisationen, men förändringsperspektivet kan också var särskilt från kulturen som helhet (Drafke 

& Kossen, 1998). Det är det organisatoriska beteendet vad gäller kommunikation och samarbete som 

framförallt kan sägas utgöra bedömningsgrund för organisationens förändringsbeteende (ibid.). 

3.1.1 Traditionellt mekaniskt perspektiv (Taylorism) 

En mekanisk organisation är passande för stabila situationer där främst enklare produktion, som går 

att dela upp i olika steg och mäta tidsåtgång för, är aktuell (Burns & Stalker, 1961). Vad som 

karaktäriserar en mekanisk organisation är att det ses som en hierarkisk struktur där kontroll, 

auktoritet och kommunikation utgör grundstenar (ibid.)  

En mekanisk organisation kan ses som en löpandeband-produktion enligt Burns och Stalker (ibid.) där 

arbetarnas roller är strikt uppdelade mellan avdelningar och organisationen har en hög grad av 

komplexitet, för att uppnå bästa resultat. Information kommuniceras uppåt och beslut nedåt, där 

processen är regelstyrd och eventuella beslut tas genom många separata beslutsnivåer (ibid.) 

I den mekaniska organisationen beskrivs stabilitet och trygghet som normen och förändring är något 

extraordinärt, som inträffar mycket sällan och då endast av nödvändighet. Beslutsvägen är 

densamma för förändringsarbetet, som för andra beslut, vilket innebär att toppstyrning är en 

överhängande risk. Medarbetarna ses som kuggar i maskineriet och hänsyn tas inte nödvändigtvis till 

de individuella aspekterna (Tsoukas & Chia, 2002; Burns & Stalker, 1961).  
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3.1.2 Det sociotekniska perspektivet 

Det sociotekniska perspektivet utgår från att en grupp människor besitter förmåga och vilja att 

samarbeta och att med den gemensamma kunskapen inom gruppen, skapa konstruktiva processer. 

Det är viljan att lösa problem som motiverar gruppen, både som kollektiv och för de individuella 

deltagarna (Mumford, 2000). 

Individen är viktig för gruppen, då de specifika kompetenserna inom gruppen ska tas tillvara och inte 

förvanskas i ett ”större” sammanhang. Det fokuseras på att individen utgör en del av helheten, av 

den samlade kunskapen (ibid.). 

Perspektivet innebär exempelvis uppmuntran till regelbundna sammankomster, där tankar, idéer och 

koncept kan utbytas, för att på så sätt, antingen direkt eller indirekt, hitta lösningar på problem som 

är aktuella för gruppen. Oförutsedda problem förebyggs genom proaktiva insatser inom och utom 

den övergripande organisationen, som dessutom uppmuntras att främja kunskapsutvecklingen och 

stärka gruppdynamiken. Deltagande och känslan av delägarskap hos medarbetarna är mycket viktiga 

delar av det sociotekniska perspektivet (ibid.). 

Detta innebär dock inte att individen på något sätt glöms bort; vid beslut som rör den individuella 

medarbetarens specifika situation (rutiner, processflöden, o.s.v.), uppmuntras denna att vara 

delaktig och påverka hur beslutet tas. En demokratisk filosofi, med flytande hierarki, genomsyrar det 

sociotekniska perspektivet (ibid.). 

Det är denna känsla av delägande och demokratiskt öppna processer, som ska ligga till grund för att 

förändringar inom organisationen ska bli så smärtfria som möjligt. Däremot läggs stort ansvar över på 

individen, något som – beroende på personlighet hos denna – kan ha oberäkneliga effekter (ibid.). 

Med ett sociotekniskt perspektiv i en organisation är beslutsvägarna öppna, den hierarkiska 

strukturen platt och det är människorna som premieras framför de tekniska delarna, som ändock bär 

viss vikt (ibid.). 

3.1.3 Det förändringscentrerade emergenta perspektivet 

Tsoukas och Chia (2002) förflyttar perspektivet på förändring. De menar att den traditionella synen 

på organisationer beskriver att det finns en inneboende känsla av stabilitet, rutin och ordning; det är 

från denna traditionella syn på organisationer, som förhållningssättet att förändringar är något 

extraordinärt och ovanligt härstammar. 

Med sitt alternativa perspektiv på förändring menar Tsoukas och Chia (ibid.) istället att förändring i 

en organisation är det konstanta, det ständigt närvarande – avsaknad av förändring existerar i princip 
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inte, eftersom ingenting som existerar någonsin förblir exakt likadant från ett ögonblick till nästa. 

Aktörer förändras och förändrar, för att anpassa sig och anpassa andra i sin omgivning, utifrån den 

socio-interaktiva väv av kopplingar mellan åsikter, vanor och agerande som de befinner sig i. Denna 

väv är i sig föränderlig, eftersom aktörerna är ständigt aktiva – inte utifrån ett medvetet val, utan på 

grund av fluktuationer inom och runt samtliga noder i väven; aktörer både förändrar och förändras. 

Förändring, menar Tsoukas och Chia (ibid.) vidare, är därför ”[...] inherent in human action, and 

organizations are sites of continuously evolving human action.” (Tsoukas & Chia, 2002: 567). 

 

Figur 3:1: Det förändringscentrerade emergenta perspektivet (egen illustration, fritt efter Tsoukas & Chia, 2002). 

Utifrån dessa förutsättningar frågar sig Tsoukas & Chia (ibid.) hur en organisation måste vara, om nu 

förändring är det konstanta tillståndet. Istället för att diskutera organisationens förändringar, vill 

Tsoukas och Chia (ibid.) lyfta över diskussionen till att organisationer inte förändras, utan ständigt 

befinner sig i ett blivande. Förändring kan med andra ord ses som en emergent egenskap hos en 

organisation. 

Organisering är ett mönster av beteenden som skapas och blir till utifrån förändringar (ibid.); trots att 

organiseringens syfte är att försöka förhindra förändringar, genereras organisationen – det abstrakta 

begreppet – utifrån förändringarna. Därmed kan sägas att organisering (och organisationer) måste 

skapas när människor samlas i någon form av (social) konstruktion, men ”Whether the reweaving of 

individual webs of beliefs and habits of action leads [sic] to microscopic changes becoming 

organizational is a different issue. It may or may not happen, or, to be more precise, the extent to 

which it happens is an interesting topic for empirical research and further theoretical development.” 

(Tsoukas & Chia, 2002: 580).  
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3.2 Förändring 

Det finns, enkelt uttryckt, tre centrala områden för förändring, som innefattar olika nivåer av 

förändring och därmed också olika framgångsförutsättningar. Organisatorisk förändring, eller 

strategisk förändring, fokuserar framförallt på ett företags övergripande processer – antingen 

externa eller interna. Exempel på sådana förändringar är omorganisationer i hierarki, att avdelningar 

flyttas om och ansvar förflyttas (Schein, 2006; Kotter, 1999; Balogun et al, 1999; m.fl.). 

Individuell förändring, å andra sidan, innebär förändringsarbete som syftar till att ändra på 

människors beteende och attityder inom organisationen, så att kulturen och inställningen ändras. 

Processförändring, å tredje sidan, handlar istället om när processer (som också inkluderar IT-system, 

vilka utgör verktyg i processerna) ska förändras av olika anledningar; detta påverkar både 

organisationen och individen (Schein, 2006; Kotter, 1999; Hultman, 1998; m.fl.). 

Dessa förändringar är inte nödvändigtvis separerade, utan kan påverka och påverkas av andra 

områden (Tsoukas & Chia, 2002), eftersom handlingar inom den organisatoriska strukturen kommer 

att resultera i vågor av andra förändringar, om så på det individuella eller organisatoriska planet.  

 

”It’s important for you to be as concrete, complete and precise as possible  

in delineating what you want to change.” (Hultman, 1998: 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2: Förändringsområden (egen illustration, 2013) 
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3.2.1 Organisatorisk förändring och TQM 

Det organisatoriska systemet inom vilket individer befinner sig och agerar (till exempel utför ett 

arbete), begränsar och styr individens beteende, utifrån roller, ansvar och processer, menar Balogun 

et al (1999). Därför borde organisatoriska förändringar syfta till att förändra individernas beteende; 

att till exempel strukturera om den hierarkiska ordningen och därmed placera människor i nya roller, 

med nya ansvarsområden, resulterar i att de måste bete sig och tänka på nya sätt (ibid.). 

Balogun et al (ibid.) fortsätter sitt resonemang med att beskriva förändringsberedskap i 

organisationen som en variabel i personalens medvetandegörande om nödvändigheten av förändring 

och hur välvilligt inställda och motiverade de är gentemot förändringen. Stöd och förståelse för 

förändringen bör då också räknas in i beredskapen.  

Hultmans (1999) beskrivning av beredskap kontrasterar något till detta, kanske framförallt för att 

Hultmans (ibid.) beskrivning är kraftigt förenklad till en abstrakt kognitiv process där beredskap 

består i positiv inställning till förändring. 

Generellt kan sägas att det finns två distinkta filosofier för att förändra organisationer: Total Quality 

Management och Business Process Re-engineering; det filosofierna har gemensamt är att de båda 

syftar till att öka det slutgiltiga värdet för kunden. BPR-baserade strategier syftar tilldramatiska 

förändringar och resultat (bl.a. Womack & Jones, 2003). 

Total Quality Management – TQM – som organisationskultur, karaktäriseras istället av en önskan om 

att öka kundtillfredsställelse genom små, diskreta, konstanta förändringar, i vilket alla anställda aktivt 

medverkar (ibid.). Dahlgaard-Park och Dahlgaard (2006) jämför denna definition av TQM med lean 

och menar att det inte finns någon självklar skillnad eller motsägelse mellan dessa.  

TQM härstammar från den Japanska kulturen, där Toyota var en av de stora aktörerna, som banade 

väg i produktionsförbättring. Toyota använde sig av TQC (Total Quality Control) redan på 1950-talet, 

där den version som Japan använde senare blev en del av 1980-talets stora källmaterial till vad 

begreppet TQM består i (Ohno, 1978; Udagawa et al, 1995). 

Organisatoriska förändringar kan genomföras på många olika sätt, menar Pinnington och Edwards 

(2000), men det de alla har gemensamt är att de förändrar strukturen som individerna befinner sig 

inom och påverkar därmed maktbalanser inom organisationen – både formella och informella, som 

diskuterats i samtal med Alf Westelius den 18 april 2013.  
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Dessa skiftningar i maktbalans kan leda både till förändringsvilja, för de som finner sig själva som 

”vinnare” på förändringen, och till förändringsmotstånd, för de som finner att de blir ”förlorare” på 

grund av förändringen, så som till exempel Checkland och Scholes (1990) illustrerar det. 

Ett alternativ till de traditionella approacherna för organisatorisk förändring är det tvärvetenskapliga 

konceptet om organisatorisk medvetenhet (”organizational mindfulness” (Skibola, 2011)), som 

istället bygger på fractal dynamics (Malik, 2004; Malik, 2007). Istället för att fokus ligger på en trickle-

down effect – att förändringar på det organisatoriska planet ska filtreras ner till det individuella 

planet – menar Malik (ibid.) att emotionell respons på mikronivå, hos individerna (stress, frustration, 

o.s.v.) går uppåt i organisationen och, likt fraktalers ändlösa mönster ner till kvantnivå, påverkar 

dessa mikronivå-element makro-nivån, alltså organisationen som helhet. En trickle-up effect, helt 

enkelt (ibid.). Även Schein (2006) är inne på samma spår, om än med ett mer traditionellt perspektiv. 

3.2.2 Processförändring 

Lean thinking är ett exempel på en bästa produktionspraxis [se också avsnitt 3.3.2], som försöker 

eliminera avfallet av resurser, för att skapa mervärde åt slutkund (Womack et al. 1990; Womack & 

Jones, 2003). Genom denna praxis fokuserar man på att optimera processerna inom det tillverkande 

företaget utifrån kundens perspektiv och vilken typ av produkt, eller tjänst, som förbrukas för denna.  

Mervärdet definieras utifrån vilken process, eller verkan, kunden är villig att betala för. Lean är 

därmed centrerad runt att finna mer värde för kund, med mindre arbete för organisationen. 

Processförändring för exemplet lean thinking innebär att ta bort avfall och fokusera processerna på 

värdeskapande (ibid.). 

Processförändring innebär således förändringar i ett lägre skikt än övergripande organisatoriska 

förändringar, oavsett om dessa förändringar kommer sig av en kultur som premierar TQM eller BPR. 

Processförändringar får också långt fler konsekvenser på individnivå än på organisatorisk nivå, då det 

är processen som ska sättas i absolut fokus, inte perifera faktorer som tekniska detaljer, eller 

hierarkiska konstruktioner (Womack & Jones, 2003; Kotter, 1999). 
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3.2.3 Individuell förändring 

När förändringen som ska genomföras inte riktas mot organisationen, eller det som utförs i 

organisationen (processerna), kan vi tala om individuell förändring. Individuell förändring kommer sig 

av ett behov av att förändra företagskulturen ur ett bottom-up-perspektiv, att exempelvis påverka 

medarbetarnas inställning till nyanställda. I mångt och mycket handlar individuell förändring och 

förändringar i roller och identiteter, något som kan göra att medarbetarna blir osäkra på vad som 

förväntas av dem (Schein, 2006; Pinnington & Edwards, 2000). 

Processförändringar, som i kapitlet ovan, påverkar ofta individerna (Womack & Jones, 2003), även 

om det inte är syftet. Till syvende och sist måste det till en någon, som faktiskt utför aktiviteter inom 

organisationen, för att organisationen inte ska stagnera (Tsoukas & Chia, 2002) och det är denna 

interaktion mellan processförändringar och individuella förändringar som kan skapa diskrepanser i 

förändringsfilosofier; är kunden viktigare än organisationens medlemmar (ibid.)? 

Det finns en viss risk för polemik när individuell förändring ska genomföras och det finns en mängd    

a priori-antaganden om hurdana människor är och i vilka stereotypa fack de kan placeras (se 

Pinnington & Edwards, 2005; Kotter, 1999; Hultman, 1998; m.fl.).  

Jämte detta lyfter till exempel Balogun et al (1999) intressanta funderingar rörande individuell 

förändringsbenägenhet som en intern transaktionsberäkning, där värde och kostnad för förändringen 

utvärderas på ett omedvetet plan, innan upprymdheten eller antipatin för densamma fullt utvecklas. 

Detta kan såklart jämföras med Checkland (2000) som menar att det är individernas roller och 

världsuppfattning som avgör inställningen till förändring. Eller, som Alf Westelius belyser i samtal den 

18 april 2013: människor är i allmänhet välvilligt inställda till förändring, men vill inte bli förändrade. 

Individuell förändring är starkt förknippad med de psykologiska aspekterna av förändringsarbete 

(Schein, 2006) [se vidare 3.3.1].  
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3.3 Förändringsmotstånd 

“Support for change, of course, is the opposite of resistance.”  

(Hultman, 1998: 5) 

Vem vill bli av med något som är värdefullt? Kotter (1999) säger att det finns fyra huvudsakliga 

anledningar till att människor motsätter sig förändringar. 

1) De upplever att de kommer att förlora något som är av värde på grund av förändringen. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara något materiellt (pengar, prylar), utan kan också vara socialt 

(makt, inflytande, arbetsförhållanden). 

2) Det föreligger ett missförstånd rörande förändringen och dess konsekvenser. Osäkerhet 

rörande omständigheter kan lätt leda till motstånd, även om motståndet då blir missriktat 

och saboterande, istället för att konstruktivt bidra till behållandet av värdefulla kunskaper 

och/eller rutiner. 

3) Det finns en tro om att förändringen inte är vad organisationen behöver, att den anställda 

helt enkelt inte förstår varför förändringen ska ske, eller vilken nytta den gör för 

organisationen. 

4) Låg tolerans för förändring hos de som ska bli mottagare för en förändring. Denna låga 

tolerans kan ha många olika orsaker; förändringsovana, förändringströtthet, 

förändringsutmattning, generell intolerans mot förändringar i personliga rutiner, etc. 

I andra änden av det beteendemässiga spektrat, menar Hultman (1998) att det finns faktorer som 

nyfikenhet, uttråkning eller längtan efter utmaningar, som istället kan leda till att människor blir 

motiverade till förändringar. Innan människor helt och fullt anammar ett förändringsbehov vägs de 

metaforiska (personliga) kostnaderna gentemot vilka (personliga) värden som kommer ur 

förändringen. Det är bara förändringsaktiviteter som leder till att ett behov (värdet är större än 

kostnaden) hos individen som kommer att accepteras och anammas (Hultman, 1998). 

Det är upp till ledarna inom organisationen att på ett kompetent sätt navigera sig genom det minfält 

som förändringsåtgärder utgör och det är ledarens kompetenser som avgör huruvida projektet slutar 

i framgång eller nederlag (ibid.). 

Generellt håller Kotter (1999) med om att det är många olika faktorer som påverkar en organisations 

förändringsresultat, varav de flesta kan påverkas av bra eller sämre ledarskap. Där ledarskapet gör 

misstag och leder iväg medarbetarna och förändringen åt fel håll, eller inte styr inriktningen åt något 

särskilt håll, eller otillräckligt snabbt trots gedigen riktning, kan konsekvenserna bli ödesdigra (Kotter, 

1999).  
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3.3.1 Psykologiska aspekter 

Det är en komplicerad uppgift att förklara de psykologiska aspekterna inom förändringsarbete – 

exempelvis betydelsen av metainteraktionerna mellan psykologisk reaktans (Levinson, 1976), 

gruppdynamiska processer (t.ex. Wheelan, 2009) och informella maktstrukturer (t.ex. Wheelan & 

Johnston, 1996) – då ämnets bredd och omfattning gör området svåröverskådligt. Därför redogörs 

här främst beteendet i själva förändringssituationen, snarare än bakomliggande orsaker. 

Hultman (1998) menar att det finns fyra distinkta handlingar som en människa, som hamnar i en 

situation som på något sätt upplevs som hotfull, kan företa sig, utifrån att människan hamnar i ett 

mentalt läge där fight-or-flight response triggas: 

1) Fly. Människan söker aktivt undvika situationen genom att på olika sätt fly från den, i en 

direkt fysisk konfrontationssituation kan det innebära att springa därifrån, medan 

sammanhang som är mindre påtagliga kan leda till andra flyktbeteenden. 

2) Undvik. Istället för att aktivt undvika situationen, som ovan, kan istället det undvikande 

beteendet vara passivt, där människan istället för att fly från situationen undviker att ha med 

ämnet att göra – förträngning eller passiv-aggressivt beteende är exempel på detta. 

3) Attackera hotet. Istället för att gå in i flykt- eller undvikandebeteendet kan människan 

reagera med att aktivt motsätta sig hotet och till exempel sabotera förberedande 

undersökningar inför en förändring, aktivt använda inflytande och makt för att stoppa 

förändringar och liknande. 

4) Bemöt. Om människan istället finner att det i det hotfulla finns viktiga och givande 

möjligheter – inte bara problem – kan människan istället reagera med att aktivt engagera sig 

i genomförandet och på eget bevåg anamma det nya. 

Hultmans (1998) inställning till människors psykologiska behov skiljer sig mot bakgrund av ovan 

något mot Maslows (1943) klassiska synsätt (figur nedan), eftersom Hultman (1998) istället menar att 

sociala, psykologiska och självförverkligande behov i själva verket har som övergripande syfte att ge 

människor perspektiv på sig själva och för att andra ska kunna se på dem utifrån deras värde (ibid.). 

 

Figur 3:3: Maslows behovstrappa (egen illustration, fritt efter Maslow, 1943). 
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Hultman (ibid.) menar vidare att mycket av det negativa beteendet i en organisation – till exempel 

förändringsmotstånd – är symptom på psykologiska behov som inte möts. Ett behov som inte möts, 

kan orsaka smärta av olika slag – fysisk, emotionell, psykologisk eller andlig, beroende på vilken sorts 

behov det handlar om. Att möta dessa behov, å andra sidan, ger tillfredsställelse och/eller lindring av 

smärtan. 

Även storleken på gruppen som ska förändras kan ha en viss inverkan på reaktionen, eftersom 

mindre grupper har bättre förutsättningar för grupputveckling (intern förändring) och produktivitet 

(Wheelan, 2009); denna grupputveckling kan sättas i perspektiv till Tsoukas och Chias (2002) 

perspektiv på organisation och förändring. Om människor (aktörer) utför handlingar som påverkar 

andra handlingar och attityder, torde intern förändring påverkas i positiv riktning om den lilla 

gruppen snabbt kan utveckla positiv syn på förändringen, istället för att en större grupp människor 

ska ta längre tid på sig för samma acceptansnivå, på grund av det större spektrat av åsikter, attityder 

och personligheter som ska söka enas (Wheelan, 2009; Tsoukas & Chia, 2002). 

För att fullt ut kunna förstå interaktionerna mellan individer och grupper, organisation och samhälle, 

ledarskapets påverkan på organisationskulturen och organisationskulturens påverkan på ledarskapet 

och hur organisationens medlemmar påverkar och påverkas av organisationen, måste det först 

etableras förståelse för interaktionen mellan systemet – organisationen – och individen (Schein, 

2006). 

Också Shin et al (2012) är inne på samma linje som Schein (2006) och menar i sin hypotesprövande 

studie att det finns ett antal faktorer hos eller runt medarbetarna, som styr huruvida de klarar att 

”lyfta sig” ovan den stress och andra svårigheter som kan uppkomma i samband med förändringar; 

två av dessa faktorer är enligt Shin et al (2012) organisatoriska ”morötter” som sporrar till 

förändringsbenägenhet och uthållighet hos medarbetarna. De menar att en organisation bör ringa in 

sådana faktorer innan förändringsarbetet genomförs, så att de kan bevaras inför, under och efter 

förändringsarbetet.  
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3.4 Åtgärder och åtgärdsexempel 

När förändringsmotstånd ska hanteras, är det mycket vanligt att det är symptomen på detta 

förändringsmotstånd som behandlas, istället för de bakomliggande orsakerna. Detta är naturligtvis 

ett misstag, eftersom det oftast bara gör situationen värre (Hultman, 1998). 

Kotter (1999) pekar vidare på att chefer och förändringsansvariga alltför ofta applicerar stereotypa 

förenklingar på medarbetarna, som att ingenjörer är mer förändringsobenägna eftersom de är 

självständiga och inte litar på ledningen; men även detta är en grogrund för framtida problem, 

eftersom det finns så många olika sätt att reagera på förändringar – både för gruppen som helhet 

och för individerna som utgör grupperna. Det är inte alltid omedelbart möjligt att avgöra vem som 

kommer göra motstånd, eller vad som kommer att utlösa motståndet (Kotter, 1999). 

3.4.1 CATWOE 

CATWOE är en analysmodell för förändringsarbete, framtagen av Checkland (2000) och första gången 

introducerad 1990 (Checkland & Scholes, 1990; Checkland & Poulter, 2010). Namnet är en engelsk 

akronym, där första bokstaven i de sex faktorer som ligger till grund för analysmodellen CATWOE – 

clients, actor, transformation, weltanschauung (worldview), owner och environmental constraints – 

ger den dess namn (Checkland, 2000). 

Clients är de som utsätts för förändringen, de som är mottagare av den och dessutom användare av 

systemet eller processen som ska förändras. Dessa är de människor som antingen kommer att vinna 

eller förlora på förändringen. Det första steget i CATWOE-analysen är att identifiera dylika kunder 

och förstå hur processen eller systemet påverkar dem (ibid.). 

Actors är aktörerna som driver igenom förändringen och som är inblandade i implementationen av 

det nya systemet eller den nya processen (ibid.). 

Transformation är själva förändringarna som det nya systemet eller den nya processen faktiskt 

kommer att innebära. För CATWOE-analys krävs att de ingående (befintliga) processerna och/eller 

systemen beskrivs, liksom förändringarna som dessa genomgår för att bli de processer och/eller 

system som förändringen ska resultera i (ibid.). 

Weltanschauung (den mer spridda termen worldview används också) innefattar den övergripande 

bilden för och de långtgående konsekvenserna av förändringen. Systemet analyseras för att finna 

positiva och negativa påverkan på verksamheten som helhet. Detta, menar Checkland (2000) är det 

mest kritiska steget i en CATWOE-analys, eftersom olika deltagare med olika agendor närmar sig 

samma element med olika perspektiv. Skillnaderna i olika CATWOE-analyser kan oftast förklaras till 
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stor del på grund av de olika världsbilderna och dessa världsbilder kan bara belysas och analyseras i 

och med det här analyssteget (ibid.). 

Owner är inte nödvändigtvis de facto ägare av en verksamhet, utan innebär i det här fallet de 

personer som har administrativ makt att göra förändringar, stoppa projektet eller besluta om 

huruvida förändringarna ska genomföras (ibid.). 

Environmental constraints innebär begränsningar som påverkar framgångsgraden i 

förändringslösningen. Det kan handla om etiska begränsningar, lagar, finansiella ramar, 

resurstillgång, projektomfattning och liknande (ibid.). 

3.4.2 Lean thinking 

Det huvudsakliga syftet med teori-filosofin bakom lean thinking är skapa en bästa praxis för TQM – 

total quality management – och bygga upp ett kompromisslöst fokus på optimering av det 

horisontella processflödet över ett antal olika tekniska, administrativa och personella lager, istället 

för individuell optimering av dessa lager, ur ett vertikalt perspektiv (Womack & Jones, 2003). 

Lean fokuserar alltså på värdeskapande för kunden; om processflödet är helt optimerat, så att 

kunden kan få sina varor (eller tjänster) levererade, utan att producenten (tjänsteleverantören) 

behöver hålla igång produktionen även om där inte finns någon kundorder, kan overhead-kostnader 

för lagerhållning, drift och liknande minimeras och därmed maximeras vinstmarginalen (ibid.). 

 

Figur 3:4: Lean thinkings optimeringsmodell (egen illustration, fritt efter Womack & Jones, 2003). 

Lean har sitt ursprung i det filosofiska genom att uppnå förbättringar på det mest ekonomiska sättet 

för att sedan fokusera på att ta bort avfall (på japanska: muda). Begreppet muda har blivit ett viktigt 

koncept i kvalitetsförbättringsaktiviteter, vilket härstammar från Taiichi Ohnos berömda 

produktionsfilosofi från Toyota under tidiga 1950-talet (ibid.). 
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Womack och Jones (2003) publicerade sin bok för första gången 1996, strax innan den ekonomiska 

nedgången 1997 och den ekonomiska krisen 1998. Dess syfte var att förklara hur stora företag 

klarade av finanskrisen i början av 1990-talet, genom att genomföra svepande förändringar i strategi. 

När den ekonomiska nedgången 2001 resulterade i ekonomikris 2002, gick boken återigen upp i topp 

på försäljningslistorna utan någon omgivande publicitetskampanj. Därmed menar Womack och Jones 

(ibid.) att det finns ett reellt intresse för deras teorier. 

Womack och Jones (ibid.) menar att lean thinking är universellt applicerbar på en verksamhet, 

oavsett om den är producerande eller tjänsteorienterad, eftersom det är processerna och flödet som 

ska optimeras, inte de specifika detaljerna. 

Det finns dock en hel del kritik mot lean thinking; i samtal med Alf Westelius den 18 april 2013 

uttrycker han, till exempel, att en del av kritiken oroas över bristen på mänsklig hänsyn – hur 

reagerar till sist människorna på den ökade arbetsbördan och stressen, som lean thinking innebär för 

individen? Därutöver kritiserar till exempel Pettersen (2009) att en samsyn på vad lean thinking 

egentligen är och innebär, i princip inte existerar, eftersom konceptet inte klart definierats i befintlig 

litteratur (Pettersen, 2009). 

Dahlgaard-Park och Dahlgaard (2006) menar att det inte är en tillfällighet att TQM inte omnämns i 

den första boken om lean thinking (se Womack et al, 1990), då TQM inte var en känd management-

filosofi då den publicerades. De menar att Womack et al (1990) inte såg någon anledning till varför de 

skulle anta ett väletablerat Japanskt begrepp i TQC, när de kunde mynta sitt eget (Dahlgaard-Park & 

Dahlgaard, 2006).  

Också Davies och Kochhar (2002) har noterat inkonsekvensen inom användningen av begreppen runt 

bästa praxis, och menar att bästa praxis – till exempel lean thinking – trots sin status som modeord, 

inte nödvändigtvis existerar som koncept: ”However, a vast majority of this literature is limited to 

dissemination of best practice, without discussing in detail the necessary background to the practices 

which would help companies to determine whether a best practice is appropriate for their 

environment.” (Davies & Kochhar, 2002: 289-290). 

Även om det finns ett antal fallstudier som visar på enskilda implementationer av olika bästa praxis-

modeller med goda resultat, efterlyser Davies och Kochhar (2002) större empiriska studier som ger 

större stöd för länken mellan praxis och resultat: ”[...] the links with performance are general and 

there is little cause and effect analysis of the impact of these practices on performance.” (Davies & 

Kochhar, 2002: 290).  
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4.0 EMPIRISK BAKGRUND 

4.1 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna är associerade med lokalboknings- och schemaläggningsgrupperna på Linköpings 

universitet. Dessa grupper består av ett mindre antal personer, snarare 6-8 än 30-40, varför 

gruppstorleken kan ha varit en faktor (Wheelan, 2009). Notera också att vi har avsexualiserat 

intervjupersonerna, genom att benämna samtliga intervjupersoner som ”henne”, oavsett personens 

verkliga könstillhörighet, för att på så sätt ytterligare anonymisera resultaten. 

4.1.1 Person B 

Person B är en person med, enligt egen utsago, god IT-vana, som arbetar halvtid med lokalbokning 

för Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet. Hon har relativt begränsad erfarenhet i Time Edit 

Global – det gamla systemet – men anammade det nya systemet – Time Edit 3 – relativt snabbt. 

Person B har vid några tillfällen begärt nya funktioner till och/eller bidragit med 

vidareutvecklingsförslag på befintliga funktioner i det nya systemet. Person B har deltagit i båda de 

utbildningspass som anordnats inför implementationen av det nya systemet. 

4.1.2 Person M 

Person M är en person med, enligt egen utsago, god IT-vana. Hon arbetar deltid med lokalbokning 

för Filosofiska fakulteten på Linköpings universitet. Hon har arbetat med lokalbokning i ungefär ett 

år, varav en del i Time Edit Global och från och med övergången i det nya systemet Time Edit 3. 

Person M har haft mycket begränsad involvering i projektet och bara framfört vissa direkta 

felaktigheter i mjukvaran till projektgruppen. Person M deltog i båda de utbildningspass, som 

anordnades i samband med implementationen av det nya systemet. 

4.1.3 Person Q 

Person Q är en person med, återigen enligt egen utsago, relativt god IT-vana. Hon arbetar i nuläget 

framförallt med att ta fram koncept för (vidare-)utvecklingen av det nya systemet, men har tidigare 

också arbetat i det gamla och det nya bokningssystemet simultant, i några månader. Övergången 

mellan bokning och utvecklingsgruppen har varit icke-diskret, varför det är svårt för Q att avgöra när 

exakt hon bytte arbetsuppgifter. Person Q har, sedan hon tillträdde, haft god insyn och 

påverkansmöjlighet i projektet, eftersom hon varit delaktig i insamlandet och förmedlingen av åsikter 

om funktioner. Person Q deltog i två utbildningspass, varav det ena låg direkt efter årsskiftet 2012-

2013 och det andra precis innan systemet togs i skarpt bruk. 
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4.2 Samtalsperson: Alf Westelius 

Alf Westelius är professor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings 

universitet med ett brett forskningsområde, som till exempel innefattar hållbar organisering, 

implementationsprocesser och konsekvenser och stora IT-infrastrukturer (LiU, 2013a). Westelius har 

i skrivande stund 82 publikationer inom sitt forskningsområde (LiU, 2013b). 

Westelius anslöt sig till EIS, under IEI, på Linköpings universitet 1997. Han tog ut sin licentiat-examen 

1990 inom verksamhetskontroll och informationshantering, varefter han doktorerade på 

Handelshögskolan i Stockholm 1996, med huvudområde organisering och informationsstyrning. Han 

hade dessförinnan arbetat på Handelshögskolan som föreläsare sedan 1983 (ibid.). 
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5.0 EMPIRI 

5.1 Intervju med B 

När det nya systemet skulle tas i bruk hade B inte varit med sedan starten av projektet, men hon tog 

del i de diskussioner och av de farhågor som uttrycktes, under hennes tid på arbetsplatsen innan 

införandet. B lärde sig, genom trial-and-error och vägledning från en kollega, det gamla systemet och 

tyckte att det var bra. Därför var det svårt att förstå varför det gamla systemet skulle bytas ut, även 

om en viss förståelse fanns: ”Varför ska vi byta om folk tycker att det är bra? Men sen är det ju så, 

man måste ju alltid uppgradera system!”. 

Det fanns också utbredda farhågor om att funktionerna inte skulle fungera som det var tänkt; att 

slutkunderna – eleverna – skulle hamna i sticket med inkompletta eller felvisande scheman. Den 

ökade arbetsbelastningen under införandet var också en stötesten, eftersom B har uppdelad 

arbetstid mellan lokalbokning och övriga uppgifter; om lokalbokningsuppgifterna då tar upp mer tid 

än planerat ökar det arbetsbördan påtagligt. 

B säger också att hon tror att en stor del av tankarna som speglades hos medarbetarna kom sig av att 

det är ”lite läskigt med förändring”. Att jobba i ett system och sedan byta, menar B, påverkar en 

persons vardag väldigt mycket och det orsakar farhågor om att det kanske inte är ett bra system. 

Därför fanns det en vilja att testa det nya systemet, trots att detta upplevdes som svårt, eftersom det 

är ett annat tänk som ligger bakom det nya systemet, jämfört med det gamla. 

En testversion av det nya systemet gjordes tillgänglig, så att de som berördes av bytet skulle kunna 

gå in och se hur det nya systemet var tänkt att fungera. Därefter kom en av utvecklarna och gick 

igenom hur det nya systemet skulle fungera, under hösten 2012. Det var först i samband med 

utbildningen som B gick in i det nya systemet för att testa det och se hur det fungerade – men 

eftersom upplägget var såpass annorlunda kände hon att hon behövde vägledning för att förstå det. 

Utbildningen bestod dels i en systemöversikt, där funktioner och system-layout förklarades och 

därefter genomfördes ett antal exempelfall, som dokumenterats i en lathund, informationshäften 

och övningsuppgifter, som steg-för-steg beskrev bokningsförfarandet, för att introducera användaren 

till det nya systemet. B var nöjd med utbildningen och tyckte att den täckte de viktigaste områdena 

för användning. Efter utbildningen kändes det, säger B, som att det nya systemet faktiskt kunde vara 

bättre än det gamla. 

Däremot kom och gick jul- och nyårsledigheter innan övergången mellan de båda systemen 

påbörjades och B kände att det var svårt att minnas vad utvecklaren hade sagt under utbildningen. I 
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det läget kände B att dokumentationen var till stöd som minneshjälp när arbetet skulle utföras och 

hjälpen som fanns att få från Helpdesk-avdelningen var värdefull och stödjande. Ett andra 

undervisningstillfälle – då med utvecklaren närvarande genom Skype-samtal – hölls alldeles nyligen 

och undervisningen med övningsuppgifter upprepades då som repetition.  

Mellan de båda undervisningstillfällena fick alltså medarbetarna ägna sig åt självinlärning utefter 

dokumentationen och med eventuell hjälp av Helpdesk. B menar att detta var positivt, eftersom de 

flesta arbetar på sitt eget sätt, med egna rutiner och layout-val på användargränssnittet, som är 

anpassningsbart. 

När det nya systemet normaliserats och man väl lärt sig det, menar B, kunde man komma till insikt 

om att det faktiskt var mycket bättre än det gamla. B tror absolut att hennes IT-vana har spelat in på 

hennes möjlighet att tillgodogöra sig det nya systemet och att det inte varit så svårt att genomgå 

förändringen. 

B är överlag nöjd med insynen i projektet och känner att projektansvariga har varit lyhörda för åsikter 

och synpunkter som framkommit under de olika implementationsfaserna: ”Frågar man, så får man 

svar!”. Informationen har varit stor till mängden – kanske till och med lite för stor, menar B, eftersom 

risken med att skicka informations-mail om allt, är att den tänkta läsaren hoppar över att läsa det, 

om informationsmängden känns ohanterlig. 

Det nya systemet är inte riktigt färdigt än, utan har en del barnsjukdomar, menar B. Det kommer 

dock att komma en uppdatering relativt snart och då kommer ett antal förbättringar och felåtgärder, 

som kommer att ytterligare förbättra systemet. Å andra sidan, fortsätter B, är det svårt att inte se de 

förbättringar som ändå har skett i det nya systemet och vad dessa förbättringar har inneburit för 

schemats slutanvändare – studenterna. Förhoppningsvis leder det också till att lärarna får nya rutiner 

för att begära lokaler och tillfällen, så att det struktureras. Kvalitetssäkringen har alltså ökats, även 

om det, som sagt, finns en del småsaker som måste åtgärdas. 
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5.2 Intervju med M 

M kom in i implementationsfasen genom lokalbokningsgruppen och de utbildningstillfällen som 

erbjöds inför implementationen under hösten 2012. Hon menar att det förvisso förelåg en del 

farhågor hos några av de äldre kollegorna, inför systembytet, men att dessa farhågor inte bemötts på 

något särskilt sätt, utan att det bara skett interna dialoger, kollegorna emellan. 

Informationen som förmedlats om implementationen, menar M, var fullgod och tillräcklig. 

Informationen var dessutom bra fördelad över tid, så att inte överexponering mot 

informationsmaterialet uppstod. Inför och under informationen var M nöjd med undervisningen och 

dokumentationen som förmedlades. 

Däremot använde hon sig inte av dokumentationen i någon större utsträckning efter att det nya 

systemet införts, eftersom hon menar att hon lärt sig det nya systemet snabbt, tack vare IT-vana och 

att systemen var relativt lika till upplägget – rent funktionellt. Övningsuppgifterna på 

utbildningstillfällena menar hon var lite för specifika, eftersom de inte alltid beskrev de exakta 

bokningsförfarandena, utan bestod av konkreta exempel.  

Dessutom utnyttjade hon testversionen av det nya systemet för att sätta sig in i det. Hon utnyttjade 

till viss del Helpdesk-gruppen för att få hjälp med större problem i systemet. 

M tycker att hon inför implementationen var positivt inställd och hävdar att hon direkt tycker om 

förändringar, eftersom de ofta innebär förbättringar. Hon tror inte heller att de som kom direkt in i 

det nya systemet, utan erfarenhet från det gamla, hade några svårigheter att sätta sig in i den nya 

mjukvaran, även om det nya systemet är något mer avancerat än det gamla. M trivs i det nya 

systemet som hon tycker är (utseendemässigt) ”modernt” och ”bra”. 

Efter implementationen tycker M att hon fortfarande är bekväm i sina arbetsrutiner, eftersom hon 

inte har ändrat på dem sedan det nya systemet infördes. Istället tycker hon att det är en fördel att 

hon kan arbeta på exakt samma sätt efter, som innan förändringen. 
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5.3 Intervju med Q 

Q uppger att hon kom in i projektet i ett lite annorlunda, senare, skede jämfört med många andra 

och fick därmed lära sig både det gamla och det nya systemet samtidigt, för att kunna genomföra 

förändringar i det gamla systemet – istället för att vidarebefordra ändringsbegäran till någon annan. I 

och med att Q kom in vid ett senare tillfälle i projektet, hamnade hon också i en senare 

utbildningsgrupp och fick utbildning i det nya systemet efter julhelgerna.  

Ovanstående menar Q överlag ledde till bra resultat, eftersom det innebar att det inte blev något 

avbrott mellan utbildningen och testanvändningen av det nya systemet och därmed blev också 

lathunden och övningsmaterialet mindre nödvändiga. Q menar att hon inte använt lathunden mer än 

vid ett-två tillfällen, eftersom övergången mellan utbildningen och testversionen av det nya systemet 

var i princip obefintlig. 

För tillfället är Q involverad i utvecklingsarbetet från universitetets håll, för att ta fram och föreslå 

nya och ändrade funktioner, snarare än själva schema- och lokalbokningsverksamheten. Hon menar 

att detta förmodligen gett henne mycket bättre insyn än gemene man som arbetar i systemet. 

Eftersom Q också varit inblandad i de elektroniska manualer som nu tagits fram och ska publiceras 

framöver, känner Q att hon är ganska så välbekant med systemet vid det här laget.  

Hon känner också att hon varit väldigt inblandad i utvecklingen av det nya systemet och 

vidareutvecklingen, efter att systemet nu gått in i ”skarpt läge”. Just nu arbetar hon med att 

standardisera formulär för att begära lokaler och schemaläggning, för lärarna. 

Q anser att det varit viktigt att få fram information till slutanvändarna, om varför systembytet är 

nödvändigt. ”Det är ett nytt system och det mesta borde vara förbättringar”, säger hon och menar 

att hon upplevt att de som hon varit i kontakt med, tycker att det nya systemet är smidigt, men att 

det saknas en del delar från det gamla systemet som också var smidiga. Det finns arbetsmoment i det 

nya systemet, som gick att genomföra med färre musklick i det gamla systemet, men sådana saker 

menar Q att det är enkelt att åtgärda. De flesta, menar Q vidare, tycker att det nya systemet är likt 

det gamla, men att det tar en stund att inse detta, tills användaren satt sig in i systemet. Det upplevs 

också som snabbare och modernare, men friheten att göra vad man vill i systemet har minskats 

något. 

Q tror att det spelat in i attityderna hos slutanvändarna, att projektet dragit ut på tiden sedan 2010, 

på ett positivt sätt, eftersom farhågor och tankar runt systembytet kunnat bemötas i tidigare skeden. 

Hon har själv inte upplevt kritik mot själva systembytet under sin tid på arbetet, utan det handlar 
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mer om funktionella önskemål. Hon delar också de funktionella önskemålen och har inte haft några 

direkta farhågor själv, eftersom hon kom in i ett sent skede i projektet. 

Det finns en koppling mellan hur engagerad en person är i att lära sig det nya systemet och hur 

välvilligt inställd samma person är till förändring, tror Q. Hon beskriver sig själv som en person som 

har lätt för förändringar och härrör detta till att hon har ganska kort arbetslivserfarenhet och inte har 

blivit så fast i gamla hjulspår. Hon tror att nyfikenheten är det som framförallt drar henne mot 

förändringar och nya system, för att se vad som har ändrats. 
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5.4 Samtalsreferat 

5.4.1 Samtal med Alf Westelius 

I samtal med professor Alf Westelius den 18 april 2013 diskuterades olika aspekter av 

förändringsarbete, utifrån ämnet för kandidatuppsatsen. I detta samtal var följande, sammanfattade, 

delar de centrala: 

Det finns ett grundläggande problem för förändring, som redan Machiavelli var inne på, menar 

Westelius. Machiavelli delade in människor i vinnare och förlorare och är person som ska vara 

förändringsmottagare en vinnare i förändringen, blir inte den personen en förändringsmotståndare, 

medan en person som däremot blir en förlorare på grund av förändringen, då uppstår 

förändringsmotstånd hos denna. Däremot är inte vinnaren lika engagerad i förändringen som 

förloraren, eftersom förloraren är den som är hotad! 

Det är något som också Peter Checkland tar upp, berättar Westelius vidare, inte minst genom sin 

kanske mest kända publikation Soft Systems Methodology in Action, där Checkland menar att IT-

förändring är likställt med social förändring. I sin bok har Checkland tre nivåer: en saklig 

förändringsnivå, en social nivå – med roller, värderingar och normer – och en politisk nivå, som 

främst behandlar makt. På den sakliga nivån använder Checkland analysmodellen CATWOE [se 3.2.1 

ovan]. Där finns tre aktörer: customers, actors och owners. Customers utsätts för förändringen, 

actors utför förändringen och owners kan stoppa förändringen. 

Customers, menar Westelius, är mycket viktiga att fånga upp genom samtal, för att få en uppfattning 

om vilka som uppfattar sig själva som vinnare och vilka som uppfattar sig som förlorare; många 

gånger visar det sig då också att de som uppfattar sig som förlorare gör detta på grund av att de 

känner sig uteslutna. Här, menar då Westelius, finns ”definitivt inte något generellt antagande om att 

[...] folk är negativa till förändring” [i kontexten, att förändringsmotstånd alltid uppstår]. Istället, 

menar Westelius att människor gärna vill ha förändringar, men ogillar att bli ändrade på – och detta 

är förankrat mer eller mindre ”överallt” i psykologin. 

Westelius lyfter också fram Edgar Schein (MIT, 2013), som en synlig person inom både psykologin och 

organisationsteorin, som kanske för en bredare publik är mest känd för sina tankar om 

organisationskultur för ungefär 30 år sedan. Westelius sammanfattar en artikel av Schein med en 

frågeställande liknelse – om du ska genomföra en förändring som är ”läskig”, bör du då piska 

människorna tills de hoppar över till den potentiellt strömförande [nya] plattformen, eller är det 

bättre att leda dem i handen och själv kliva igenom över och visa att de inte får någon elstöt när de 

väl kommer över? 
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Då kommer vi in, menar Westelius, på frågan om hur man hantera människor som inte vill ha 

förändringen, men inte heller Schein gör något grundantagande om människors förändringsovilja. 

Den viktiga skillnaden ligger i huruvida man ”är med” och skapar förändring, eller om man ”blir 

förändrad”. Westelius drar även parallellen till det sociotekniska perspektivet [se 3.4.2 ovan] och hur 

det är viktigt med kommunikation och hur medarbetarna får vara med och påverka förändringen. 

Här ser Westelius att området har europeiska rötter. 

I en av undersökningarna som Westelius gjorde i början på 1990-talet, som berörde 

systemförändringar och verksamhetsstyrning, upptäcktes att de som var mest negativt inställda till 

förändringen var de människor som inte överhuvudtaget involverats i förändringsarbetet, men som 

ändå sett sin arbetssituation påverkad av det; exempelvis, en reservdelsförsäljare som plötsligt skulle 

förklara för sina kunder varför priset på en specifik reservdel fördubblats över en natt och kanske inte 

själv förstår varför. I ett av fallen som Westelius undersökte avväpnades kritiken genom att 

projektledaren istället kallade in till möte och bemötte kritiken, så att motståndet därigenom 

försvann. Individernas bakgrund är också viktig – är de vana vid förändringar och/eller att vara 

involverade i förändringsarbetet, vill de vara inblandande och upplever de att det egentligen är 

någon stor förändring? 

I ytterligare ett exempel på en undersökning som Westelius varit delaktig i, beskriver han hur de 

interna maktstrukturerna på företaget spelade in. Då gamla superanvändare plötsligt blir av med sin 

(eventuellt informella) maktbas och andra användare istället lär sig det nya systemet mycket 

snabbare, eller om de gamla superanvändarna helt motsätter sig förändringen, så kan dessa känna 

sig omkörda eller osäkra på sin roll. Det kan bli en stor omställning för dessa att gå från att vara den 

som andra vänder sig till med frågor, till att bli den som måste gå och fråga. Å andra sidan kan också 

en superanvändare reagera genom att känna ansvar för att lära ut till de som kommer och ställer 

frågor, så istället för att motsätta sig förändringen, anammar superanvändaren den snabbt och kan 

också evangelisera för den. Om personens identitet är starkt knuten till att vara den person som 

andra frågar, blir detta ännu tydligare och personen involverar sig ännu mer i förändringen och 

förstärker sin känsla av delägarskap. 

Vad gäller diskursen inom förändringsarbete, med specifik inriktning mot offentlig sektor och mindre 

grupper, lyfter Westelius framförallt fram den praktiska applikationen av lean thinking som koncept, 

där effektivisering och minimering av resurser fokuseras på. Också baksidan av denna applikation, 

som till exempel ökad arbetsbelastning och mer stress hos medarbetarna, ligger i tiden att diskutera. 

Westelius avslutar med at förändringarna bör stämma överens med förväntningarna, så att det finns 

en samsyn på vad begrepp betyder och hur dessa begrepp används. 



43 
 

6.0 ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1 Implementationsanalys 

I analysen av hur implementationen upplevts och varför kristalliseras relativt omgående tre 

genomgående teman: den individuella inställningen till IT-system och förändring, den personliga 

upplevelsen av IT-systemet och förändringen och de organisatoriska koncepten. 

Med de organisatoriska koncepten menas här den öppenhet som har funnits från 

förändringsledningens håll vad gäller synpunkter från medarbetarna. Transparensen och lyhördheten 

har upplevts som hög; information har regelbundet nått ut genom framförallt två kanaler: 

gruppmöten och e-post. Förslag har tagits emot av en representant i ledningsgruppen och/eller 

direkt till ledningsgruppen från individuella medarbetare. Tillgängligheten hos ledningsgruppen 

beskrivs av samtliga intervjupersoner som en positiv aspekt och som ur det sociotekniska 

perspektivet ovan (Mumford, 2000; vidare [3.1.2]) kan beskrivas som att alla har varit med på tåget. 

Här har inställningen hos actors och owners varit avgörande för att intervjupersonerna, customers, 

ska uppleva förändringen som något positivt (Checkland, 2000). 

Det Tayloristiska perspektivet beskriver en vertikal beslutsgång (Buns & Stalker, 1961), men i 

projektet har organisationen varit betydligt plattare än den mekaniska organisationens 

utgångspunkt; perspektivet ligger som synes ovan närmare det sociotekniska perspektivet, med vissa 

inslag av Tsoukas och Chias (2002) förändringscentrerade emergenta dito – specifikt inställningen att 

förändringen inte nödvändigtvis innebär ett extraordinärt tillstånd, utan är något som genomsyrar 

organisationen. Att organisationen och IT-systemet ingår i en universitetsmiljö kan här definitivt vara 

en bidragande faktor till denna öppna inställning. 

Det finns belägg för att filosofin med lean thinking visar sig i intervjupersonernas uppfattning om att 

det främsta syftet med förändringen är att det ska bli enklare och effektivare för studenterna att få 

sina scheman på korrekt utformat vis (Womack & Jones, 2003); det är kundnyttan som står i centrum 

och som genomsyrar hela processen. Också denna organisatoriska aspekt bör tas upp, i och med att 

om kundens nytta ligger för ögonen på medarbetarna i organisationen, kan förändringar förankras 

och motiveras med just kundnytta. Om medarbetarna prioriterar kundnytta ser de då snabbt 

poängen med förändringen (jmf. Kotter, 1999; Hultman, 1998). 

Detta till trots menar intervjupersonerna att det har funnits vissa negativa tongångar inför 

implementationen, framförallt från personer i omgivningen som intervjupersonerna upplever är 

äldre och/eller har mindre IT-vana än de själva; ”[...] äldre, de är ju ofta skeptiska till databiten.” (M).  
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Den individuella inställningen till IT-systemet och förändring belyses härigenom; intervjupersonerna 

är överlag positivt inställda till både IT-system och förändring därav, vilket exemplifieras av både B 

och M: ”[...] man måste ju alltid uppgradera system!” (B), ”Jag tycker om alla förändringar i 

dataprogram, [...] ofta brukar det ju bli till det bättre [...].”, (M). 

Systemuppgraderingen har framförallt inneburit en processförändring i organisationen, vilket 

uppenbarligen inte haft särskilt stor inverkan på individernas arbetssätt; alla tre intervjupersoner 

vittnar om att mjukvarorna i mångt och mycket är väldigt lika varandra, även om vissa principiella 

skillnader finns. Arbetssätt och rutiner har däremot inte förändrats särskilt mycket. Därmed blir de 

största förändringarna inte personliga, utan istället är det skiftningar i informella maktpositioner 

(Wheelan & Johnston, 1996), som ligger till grund för eventuellt motstånd utöver intervjupersonerna; 

B anammade snabbt det nya systemet och är entusiastisk inför förändringen, M menar att hon är 

positivt inställd till alla mjukvaruförändringar och Q är involverad i själva förändringsprocessen. Deras 

maktpositioner har därmed antingen förbättrats eller varit förhållandevis oförändrade, vilket kan ha 

medverkat till att inget direkt hot har upplevts (Schein, 2006). 

Eftersom hotbilden varit icke-existerande eller, på sin höjd, minimal, har intervjupersonerna istället 

sett att fördelarna med förändringen i IT-systemet vida överstigit eventuella nackdelar; de har 

bemött förändringen (Hultman, 1998) och anammat den som normal. Därmed har också 

förändringsmotståndet hos intervjupersonerna lyst med sin frånvaro. 

Ytterligare en faktor för den individuella inställningen som kan ha spelat in är gruppens storlek 

(Wheelan, 2009). Antalet lokalbokare och schemaläggare inom organisationen är tämligen begränsat, 

så det är fullt möjligt att maktpositionerna inte har skiftat tillräckligt mycket för att utgöra en hotbild 

för någon, enligt det intervjupersonerna förtäljer. Därtill kommer parallellen med hur koncept i 

organisationskulturen har påverkat och påverkar den individuella inställningen till förändring – detta 

förhållande är svårare att kartlägga, då vi närmar oss emergenta egenskaper i organisationen och 

därmed också perspektivet som presenteras av Tsoukas & Chia (2002), att förändring är något som 

måste ske i organisationer, eftersom mänskliga handlingar förutsätter förändring på något plan. 

Den personliga upplevelsen av IT-systemet och förändringen speglas uniformt av samtliga 

intervjupersoner, om än via något annorlunda spegelglas. Exempelvis menar B att hon i början 

upplevde att hon hade vissa farhågor, eftersom det handlade om okända faktorer – är det nya 

systemet verkligen bättre än det gamla? – men hon övertygades snart om att förändringen var 

nödvändig och av godo, efter att själv fått testa den nya mjukvaran, medan Q upplevde att hon bara 

var positivt inställd inför förändringen och att hon tack vare utbildningen och testversionen av 

mjukvaran kunde sätta sig in i det nya systemet så fort som möjligt. 



45 
 

Det alla tre intervjupersoner fört på tal som något mycket positivt var utbildningspassen. Även om 

Q:s utbildningsbild var något annorlunda än för B och M, var utbildningsupplägget detsamma: två 

halvdagsföreläsningar utspridda på två dagar med några veckors mellanrum, samt utdelning och 

genomgång av övningsuppgifter och en lathund för vanligt förekommande funktioner. Vi kan se två 

mycket stora fördelar med att ha dessa övningsuppgifter: dels att det då finns ett samstämmigt 

material som går att hänvisa till, men också att övningsuppgifterna är små och lätta att genomföra, 

vilket ger utbildningsdeltagaren en känsla av att ha uppnått ett mål när uppgiften genomförts; när 

utbildningsdeltagaren då stöter på ett problem och detta problem kan lösas genom 

övningsuppgiftens tillvägagångssätt känner sig deltagaren kompetens och den positiva anknytningen 

till IT-systemet – positiv betingning, om vi får ta ut svängarna lite – förstärks. 

Den personliga upplevelsen hos intervjupersonerna har också, för dem, känts tillräcklig utifrån deras 

personliga behov av interaktion och mått på engagemang. B:s engagerade och entusiastiska 

inställning har bemötts positivt och hon känner att hon lyssnats till. M:s behov av utbyte med den 

styrande gruppen har varit betydligt mindre, vilket gett att hon ändock känner sig tillfredsställd med 

informationsmängden som förmedlats. Q:s behov av utbyte har tillfredsställts genom interaktionerna 

med styrgruppen i både officiell och inofficiell kapacitet och hon känner att hon definitivt haft god 

insyn i förändringsprojektet. 

6.1.1 Implementationsdiskussion 

Ingen av intervjupersonerna tycks ha upplevt psykologisk reaktans (Levinson, 1976), eller något 

förändringsmotstånd överhuvudtaget, på nivåer som skulle inverka på organisationen. Förvisso kan 

detta till viss del härledas till den individuella inställningen, men exakt hur stor del som beror på 

respektive tematiska område är svårt att sia om utifrån det insamlade empiriska materialet. Den 

interna, personliga upplevelsen däremot, har hos B färgats till viss del av en tillstymmelse till tvivel i 

början av utbildningsdelen av implementationsfasen; exakt hur stort detta tvivel varit är svårt att 

säga i efterhand, eftersom B i nuläget uppvisar övertygad entusiasm inför det nya systemet. 

Nyfikenhet och längtan efter förbättringar (Hultman, 1998) kan till viss del legat till grund för att 

intervjupersonernas individuella inställning, utöver organisatoriska koncept och begreppsliga 

faktorer, men i vilken utsträckning endera faktor påverkar de andra – som nämns i den förra 

paragrafen – är med uppsatsen omfattning i åtanke svårt att avgöra. 

Även om synsättet från lean thinking, med kundfokus som absolut mål, är tydligt i det 

intervjupersonerna säger, nämner ingen av dem just termen lean. Däremot nämner de 

problematiken i att arbetsbelastningen vid perioder av schemauppläggning och lokalbokning kan 
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vara överväldigande. I samband med systemuppgraderingen var en av de största farhågorna hos 

personer runt intervjupersonerna att man helt enkelt inte skulle hinna klart i tid i och med det nya IT-

systemet. Denna farhåga menar vi dock snarare knyter an till diskursen runt och kritiken gentemot 

lean thinking, snarare än förändringsarbete och IT-systemanvändning, som sådant. 

En applicerad CATWOE-analys blir inte nödvändig i kontexten, då förändringen redan är genomförd; 

de praktiska konsekvenserna (T; Transformation, se [3.4.1]) av förändringen har således redan 

spelats ut och behandlats av medarbetarna. Den del av analysverktyget, som fortfarande kan 

användas för att beskriva vidareutvecklingen och den därpå följande användningen av systemet, är 

den del som innefattar den övergripande bilden för de långtgående konsekvenserna (W; 

Weltanschaaung, se [3.4.1]). Positiva och negativa påverkan, som inverkar på organisationen som 

helhet, kan fortfarande uppstå i och med exempelvis vidareutveckling av systemet och 

nyanställningar av medarbetare som ska sätta sig in i det nya systemet. 

IT-systemet upplevs av intervjupersonerna vara ett processtödjande verktyg, vilket förmodligen 

också spelar in i hur de resonerar omkring det. Eftersom de inte upplever att deras dagliga aktiviteter 

styrs av verktyget, är det fullt möjligt att detta spelat in på hur deras förändringsbenägenhet 

uppstått. I det hypotetiska fall då IT-systemet varit en absolut nödvändig del av deras allmänna 

vardag hade reaktionen kunnat vara en annan, om de då upplevt situationen som mer hotfull eller 

utmanande (jmf. Schein, 2006; Checkland, 2000; Hultman, 1998). 

6.2 Perspektivanalys och -diskussion 

Tre genomgående tematiska klassificeringar framstår som extra tydliga vid abduktiv analys av 

intervjupersonernas perspektiv: perspektivet på individens upplevda roll i organisationen, individens 

superanvändarpotential i IT-systemet och individens upplevda förändringsomfattning jämte IT-

systemet. 

B upplever inte sig själv som en superanvändare i IT-systemet, men visar tecken på potential för att 

bli en, enligt beskrivningen som gjord av Alf Westelius [i 5.4.1]. B:s entusiasm och engagemang tyder 

på nyfikenhet och intresse inför förändringen, vilket delvis kan förklaras av den känsla av inflytande 

och delägarskap hon upplevt tack vare lyhördheten och responsen från styrgruppen. Denna 

informella maktposition (Schein, 2006; Checkland, 2000; Wheelan & Johnston, 1996) kan också bidra 

till de drag av evangelism och vilja till informationssökande som upplevts under intervjun. 

B:s perspektiv på sin roll i förändringen ligger närmast det sociotekniska perspektivet på 

organisationer, där deltagande i förändringsprocesserna är viktigt och nyttigt, men där förändring 

ändå är något som är extraordinärt och utanför rutinen. Intresset och deltagandet gör dock att 



47 
 

förändringen upplevs som delägd (Mumford, 2000; Checkland, 2000; m.fl.) och därmed ses inte 

förändringen som ett hot, utan som en möjlighet till vidareutveckling (Hultman, 1998; Kotter, 1999). 

Förändringsomfattningen upplever B som mycket liten, efter att systemet till viss grad nu 

normaliserats; däremot har vissa rutiner i själva mjukvaran kunnat konfigureras individuellt, så 

tidigare arbetssätt i viss utsträckning har kunnat bevaras. Detta minimala skifte i processen, där det 

alltså till största delen är verktyget som processen utförs med, har alltså inte föranlett annat än en 

svävande undran runt förändringens relevans när B först introducerades till det nya systemet (jmf. 

Womack & Jones, 2003; Kotter, 1999; Hultman, 1998; se även [3.2]). 

M, å andra sidan, upplever att det inte skett någon förändring alls i arbetssätt och processer, utan 

menar att det endast är verktyget – IT-systemet – som har bytts ut och att verktyget som sådant är 

helt likt sin föregångare, med undantag för estetiska moderniseringar och snabbheten i systemet.  

M:s perspektiv på sin roll i förändringen ligger dock mycket närmare det Tayloristiska (mekaniska) 

perspektivet (se [3.1.1]) på organisationer, där beslut kommer ”uppifrån” och utförs av de som 

befinner sig ”nedanför” dessa beslutstagare. M är en betydligt passivare konsument av information, 

som tillgodogör sig information som delges, men söker inte själv upp ytterligare information utanför 

denna; arbetsrutinerna är desamma efter som innan förändringen och därför upplever M sin roll i 

förändringen som mycket liten. 

Eftersom M:s upplevda roll är en den av en passiv icke-ägare, är M en brukare av superanvändare, 

snarare än att hon själv är en dito; M:s acceptans av förändringen kommer sig snarast av resignation 

inför beslut tagna ”ovanifrån” och en allmänt välvillig inställning till förändring, som antagligen 

kommer sig av organisationskulturella faktorer och gruppåverkan (Wheelan, 2009; Wheelan & 

Johnston, 1996). 

Q:s upplevda roll är betydligt mer engagerad än M, men på ett praktiskt plan mer konkret involverad 

i förändringsarbetet än B. Trots detta upplever Q inte samma nivå av delägarskap som B, vilket kan 

ha sin förklaring i att Q:s utbildningspass anordnades vid andra tillfällen än de ordinarie för 

schemaläggarna; att Q varit involverad i framtagningen av kriterier och krav för det nya systemet kan 

också bidra till att Q:s delägarskap ironiskt nog minskat, eftersom hon haft en tydligare bild av hur 

leverantören av systemet har agerat vid utvecklingen av det. Denna insikt om leverantörens ägarskap 

av IT-systemet, vilket också illustreras i en mailkonversation med Annika Svenvik den 7:e maj 2013, 

som att ”[...] man är ’i klorna på’ en leverantörs välvilja [...]”, kan ha påverkat Q:s känsla av 

delägarskap i negativ mening. 
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Det sociotekniska perspektivet på organisationer är återigen aktuellt med avseende på Q:s 

deltagande i projektet, men i bakgrunden finns också inställningen att förändring inte nödvändigtvis 

är något extraordinärt, utan normaltillståndet, vilket gör att element från Tsoukas och Chias (2002) 

perspektiv också dyker upp. Detta innebär också att även om Q är en betydligt mer aktiv användare 

och med högre delägarskap än M, uppvisar Q inte potential för att bli en engagerad superanvändare i 

systemet, trots hög kompetens i det. 

6.3 Triangulering av analysen jämte teorin 

I både implementationsanalysen och perspektivanalysen syns liknande emotionell respons hos 

intervjupersonerna, trots skillnader i personlighet; den emotionella responsen är dock övervägande 

positiv, vilket kan kontrasteras mot Kotters (1999) och Burkes (2002) påstående om att förändring 

innebär en omtumlade emotionell upplevelse. Intervjupersonerna ger inte uttryck för att 

förändringen på något sätt varit omtumlande, så förändringen tycks främst ha varit organisatorisk till 

sin natur; processer och individer har i stort sett kunnat genomgå förändringen utan större påverkan. 

Den emotionella responsen ligger snarare närmare Hultmans (1998) beskrivning av mänskligt 

beteende i hotfulla situationer, där intervjupersonerna i så fall bemött hotet – men 

intervjupersonerna ger inte heller uttryck för att förändringssituationen på något sätt upplevts som 

hotfull.  

Däremot kan Wheelans (2009) explorativa teori, om att mindre grupper har lättare att förändras, 

vara relevant med tanke på att lokalbokningsgruppen ändå är en relativt liten grupp; speciellt om 

Wheelan och Johnstons (1996) tankar om informella maktstrukturer tas med i beräkningen. Det är 

utifrån intervjuerna uppenbart att de fyra faktorer som Kotter (1999) menar leder till 

förändringsmotstånd i det aktuella fallet har undvikits eller åtminstone i mycket hög grad mitigerats: 

1) Intervjupersonerna upplever inte att de har förlorat något på förändringen. 

2) Det finns inga missförstånd rörande förändringen och dess konsekvenser. 

3) Det finns förståelse för att förändringen är nödvändig och varför. 

4) Det finns hög tolerans för förändring. 

För att förklara vad som påverkat att ovanstående faktorer inte blivit negativa, kan Hultmans (1998) 

beskrivning av nyfikenhet och längtan efter förändring ligga till grund för att punkterna 3 och 4 ovan 

bemötts. Vad gäller första och andra punkterna, kan man tack vare lean thinking förklara nyttan och 

vinsten med förändringen, genom ökad kundnytta och högre effektivitet; därtill Maslows (1943) 

behovshierarki, vari självkänslobehoven fortfarande tillfredsställs efter förändringen, även om vi inte 

är nog kompetenta inom psykologi för att avgöra huruvida självförverkligandebehoven tillfredsställs 

av densamma. 
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Utifrån samtalet med Alf Westelius angående Machiavellis vinnare och förlorare, menar vi att 

intervjupersonerna ser sig själva som vinnare på denna förändring, eftersom deras mål – bättre 

service för kunderna – bättre uppfylls genom det nya systemet, deras arbetssätt blir effektivare, så 

de blir bättre på sitt arbete; deras frågor och önskemål möts av lyhördhet och de får möjlighet att 

tillgodogöra sig kompetens i systemet på förhand genom utbildningar, vilket leder till att 

osäkerhetsmoment rörande systemets utformning klaras upp och istället förvärvas 

framgångskänslor, när knepiga moment klaras av. Eftersom intervjupersonerna varit involverade i 

förändringsarbetet till den grad de själva velat och fått känna delägarskap genom den lyhördhet de 

visats, påverkas återigen samtliga Kotters (1999) faktorer för förändringsmotstånd i positiv riktning. 

Sammanfattningsvis, för trianguleringen: i perspektivanalysen (primär) och implementationsanalysen 

(sekundär) ser vi emotionell respons som enligt teorin (tertiär-a) och sekundärempirin (tertiär-b) 

skulle uppvisas då förändringsmotstånd inte finns. 

6.4 Övergripande diskussion 

I analysen går att skönja att förändringsmotstånd kan uppkomma på olika plan och därinom på olika 

nivåer av påverkan, som i fallet B, där förändringsmotståndet aldrig manifesterade sig bortom den 

initiala undran; detta påverkade dock aldrig implementation eller acceptansen hos B, enligt egen 

utsaga.  

Däremot har inget motstånd alls upplevts hos M eller Q, vilka senare inte heller upplevt några 

svårigheter med att använda det nya systemet. Den emotionella responsen har alltså varit relativt 

likformig hos de tre intervjupersonerna, både gentemot IT-systemet och gentemot organisationen, 

trots att deras inställning och personligheter haft desto större skillnader. 

I fallen M och Q kan vi alltså inte finna att förändringsmotstånd uppstått överhuvudtaget och att den 

emotionella responsen har varit positiv och snarast förändringsbejakande, medan fallet B upplevt 

visst motstånd, som sedan försvunnit i takt med att förändringsnyttan klarlagts. Att transparens och 

lyhördhet, tydlighet och tillgänglighet är viktigt att prioritera från ledningen är en redan etablerad 

sanning (Kotter, 1999; Hultman, 1998; m.fl.), som vi i analysen kan se har påverkat den individuella 

inställningen och den personliga upplevelsen i mycket hög grad. 

Huruvida detta var den enda faktorn är dock öppet för spekulation och vidare forskning, liksom 

individens perspektiv på IT-systemen, organisationen och organisationskulturen (som sådan), där vi i 

analysen ser en korrelation med individens inställning till organisationen och IT-systemet (och i 

förlängningen till förändring).  



50 
 

Analysen tycks oss indikera att den emotionella responsen vid IT-förändringsarbete, då det till sin 

natur innebär begränsad individpåverkan och riktas mot individer med kort erfarenhet i det gamla 

systemet, inte nödvändigtvis alltid resulterar i förändringsmotstånd. 

6.5 Metoddiskussion 

Att använda ostrukturerade intervjuer i kombination med induktiv tematisk analys visade sig vara en 

lösning som lämpade sig väl för vår epistemologisk-ontologiska utgångspunkt. Eftersom vi 

behandlade intervjupersonernas uppfattning av verkligheten som sanning, kunde vi tolka 

verkligheten utifrån respektive persons perspektiv, vilket också bidrog till förståelsedjupet under 

analysen. Vi upptäckte också att det givetvis också finns risker med att ha ostrukturerade intervjuer, 

till exempel att fokus i intervjuerna kan bli väldigt olika beroende på vem man pratar med och hur 

man formulerar sig.  

Därmed försvåras tematiseringen, när det inte finns givna frågeställningar att utgå från. Däremot 

hamnar fokus å andra sidan på det som för diskussionen blir centralt för intervjupersonen. Vinklingen 

i intervjuerna hamnar därför närmare intervjupersonernas upplevelser, vilket varit centralt för 

uppsatsen. 

I och med att vi velat fånga intervjupersonernas känslor och personligheter inom ramen för 

intervjutemat, upplevde vi att den subjektiva färgningen av upplevda situationer var oss till nytta, när 

vi analyserade det empiriska materialet. Tydliga teman framstod tidigt, eftersom intervjupersonerna 

fått beskriva sina upplevelser utifrån det egna perspektivet, inte något ”objektivt” ovanifrån-

perspektiv. 

Metodavsnittet är i stort sett intakt efter genomförd datainsamling och efterföljande analys, vilket vi 

ser som något positivt, eftersom detta innebär att vår planering inför och sedermera utförandet av 

uppsatsskrivningen varit fullgod. Däremot har olika moment tagit mer eller mindre tid än vi trott, så 

den faktiska tidsåtgången har varierat betydligt mer än planerat. 

Vi inser att en undersökning ämnad att samla in kvantitativ data rörande systemets 

användningsområden före och efter förändringen hade kunnat bidra till trianguleringen, men då 

förändringen redan var genomförd när studien inleddes var detta omöjligt att göra med tillräckligt 

god validitet; vid eventuella framtida studier är dock detta något som definitivt kan utforskas, för att 

få ytterligare trianguleringspunkter jämte analysen. 
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7.0 SLUTSATSER 

Användning av en ”bästa praxis”, oavsett om det gäller vid processtyrning, som i fallet lean thinking, 

eller om det gäller vid förändringsarbete omkring IT-system – med hanteringsåtgärder och 

handlingsplaner – kan mot bakgrund av fallstudien definitivt ifrågasättas; finns verkligen en bästa 

praxis för att genomföra IT-förändringsarbete, eller består ”bästa praxis” helt enkelt av ”respektera 

och lyssna till dina medarbetare, så får du medarbetare som respekterar dig och lyssnar på dig”?  

Kan bästa praxis vid förändringsarbete med IT-fokus sammanfattas med ”behandla människor som 

människor”? Generaliserbarheten i resultaten är dock förhållandevis låg, varför vi inte vill dra på för 

stora växlar på hur applicerbart vårt resultat är utanför vår givna kontext. 

En grundläggande förutsättning för att IT-förändringsarbete ska lyckas, tycks oss, efter att ha 

genomfört fallstudien och läst det teoretiska materialet, vara att det är förändringsmottagarnas 

attityd gentemot både IT-systemet som sådant och gentemot förändring generellt – som etablerats 

långt innan förändringsprojektet ens förts på tal – som avgör responsen. Checklands (2000) och 

Machiavellis maktstrukturer och påverksansgrader i all ära; individer är individer och personligheter 

är inte nödvändigtvis kategoriskt svart-vita. 

Vi finner att den vedertagna sanningen som yttras av Kotter (1999) m.fl. att förändringsmotstånd 

alltid uppstår inte nödvändigtvis är med verkligheten överensstämmande. Ja, intervjupersonerna 

uppger att det knorrades i leden och att det fanns negativa tongångar inför förändringen, men även 

om vårt resultat inte går att generalisera utanför intervjupersonerna (Flyvberg, 2006 jämte t.ex. 

Payne & Williams, 2005; Walsham, 1995), kan vi tack vare skillnader i personlighet och attityd hos 

intervjupersonerna se att de tre skulle kunna utgöra en heterogen grupp, som skulle utsättas för 

förändring – i det hypotetiska fallet skulle inget förändringsmotstånd uppstått alls. 

Förändringsmotståndet har hos intervjupersonerna undvikits genom flera olika faktorer, som kan 

utgöra ett komplext skyddsnät av åtgärder för att mitigera förändringsmotstånd generellt, men det 

är viktigt att påpeka att vi inte propagerar de åtgärder och tillvägagångssätt som beskrivits i 

uppsatsen som en ”bästa praxis”; det är dock ett tillvägagångssätt som de facto har fungerat, i den 

givna situationen, med de givna medarbetarna. 

Vi menar vidare att organisatorisk medvetenhet (”organizational mindfulness” (Skibola, 2011)) är ett 

koncept som definitivt bör lyftas fram i sammanhanget, då det belyser människan som individ i 

organisationen, snarare än organisationen som en fristående, autonom organism eller maskin, där 
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människan utgör antingen ett kugghjul eller en väv av komplexa relationer. Att tillgodose 

individernas behov och bemöta individernas problem är nyckeln till tillit och respekt.  

Detta blir särskilt viktigt när IT-förändringen som ska genomföras är större till sin natur, än i vårt 

undersökta fall. Den undersökta gruppens storlek är relativt liten, vilket vi tagit hänsyn till i analysen, 

men om förändringen istället omfattar ett IT-system som används av tusentals medarbetare måste 

den av förändringsbenägenhet genomsyrade kulturen och IT-vänligheten etableras långt tidigare än i 

implementationsfasen av projektet. Vikten av (för-)förståelse och engagemang på individens önskade 

nivå kan inte nog betonas. 

Den emotionella responsen vid IT-förändringsarbete, när förändringen till sin natur innebär 

begränsad individpåverkan och riktas mot individer med kort erfarenhet i det gamla IT-systemet 

behöver således inte nödvändigtvis innebära att förändringsmotstånd uppkommer. 

IT-system är idag en naturlig del av en organisation, på samma sätt som medarbetarna är det. A 

priori-antagandet att ”en organisation består av människor” är inte hela sanningen, när enorma 

mängder information idag ska hanteras på ett modernt sätt. IT-system och människor måste 

samexistera i organisationen, för att grunden ska kunna läggas för en välfungerande, välmående och 

förändringsvälkomnande kultur. En organisation må vara ett resultat som är större än summan av 

sina delar, men utan delarna blir resultatet likafullt noll. 
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8.0 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Kopplingen mellan uppsatsen och våra valda inriktningar IT & Projekt och IT & Management är 

relativt tydlig, då hela IT-förändringsarbetet har skett i projektform och rört införandet av ett nytt IT-

system, sedermera med vår inriktning mot den mjukare HR-/organisationsteoretiska grenen av 

informatik.  

Även dessa, de organisatoriska perspektiven (Tsoukas & Chia, 2002; Mumford, 2000; Burns & Stalker, 

1961), kan pusslas samman med IT och Projekt/Management, i det att även synen på IT och IT-

systemens stödjande funktioner kan differentieras mellan de olika perspektiven; att IT-systemet med 

det förändringscentrerade emergenta perspektivet kan fungera som en katalysator för handlingar, 

som leder till förändring; att IT-systemet med det sociotekniska perspektivet kan utgöra plattform för 

samarbete och hierarkiöverskridande samarbete; och att IT-systemet med det mekaniska, 

Tayloristiska, perspektivet kan fungera som måttstock och uppgiftsfördelare. IT-fokuserad 

förändringshantering speglar till viss mån individen och människans behov och upplevelser, i dessa 

kontexter, men fokuserar främst på att sedan tillhandahålla verktyg för att hantera behoven och 

upplevelserna.  

Att fokusera på dessa aspekter ökar förståelsen för människan och dess interaktioner, när den 

befinner sig i en organisation. Detta lägger grunden för att undvika missförstånd och oavsiktligt 

förändringsmotstånd. Samtidigt är förändring och förändringar med IT-fokus mycket breda 

ämnesområden, som varit och är högaktuella; IT-projekt med enorma summor pengar i budget går 

på pumpen (Jerräng, 2008), inte enbart på grund av teknisk inkompetens, utan också på grund av 

brist på förankring. Användarnyttan hamnar i skymundan. Förändringsarbete kan vara ett sätt att 

bemöta människorna och lägga fokus på användarnyttan under införandet, istället för att dela in 

medarbetarna i hanterbara fack. Intervjupersonernas utsagor illustrerade att det finns en 

genomgående prioritering av kundnyttan inom det undersökta fallet och att förändringen som nu 

genomfördes låg i linje med den. Däremot nämnde ingen av intervjupersonerna vare sig lean thinking 

eller andra organisatoriska modeord; om en ”bästa praxis” finns, är därmed svårt att sia om. 

För att genomföra ett förändringsprojekt runt IT, belyser uppsatsen att det krävs lyhördhet, 

transparens och tillgänglighet på den nivå som de individuella medarbetarna, som ska ”utsättas” för 

förändringen, behöver. Den belyser också vikten av att, långt innan projektet drar igång, förankra 

synsätt och attityder som inbjuder till förändring; att normalisera förändringstillståndet som Tsoukas 

och Chia (2002) föreslår är ett steg i rätt riktning; att ytterligare fokusera på medarbetarna, genom 

fraktal design och organisatorisk medvetenhet (Malik, 2004), är ännu ett. 
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Det är dock svårt att ställa upp ett ramverk för IT-fokuserad förändring, där kategorisering av 

motstånd och människor lätt kan göras. Istället för att åtgärda problemen, menar vi att det i sig är ett 

problem att kategoriskt dela in människor alls. Kotter (1999) tycker i sitt förord att det är viktigt att 

inte dra slutsatser utifrån stereotypa karaktäriseringar av människor, för att sedan ägna resten av sin 

bok åt att skapa kategorier för förändringsåtgärder. Intressant blir det ju egentligen mest då 

människan inte reagerar enligt teoretiserade, förväntade ramar, vilket säkerligen organisationer, 

oberoende av perspektiv, utmanas av; men, är då verkligen rätt respons att analysera de förväntade 

ramarna, eller bör organisationen istället undersöka vilken emotionell respons som uppstått, för att 

förstå hur organisationen och individen står i relation till varandra?  

Detta beskriver också ett av problemen med förändringsarbete i stort; för att prata om det behövs 

begrepp, men begreppen är i sig begränsande, eftersom det måste finnas tydliga ramar för vad 

begreppen behandlar – och så fort ramar sätts upp vad gäller människor och deras beteenden 

riskerar vi att skapa stereotyper, som må vara aldrig så välutvecklade; de är fortfarande stereotypa 

generaliseringar. Inom det systemvetenskapliga området har koncept inom förändringsarbete oftast 

utgått från modeller eller metoder som verktyg för att genomföra förändring, men det är svårt att 

försöka passa in en komplex människa i sådana modeller, om individen förväntas bete sig på ett visst 

sätt. Frågan är om det alls går att sätta in människor i teoretiska ramar, på det här sättet? Kan man 

ha en solkatt i en bur? 

Att skriva en kandidatuppsats inom förändringsarbetesområdet är oerhört komplext, eftersom 

områdets tvärvetenskapliga natur täcker in allt från organisationsteori och psykologi till 

gruppdynamik, IT-arkitektur och projektledning. Vi tycker att vi, trots denna komplexitet, på ett 

förtjänstfullt sätt har ringat in centrala delar av den emotionella responsen hos våra intervjupersoner 

och därefter satt responsen i ett antal illustrerande perspektiv för att klargöra våra fynd. Vi menar att 

det nu finns en påtaglig grund för vidare forskning på vårt valda område. 

Generaliseringsmöjligheterna utifrån uppsatsen är svårbedömda. Det grundar sig inte så mycket i 

ämnes- eller metodval, som det beror på ovanstående paragrafer; det är ett komplext ämne, där 

osynliga a priori-antaganden mycket väl kan ligga till grund för antaganden, som helt enkelt ännu 

inte, i någon tongivande omfattning, belysts. Därtill tillkommer att intervjuomfattningen varit relativt 

begränsad i uppsatsen och det hade varit önskvärt med än fler respondenter, som kunnat illustrera 

andra perspektiv än de som nu finns med. Däremot är det möjligt att utifrån uppsatsen utforma både 

hypoteser och antiteser, vilket får ses som ett framsteg; att generera nya, relevanta och intressanta 

frågor är ett lovvärt syfte i sig. 
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Den interna validiteten är dock i vår mening uppsatsens främsta styrka. Resonemang är väl 

underbyggda av djupgående teoretiskt källmaterial och det finns en mycket tydlig stringens genom 

hela uppsatsen. Eftersom tankesättet vi anammat i presentationen av våra resultat bygger på att all 

information först presenteras med bredd, för att slutligen koncentreras till sin kärna (enligt ”tratt-

modellen”), är upplägget pedagogiskt riktigt och inbjuder till större förståelse hos läsaren. 

Slutligen: förändring är centralt; det pågår överallt och hela tiden, vilket inte minst visat sig inom 

ramen för systemvetenskapliga programmet. Då måste vi också förstå hur och varför människor 

reagerar på individuella sätt, för att inte glömma bort organisationens grundstenar: medarbetarna. 

Det spelar ingen roll om vi har konstruerat världens bästa IT-system, om ingen vill använda det. 
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8.1 Vidare forskning 

Uppsatsen lägger grunden för vidare forskning på emotionell respons hos personer som involverats 

på olika sätt i förändringsarbete. Utifrån uppsatsen uppkommer ett antal tvärvetenskapliga 

frågeställningar runt förändringsarbete, som förtjänar att lyftas fram. Bland annat: 

 Finns det några skillnader i den emotionella responsen hos nya medarbetare, kontra 

medarbetare som arbetat länge i det gamla systemet? 

 Vilka konsekvenser har den emotionella responsen på framtida förändringsarbete? 

 Hur kan man, på ett organisatoriskt plan, aktivt influera den emotionella responsen hos 

individerna, för att förebygga förändringsmotstånd? 

 Vilken roll har ledarskap och organisationskultur i förhållande till emotionell respons hos 

personer som är involverade i ett förändringsarbete? 

 Varför uppkommer inte alltid förändringsmotstånd? 

 Vilken roll har förberedande utbildning i förhållande till förändringsmotstånd? 

Den emotionella aspekten av förändringsarbete förtjänar definitivt att belysas, speciellt med tanke 

på det fokus på lean thinking och optimering av processer – eventuellt på bekostnad av mänskliga 

värden – som finns idag. 

Om man kan döma en civilisation efter hur de behandlar sina barn och gamla, kan man kanske döma 

en verksamhet efter hur man behandlar sina anställda? Hur som helst hamnar frågeställningarna 

ovan främst inom ramen för större uppsatser – för att få några som helst utrönande slutsatser krävs 

omfattande kvalitativ data; vi rekommenderar varmt ämnesområdet för presumtiva 

mastersstudenter. 
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DEFINITIONER / ORDLISTA 

Doer – Engelskt begrepp: ungefär ”utförare”; i uppsatsen menas en person som utför sina 

arbetsuppgifter inom ramen för vad som förväntas, utan att i någon större utsträckning reflektera 

över dessa ramar och/eller arbetsuppgifter. 

Epistemologi – Kunskapsteori, läran om kunskap och lärande. Redogörelse för termen och perspektiv 

i metod-avsnittet. 

Evangelist / Evangelism – I uppsatsen menas med begreppet en person som predikar ett fenomens 

nytta och förträfflighet, speciellt efter att ha ”konverterat” från en mer skeptisk hållning gentemot 

fenomenet. Evangelism är förekomsten av detta predikande. 

Kostnad – En kostnad i uppsatsens kontext innebär en aktion, som innefattar en aktivitet för en eller 

flera individer. 

Kund – En kund är i uppsatsens kontext en menad mottagare i slutet av en process. 

Organisatorisk beredskap – ”Organizational readiness” på engelska, definieras i den teoretiska 

referensramen; innebär i kontexten graden av beredskap för förändring, oavsett om beredskapen 

finns på individuell eller organisatorisk nivå. 

Ontologi – Läran om hur världen fungerar. Redogörelse för termen och perspektiv i metod-avsnittet. 

Psykologisk reaktans – Om en individ tror sig själv vara fri att bete sig på ett givet vis, kommer de att 

genomgå psykologisk reaktans (alltså, göra motstånd) om den friheten hotas, eller tas bort. 

Superanvändare – En användare som tillgodogjort sig stora mängder information om systemet som 

inte alla användare nödvändigtvis har tillgång till; en person som andra användare vänder sig till för 

att få råd och hjälp i systemet, innan man vänder sig till officiella support-kanaler. 

Thinker – Engelskt begrepp: ungefär ”tänkare”; i uppsatsen menas med begreppet en person som 

reflekterar över sina arbetsuppgifter, sin yrkesroll och liknande perspektiv på sitt arbete, utöver det 

rena utförandet av arbetsuppgifter inom givna ramar. 

Värde – I uppsatsen menas med ordet ”värde” en positivt påverkande produkt av en individs eller en 

organisations aktiviteter, inte nödvändigtvis på samma sätt som monetärt värde. 

  



58 
 

REFERENSER 

Litteratur 

Ahrne, G. (red.) & Svensson P. (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Egypten: Liber. 

Balogun, J. & Hope Hailey, V. med Johnson, G. & Scholes, K. (1999). Exploring Strategic Change. 
Storbritannien: Prentice Hall. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Ljubljana, Slovenien: Liber. 

Brehm, J.W. (1972). Responses to loss of freedom: A theory of psychological reactance. Morristown, NJ, USA: 
General Learning Press. 

Bruzelius, L & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur. 

Burke, W.W. (2002) Organization Change: Theory and Practice. USA: SAGE Publications. 

Checkland, P. & Scholes, J. (1990). Soft Systems Methodology in Action. Chichester, UK: Wiley 

Daft, R. (2007). Understanding the Theory and Design of Organizations. Kina: Thomson South-Western. 

Dalcer, D. & Brodie, L. (2007). Successful IT Projects. Kina: Middlesex University Press. 

Drafke, M.W. & Kossen, S. (1998). The Human Side of Organizations, Seventh Edition. USA: Addison-Wesley. 

Feyerabend, P. (1993). Against Method (Third Edition). Storbritannien: Biddles Ltd. 

Helfat, C., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D., Winter, S. (2007). Dynamic 
Capabilities: Understanding Strategic Change In Organizations. Singapore: Blackwell Publishing. 

Hultman, K. (1998). Making Change Irresistible. USA: Davies-Black. 

Kotter, J.P. (1999). John P. Kotter on What Leaders Really Do. USA: Harvard business review. 

Kubler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York, USA: MacMillan. 

Levinson, H. (1976). Psychological man. Cambridge, MA, USA: The Levinson Institute. 

Ohno, T. (1978). Toyota Production System. Tokyo, Japan: Diamond. [Japanska] 

Pinnington, A. & Edwards, T. (2000). Introduction to Human Resource Management. Storbritannien: Oxford 
University Press. 

Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. USA: Currency 
Doubleday. 

Udagawa, M., Satoo, H., Nakamura, K. & Nonaka, I. (1995). Nihon Kigyoono Hinshitsu Kanri (Quality 
Management in the Japanese Enteprises), Tokyo, Japan: Yuhikaku. [Japanska] 

Womack, J., Jones, D. & Roos, D. (1990). The Machine that Changed the World. USA: Harper. 

Womack, J. & Jones, D. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 
Storbritannien: Simon & Schuster. 

Yin, R.K. (2013). Case Study Research Design and Methods (Fifth Edition). USA: Sage Publications Inc. 



59 
 

Artiklar 

Alvesson, M. & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematisation, Academy of 
Management Review, Vol. 36, No. 2, pp. 247-271. Tillgänglig på Internet: 
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=5933088
2&site=ehost-live – Hämtad: 2013-01-22 

Bazeley, P. (2009). Analysing Qualitative Data: More Than “Identifying Themes”, Malaysian Journal of 
Qualitative Research, Vol. 2, pp. 6-22. Tillgänglig på Internet: 
http://www.researchsupport.com.au/More_than_themes.pdf - Hämtad: 2013-01-31 

Burns, T. & Stalker G.M. (1961). [Kapitel 8; Utdrag ur…] The management of innovations, London, Tavistock.  
Utdrag tillgängligt på Internet: http://www.sagepub.com/upm-data/27412_8.pdf – Hämtat: 2013-04-24 

Checkland, P. (2000). Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective, Systems Research and Behavioral 
Science, Vol. 17, pp. S11-S58. Tillgänglig på Internet: 
http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T3_Paper_20110326_soft_systems_method
ology_retrospective_checkland_2000.pdf - Hämtad: 2013-04-19 

Checkland, P. & Poulter, J. (2010). Soft Systems Methodology i Systems Approaches to Managing Change: A 
Practical Guide, Kap. 5, pp. 191-242. Tillgänglig på Internet: 
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84882-809-4_5.pdf - Hämtad: 2013-04-19 

Conrad, F.G. & Schober, M.F. (1999). Conversational Interviewing and Data Quality, 1999 FCSM Research 
Conference Papers, Session V-B. Tillgänglig på Internet: http://www.fcsm.gov/99papers/conrad2.pdf - Hämtad: 
2013-04-10 

Dahlgaard, J.J. & Dahlgard-Park, S.M. (2006). Lean production, six sigma quality, TQM and company culture, 
The TQM Magazine, Vol. 18(3), pp. 263-281. Tillgänglig på Internet: 
http://www.emeraldinsight.com.lt.ltag.bibl.liu.se/journals.htm?articleid=1554428&show=abstract – Hämtad: 
2013-04-19 

Davies, A. & Kochhar, A. (2002). Manufacturing best practice and performance studies: a critique, International 
Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 Iss: 3, pp.289 – 305. Tillgänglig på Internet: 
http://dx.doi.org/10.1108/01443570210417597 – Hämtad: 2013-04-23 

Flyvberg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Resarch, Qualitative Inquiry, Vol. 12, No. 2, pp. 
219-245. Tillgänglig på Internet: http://qix.sagepub.com/content/12/2/219 – Hämtad: 2013-01-28 

Goldkuhl, G. (2011). Kunskapande. Linköping: Forskningsgruppen VITS. Tillgänglig på Internet: 
http://www.vits.org/publikationer/dokument/409.pdf - Hämtad: 2013-01-23 

Hambrick, D.C. & Cannella, A.A. Jr. (1989). Strategy implementation as substance and selling. Academy of 
Management Executive, Vol. 3(4), pp. 278-285). 

Howe, K. R. (1988). Against the Quantitative-Qualitative Incompatibility Thesis or Dogmas Die Hard, 
Educational Researcher, November 1988, pp. 10-16. Tillgänglig på Internet: 
http://nepc.colorado.edu/files/Howe_Against_the_Quant_Qual_Incompatibility_Thesis.pdf – Hämtad: 2013-
06-18 

Malik, P. (2004). An Introduction to Fractal Dynamics, Journal of Human Values, Vol. 10, no. 2, pp. 99-109. 
Tillgänglig på Internet: http://jhv.sagepub.com/content/10/2/99 - Hämtad: 2013-04-24 

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation, Psychological Review, Vol. 50, pp. 370-396. Tillgänglig på 
Internet: http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm – Hämtad: 2013-04-24 

Mumford, E. (2000). A Socio-Technical Approach to Systems Design, Requirements Engineering, Vol. 5(2), pp. 
125-133. Tillgänglig på Internet: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FPL00010345.pdf – Hämtad: 
2013-04-23 

https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=59330882&site=ehost-live
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=59330882&site=ehost-live
http://www.researchsupport.com.au/More_than_themes.pdf
http://www.sagepub.com/upm-data/27412_8.pdf
http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T3_Paper_20110326_soft_systems_methodology_retrospective_checkland_2000.pdf
http://mail.im.tku.edu.tw/~myday/teaching/992/SMS/S/992SMS_T3_Paper_20110326_soft_systems_methodology_retrospective_checkland_2000.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84882-809-4_5.pdf
http://www.fcsm.gov/99papers/conrad2.pdf
http://www.emeraldinsight.com.lt.ltag.bibl.liu.se/journals.htm?articleid=1554428&show=abstract
http://dx.doi.org/10.1108/01443570210417597
http://qix.sagepub.com/content/12/2/219
http://www.vits.org/publikationer/dokument/409.pdf
http://nepc.colorado.edu/files/Howe_Against_the_Quant_Qual_Incompatibility_Thesis.pdf
http://jhv.sagepub.com/content/10/2/99
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FPL00010345.pdf


60 
 

Payne, G. & Williams, M. (2005). Generalization in Qualitative Research, Sociology, Vol. 39(2), pp. 295-314. 
Tillgänglig på Internet: http://www.uk.sagepub.com/gray/Website%20material/Journals/soc_payne.pdf - 
Hämtad: 2013-01-28 

Pettersen, J. (2009) Defining lean production: some conceptual and practical issues, The TQM Journal, Vol. 21 
Iss: 2, pp.127 – 142. Tillgänglig på Internet: http://dx.doi.org/10.1108/17542730910938137 – Hämtad: 2013-
04-23 

Pettigrew, A.M. (2013). The Conduct of Qualitative Research in Organizational Settings, Corporate Governance: 
An International Review, Vol. 21(2), pp. 123-126. Tillgänglig på Internet: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8683.2012.00925.x/pdf - Hämtad: 2013-01-31 

Ryan, G. & Bernard, R. (2003). Techniques to Identify Themes. Field Methods, Vol. 15, No. 1, pp. 85-109. 
Tillgänglig på Internet: http://www.engin.umich.edu/teaching/crltengin/engineering-education-research-
resources/ryan-and-bernard-techniques-to-identify-themes.pdf - Hämtad: 2013-01-31 

Schein, E.H. (2006). From Brainwashing to Organizational Therapy: A Conceptual and Empirical Journey in 
Search of ‘Systemic’ Health and a General Model of Change Dynamics. A Drama in Five Acts, Organization 
Studies, Vol. 27(2), pp. 287-301. Tillgänglig på Internet: 
http://www.uk.sagepub.com/managingandorganizations/downloads/Online%20articles/ch09/3%20-
%20Schein.pdf – Hämtad: 2013-04-24 

Shin, J., Taylor, S. & Seo, M. (2012). Resources for Change: The Relationships of Organizational Inducements 
and Psychological Resilience to Employee’s Attitudes and Behaviors Toward Organizational Change, Academy of 
Management Journal, Vol. 55, Issue 3, pp. 727-748. Tillgänglig på Internet: 
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=7644596
5&site=ehost-live – Hämtad 2013-05-13 

Taylor, S. (2012). “One participant said…”: the implications of quotations from biographical talk, Qualitative 
Research, Vol. 12, No. 4, pp. 388-401. Tillgänglig på Internet: http://qrj.sagepub.com/content/12/4/388.full.pdf 
- Hämtad: 2013-01-31 

Tsoukas, H. & Chia, R. (2002). On Organizational Becoming: Rethinking Organizational Change, Organization 
Science, vol. 13, no. 5, pp. 567-582. Tillgänglig på Internet: 
http://orgsci.highwire.org/content/13/5/567.full.pdf+html – Hämtad: 2013-04-09. 

Walsham, G. (1995). Interpretative case studies in IS research: nature and method, European Journal of 
Information Systems, Vol. 4, pp. 74-81. Tillgänglig på Internet: http://www.palgrave-
journals.com/ejis/journal/v4/n2/pdf/ejis19959a.pdf – Hämtad: 2013-01-28 

Webster, J. & Watson, R. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review, MIS 
Quarterly, Vol. 26, No. 2, pp. xiii-xxiii. Tillgänglig på Internet: http://www.jstor.org/sici?sici=0276-
7783%28200206%2926%3A2%3CXIII%3AATPTPF%3E2.0.CO%3B2-0&origin=ISI – Hämtad: 2013-01-22 

Wheelan, S. (2009). Group Size, Group Development, and Group Productivity, Small Group Research, Vol 40 (2), 
pp. 247-262. Tillgänglig på Internet: http://sgr.sagepub.com/content/40/2/247.short – Hämtad: 2013-04-24 

Wheelan, S., Johnston, F. (1996). The role of informal member leaders in a system containing formal leaders, 
Small Group Research, Vol. 27, No. 1, pp. 33-55. Tillgänglig på Internet: 
http://sgr.sagepub.com.lt.ltag.bibl.liu.se/content/27/1/33 - Hämtad: 2013-02-12 

Whetten, D. (1989). What constitutes a Theoretical Contribution? Academy of Management Review, Vol. 14, 
No. 4, pp. 490-495. Tillgänglig på Internet: http://marriottschool.net/emp/daw4/1989%20AMR%20Theory.pdf 
– Hämtad: 2013-01-22 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk 
Forskning i Sverige, Årg. 6, Nr. 4, pp. 270-292. Tillgänglig på Internet: http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-
filer/aasberg.pdf - Hämtad: 2013-02-12 

http://www.uk.sagepub.com/gray/Website%20material/Journals/soc_payne.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/17542730910938137
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8683.2012.00925.x/pdf
http://www.engin.umich.edu/teaching/crltengin/engineering-education-research-resources/ryan-and-bernard-techniques-to-identify-themes.pdf
http://www.engin.umich.edu/teaching/crltengin/engineering-education-research-resources/ryan-and-bernard-techniques-to-identify-themes.pdf
http://www.uk.sagepub.com/managingandorganizations/downloads/Online%20articles/ch09/3%20-%20Schein.pdf
http://www.uk.sagepub.com/managingandorganizations/downloads/Online%20articles/ch09/3%20-%20Schein.pdf
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=76445965&site=ehost-live
https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=76445965&site=ehost-live
http://qrj.sagepub.com/content/12/4/388.full.pdf
http://orgsci.highwire.org/content/13/5/567.full.pdf+html
http://www.palgrave-journals.com/ejis/journal/v4/n2/pdf/ejis19959a.pdf
http://www.palgrave-journals.com/ejis/journal/v4/n2/pdf/ejis19959a.pdf
http://www.jstor.org/sici?sici=0276-7783%28200206%2926%3A2%3CXIII%3AATPTPF%3E2.0.CO%3B2-0&origin=ISI
http://www.jstor.org/sici?sici=0276-7783%28200206%2926%3A2%3CXIII%3AATPTPF%3E2.0.CO%3B2-0&origin=ISI
http://sgr.sagepub.com/content/40/2/247.short
http://sgr.sagepub.com.lt.ltag.bibl.liu.se/content/27/1/33
http://marriottschool.net/emp/daw4/1989%20AMR%20Theory.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf


61 
 

 

Internet 

Jerräng, M. (2008). [Elektronisk] Tio miljarder för SAP på Försäkringskassan, Computer Sweden. URL: 
http://www.idg.se/2.1085/1.179163/tio-miljarder-for-sap-pa-forsakringskassan 

KnowYourMeme (2010). [Elektronisk] Do Want / Do Not Want | Know Your Meme. URL: 
http://knowyourmeme.com/memes/do-want-do-not-want - Hämtad: 2013-04-09. 

LiU. (2013a). [Elektronisk] Westelius, Alf: EIS: IEI: Linköpings universitet. URL: 
https://www.iei.liu.se/eis/westelius-alf?l=sv - Hämtad: 2013-04-19 

LiU. (2013b). [Elektronisk] Westlius: Alf: EIS: IEI: Linköping University. URL: https://www.iei.liu.se/eis/westelius-
alf?l=en&sc=true – Hämtad: 2013-04-19 

Malik, P. (2007). [Elektronisk] Fractal Dynamics and CSR. URL: http://www.bsr.org/reports/fractal-
dynamcis/BSR_FD_Narrative.pdf - Hämtad: 2013-04-23 

MIT. (2013). [Elektronisk] MIT Sloan Faculty Directory – MIT Sloan. URL: 
https://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=41040 - Hämtad: 2013-04-19 

Skibola, N. (2011). [Elektronisk] Mindfulness as a Tool for Organizational and Social Change – Forbes. URL: 
http://www.forbes.com/sites/csr/2011/02/01/mindfulness-as-a-tool-for-organizational-and-social-change/ - 
Hämtad: 2013-04-23

http://www.idg.se/2.1085/1.179163/tio-miljarder-for-sap-pa-forsakringskassan
http://knowyourmeme.com/memes/do-want-do-not-want
https://www.iei.liu.se/eis/westelius-alf?l=sv
https://www.iei.liu.se/eis/westelius-alf?l=en&sc=true
https://www.iei.liu.se/eis/westelius-alf?l=en&sc=true
http://www.bsr.org/reports/fractal-dynamcis/BSR_FD_Narrative.pdf
http://www.bsr.org/reports/fractal-dynamcis/BSR_FD_Narrative.pdf
https://mitsloan.mit.edu/faculty/detail.php?in_spseqno=41040
http://www.forbes.com/sites/csr/2011/02/01/mindfulness-as-a-tool-for-organizational-and-social-change/


 

1 
 

BILAGOR 

Bilaga A: Intervjuguide 

Information 

Syftet med intervjun är att undersöka hur förarbetet i projektet påverkat den kritiska delen av 

implementationsfasen ur medarbetarnas perspektiv – vi vill veta hur respondenten har upplevt 

förändringsprocessen. Intervjun beräknas ta mellan 45 minuter och 1 timme. Alla uppgifter som 

lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vid intervjutillfället kommer intervjuarna att använda en diktafon, för att spela in intervjun. 

Respondenten kan när som helst avbryta eller pausa intervjun. Respondenten får på begäran en 

kopia av kandidatuppsatsen tillskickad sig via e-post när kandidatuppsatsen är färdig. 

Tema 

Temat för intervjun är personliga upplevelser i samband med förändring. I sammanhanget handlar 

det specifikt om hur respondenten har upplevt införandet av det nya lokalbokningssystemet 

TimeEdit 3 på Linköpings universitet. Med anledning av detta spelar det inte någon roll hur bekväm 

respondenten är i det nya, respektive det gamla, systemet; jämförelser av systemen är heller inte 

aktuella, så ingen teknisk förkunskap krävs. Istället är det de känslomässiga och professionella 

reflektionerna som gjorts före, under och efter implementationen av det nya systemet som är 

viktiga. 

Utgångsfrågor 

Bakgrundfrågor: Din ålder? Man eller kvinna? I hur många år har du arbetat på arbetsplatsen? 

Då: Hur mycket information fick du om systemet innan det togs i drift? 

Då: Hade du några farhågor inför systembytet? 

Då: Hur känner du att eventuella farhågor eller frågor du haft blivit bemötta och besvarade? 

Nu: Vilken insyn tycker du att du haft i projektet inför systembytet? 

Nu: Hur tycker du att det fungerar att arbeta i systemet idag? 

Nu: Hade du ändrat på något i hur övergången/implementationen genomförts? I så fall: vad och hur? 

 

Utöver dessa frågor kommer vi att ställa följdfrågor och frågor som blir relevanta under intervjuns 

gång. Vi räknar dock med att ovanstående frågor tar ungefär 45 minuter att diskutera och den 

resterande kvarten lämnar vi öppen för följdfrågor från oss, frågor från respondenten och liknande. 


