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Abstrakt 

 

Denna studie har genomförts med syftet att redogöra för hur förändringsledare arbetar samt 

vilka sensemaking-aktiviteter som bedrivs och är återkommande i förändringar gällande IT-

implementeringar inom den svenska sjukvården. Studien grundar sig på en fallstudie där det 

som studeras är förändringsarbetet gällande implementeringen av IT-systemet MetaVision på 

Akademiska sjukhusets centralintensiv, CIVA. Uppsatsförfattaren har använt sig av 

metodtriangulering och således samlat in empirisk data från tre olika sorters källor. 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med ett urval av informanter baserat på deras 

profession, samt med projektets förändringsledare och superanvändare. Åtta stycken icke 

deltagande observationer har genomförts på avdelningen under fem veckors tid. Utöver det har 

dokument gällande förändringen samlats in. All insamlad data har sammanställts och 

analyserats. Studien mynnar ut en slutsats som belyser det faktum att förändringsledarens arbete 

och beteende är betydande för att förändringen ska gå att driva framåt samt att det finns 

specifika sensemaking-aktiviteter som ledare bör utföra under förändringsprocessens gång. Det 

går inte att urskilja enskilda aktiviteter som är viktigare än andra, då olika aktiviteter har olika 

betydelse i olika projektfaser. Detta beror på förändringens karaktär och vilken organisation 

som studeras. I denna specifika studie presenteras tre övergripande aktiviteter som varit 

betydande i det studerade projektets inledande uppstartsfas. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till studien samt dess problemformulering som sedan 

mynnar ut i den forskningsfråga som studien ämnar besvara. Kapitlet innehåller även avsnitt 

som beskriver de avgränsningar som gjorts, vilka potentiella kunskapsintressenter som finns 

samt en disposition för att ge läsaren en tydlig överblick över uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Informationsteknologiska lösningar är idag en växande del av sjukvården i Europa såväl som i 

andra delar av världen. Länders olika styre och regeringar såväl som sjukvårdsleverantörer är 

idag mycket intresserade och engagerade i sjukvårdsreformer med syftet att förbättra kvalitet, 

kostnadseffektivitet och framför allt patientsäkerhet inom vården. Detta gör det till ett populärt 

forskningsområde, men många traditionella studier av informationssystem väljer att se 

implementeringsprocessen som ett tekniskt införande som sker enligt en planerad förändring i 

förbestämda faser. I ett förändringsarbete är det dock av stor vikt att även se på de sociala 

aspekterna så som mänskliga relationer, organisatoriska och sociala element samt kulturella och 

etiska frågor och andra sociala strukturer (Cucciniello, et al., 2015).  

Det finns således ett sociomateriellt perspektiv när man studerar implementeringar av 

informationssystem, vilket innebär att det finns två dimensioner i förändringen. Den ena 

dimensionen rör den funktionella aspekten av teknologin (materialet) och den andra 

dimensionen handlar om hur teknologin kan skapa förståelse hos användarna för nya arbetssätt 

och processer (socio) (Iveroth, 2010b; Iveroth & Hallencreutz, 2016). De hårda materiella 

faktorerna är viktiga för en förändring då de skapar någonting greppbart för 

förändringsmottagarna där de kan förstå vad förändringen handlar om samt vad målet med 

förändringen är, men att genomföra förändringsarbete kräver att man som förändringsledare 

kombinerar de hårda aspekterna av förändringen med de sociala mjuka aspekterna och med det 

ger användarna en socioteknisk förståelse och en mening med förändringen (Beer & Eisenstat, 

1996; Iveroth, 2010a). Den teknologiska aspekten är således inte det som ensamt påverkar 

huruvida de tänkta resultaten kan uppnås, utan det är istället betydande att ledare förstår och 

fokuserar på de underliggande sociala strukturerna som ligger bakom motivationen till 

förändring och adaption inom organisationen (Cucciniello, et al., 2015).  

Inom organisationer skapas det rutiner och policys som helt baseras helt på de vanor och 

beteende som finns inom organisationen och dessa sociala strukturer är någonting som hela 

tiden fortsätter utvecklas och arbetas fram med tiden. Följderna blir att det skapas en 

organisationskultur där ingen egentligen vet varför saker utförs på ett visst sätt – det är bara så 

man gör det (Scapens, 2006). Detta beteende är själva kärnan i organisationsförändringar då det 
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är detta synsätt och dessa värderingar som ledare bör förändra för att kunna genomföra ett 

förändringsarbete (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Sjukvårdsorganisationer kännetecknas av en 

viss tröghet när det kommer till att genomföra förändringar kopplade till IT, vilket gör 

förändringsarbetet till en stor utmaning (Denis, et al., 2002). Den övergripande utmaningen för 

ledare är att förändra den kulturella aspekten av how we do things around here (Scapens, 2006), 

vilket inom sjukvården kännetecknas av specifika rutiner och processer framarbetade för att 

upprätthålla och främja patientsäkerhet. När framtida förändringar gällande nya IT-system lyfts 

fram kan det för sjukvårdspersonalen vid en första anblick ge sken av att patientsäkerheten 

kommer att gå förlorad vilket medför att ett motstånd snabbt kan uppstå (Denis, et al., 2002). 

Detta gör förändringsarbeten kopplade till IT-implementeringar inom sjukvården intressanta att 

studera då det medför en typ av förändringsmotstånd som är liknande oavsett vilken 

sjukvårdsorganisation forskare väljer att studera.  

För att genomföra förändringar inom sjukvården med det sociala perspektivet i åtanke bör 

förändringsledaren under förändringsprocessens gång fokusera på att främja det som kallas 

sensemaking inom organisationen. Sensemaking handlar i grund och botten om att skapa 

förståelse hos förändringsmottagarna om varför förändringen och sker och ge en mening i vad 

förändringen innebär både på individ- och organisationsnivå (Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

Detta ställer stora krav på förändringsledaren som för att lyckas med detta bör utföra en rad 

olika aktiviteter genom hela förändringsprocessen.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Inledningen belyser det faktum att informationsteknologiska lösningar är en växande del av 

dagens och framtidens sjukvård och att sjukvårdsorganisationer kännetecknas av en viss tröghet 

när det handlar om att förändra och implementera ny IT. Därför är det intressant att studera och 

analysera hur svenska sjukhus hanterar förändringar gällande implementeringsarbeten av nya 

IT-lösningar. Många förändringsledare ser implementeringsarbeten som någonting som sker 

enligt en förbestämd plan, med exakta delmål och ett tydligt och exakt slutmål, och  räknar 

sedan med att organisationen automatiskt ska vinna på det så fort implementeringen är färdig 

(Cucciniello, et al., 2015). Buntin et al. (2011) menar att det inte är så enkelt som att 

implementera ett system och invänta den tänkta vinsten. Forskning pekar istället på att kontext, 

innehåll och olika dimensioner av implementeringsprocessen är betydande för hur 

framgångsrik en informationsteknologisk lösning kommer att bli och att mer forskning inom 

detta område krävs för att kunna förstå de underliggande organisatoriska och mänskliga sociala 

faktorerna som spelar in. Ett perspektiv av detta förhållningssätt är att leda förändring med hjälp 

av sensemaking, men idag finns inte tillräckligt mycket forskning som förklarar vad ledare 

faktiskt gör när de leder förändringsprocesser med hjälp av sensemaking-aktiviteter (Iveroth & 

Hallencreutz, 2016, pp. 30-31). Denna uppsats syftar därför till att bidra till att fylla denna 

specifika forskningslucka och genom ökad kunskap om huruvida dessa sociomateriella aspekter 

spelar in under förändringsarbetet.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är att bidra med ny forskning gällande de sociala aspekterna i hur 

förändringsledare arbetar och vilka sensemaking-aktiviteter som utförs och bör utföras under 

organisationsförändringar inom den svenska sjukvården. Detta genom att studera ett 

förändringsarbete gällande implementeringen av ett IT-system på ett sjukhus inom den svenska 

sjukvården.  

Forskningsfrågan som uppsatsen ämnar svara på är således: 

Hur arbetar förändringsledare  och vilka sensemaking-aktiviteter bedrivs och är åter-

kommande under förändringsarbeten gällande IT-implementeringar inom den svenska 

sjukvården?  

Informatik som forskningsdisciplin handlar huvudsakligen om de verklighetsbaserade sociala 

och organisatoriska sammanhang där informationssystem utvecklas och används, även kallat 

empirical assessment of systems (Oates, 2006). Uppsatsförfattaren menar således att det valda 

ämnet är intressant att studera utifrån sitt informatikperspektiv då det kommer bidra med ny 

kunskap om hur man som ledare bör arbeta under förändringar gällande införande av ny 

informationsteknologi i stora och samhällsviktiga organisationer, så som inom hälso- och 

sjukvården. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Organisationen som undersöks i denna uppsats är Akademiska sjukhuset vilket är en del av 

Landstinget i Uppsala län (Akademiska sjukhuset, i.d.). Den specifika avdelningen där den 

enskilda fallstudien äger rum heter Centralintensiven, CIVA, och det studieobjekt som valts ut 

till studien är det förändringsarbete som sker gällande implementeringen av IT-systemet 

MetaVision. Det totala förändringsarbetet gällande implementeringen av MetaVision på 

Akademiska sjukhuset är mycket större än vad förändringsarbetet på CIVA ger sken av, det 

omfattar fler avdelningar än den uppsatsförfattaren valt ut som enskilt fall i studien. På grund 

av det totala förändringsarbetets omfattning samt undersökningens begränsade tidsperiod har 

uppsatsförfattaren således valt avgränsa sig genom att enbart studera förändringsarbetet på 

CIVA som ett enskilt fall. 
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1.5 Kunskapsintressenter 

 

Forskningsbidraget kommer att vara relevant för personal och ledningsgrupper inom den 

svenska sjukvårdssektorn att läsa inför och under förändringsarbeten gällande 

implementeringar av nya IT-system. Uppsatsen ämnar leda till en analys utifrån befintliga 

metoder och modeller och hur de kan appliceras på organisationsförändringar inom den svenska 

sjukvården. Vidare kan studiens resultat ligga till grund för fortsatt forskning inom området.  

 

1.6 Disposition 

 

Kapitel 2 ”Metod” behandlar de metodval som är gjorda för att nå det önskade resultatet. Det 

inleds med att beskriva den förförståelse som uppsatsförfattaren haft att utgå ifrån i sitt 

uppsatsskrivande. Efter det återfinns i detta kapitel en beskrivning av fallstudien och dess 

kontext, studiens forskningsstrategi och design, forskningsparadigm, forskningsprocess och 

tillvägagångssätt samt operationalisering av studiens teori och metodik för datainsamling. 

I kapitel 3 ”Teoretisk bakgrund” förklaras de centrala begrepp och teorier som studien grundar 

sig på och som senare ligger till grund för studiens analys. Kapitlet lyfter fram begreppen 

förändring, organisationsförändring, planerad och emergent förändring, sensemaking och 

sensegiving. Efter det följer ett avsnitt som beskriver ledarens förändringsarbete där även ett 

tredje perspektiv av förändring lyfts ut som fortsatt teoretisk grund till uppsatsens 

genomförande, det vill säga att förändring sker i riktning av en uppåtgående spiral.  

Kapitel 4 ”Teoretiska utgångspunkter” går djupare i den teorin som ligger till grund för studiens 

analys genom att presentera specifika modeller och ramverk över hur förändringsledare kan 

leda förändringar med sensemaking som verktyg.  

 

Kapitel 5 ”Empiri” inleds med en presentation av de respondenter som intervjuats och 

observerats under studien. Därefter presenteras den information som framkommit under 

intervjuerna, observationstillfällena samt i dokumentanalysen. 

I kapitel 6 ”Analys” kopplas empirin samman med de tidigare teoretiska utgångspunkterna för 

att förankra det insamlade materialet i tidigare forskning. 

Kapitel 7 ”Slutsats och diskussion” sammanfattar de resultat som framkommit ur studien. 

Kapitlet innehåller en diskussion gällande studiens metod och process samt hur det kan ha 

kommit att påverka resultatet. Utöver det ges förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 
 

Detta kapitel inleds med att beskriva den förförståelse som uppsatsförfattaren haft att utgå ifrån 

i sitt uppsatsskrivande. Utöver det återfinns i detta kapitel en beskrivning av fallstudien och 

dess kontext, studiens forskningsstrategi och design, forskningsparadigm, forskningsprocess 

och tillvägagångssätt samt operationalisering av studiens teori och metodik för datainsamling. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Uppsatsförfattaren kommer från en bakgrund inom informatik och har under sina studier på 

kandidatnivå aldrig studerat forskningsområdet organisationsförändring. Intresset för det 

forskningsområdet väcktes under ett inslag i kursen Informationssystem och Management inom 

masterprogrammet Management, Kommunikation och IT vid Uppsala Universitet. Med 

informationssystem som huvudämne och ett brinnande intresse för de sociomateriella 

aspekterna av informationsteknologiska lösningar och hur de kan bidra inom den svenska 

sjukvården uppkom idén till att kombinera det med det nyvunna intresset gällande förändrings-

ledning under organisationsförändringar. 

 

2.2 Beskrivning av fallstudien och dess kontext 

 

Uppsatsen grundar sig i en enskild fallstudie av mindre karaktär då fallet är avgränsat till en 

specifik avdelning på Akademiska sjukhuset. En fallstudie är en empirisk studie där man 

undersöker ett specifikt fenomen i dess naturliga kontext (Yin, 2003) Fallet som undersöks är 

huruvida en specifik avdelning, centralintensiven CIVA, genomför ett förändringsarbete då de 

ställs inför en situation där ett helt nytt IT-system (MetaVision) implementeras och ersätter 

dagens pappersjournaler. Studien på avdelningen genomfördes under fem veckors tid, vilket 

bidrog till att uppsatsförfattaren kunde genomföra observationer både innan, under och efter 

den faktiska implementeringen på avdelningen. Fokus i studien ligger på att undersöka huruvida 

förändringsledare inom den svenska sjukvården kan leda förändringar genom att fokusera på 

att främja sensemaking inom organisationen.  

 

Studien har möjliggjorts sedan uppsatsförfattaren själv kontaktat avdelningen för att få tillåtelse 

att genomföra arbetet där. Detta har redan från start varit uppskattat på avdelningen då de tror 

att det kan komma att bidra till ny kunskap för dem själva inför framtida förändringsarbeten. 

Trots att fallet som denna studie syftar till är av mindre karaktär och därför begränsad till en 

viss avdelning är det ändå representativt för den svenska sjukvården då liknande 

implementeringsarbeten sker på en stor mängd avdelningar på alla sjukhus i Sverige.  
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2.3 Forskningsstrategi och design 

 

Syftet med denna uppsats lämpar sig för en kvalitativ studie, vilket innebär att den grundar sig 

på kvalitativ data. Med kvalitativ data menas all data som är icke numerisk så som ord, bilder, 

ljud, filmer etc. Kvalitativa data är det som är vanligast förekommande när man väljer att 

använda sig av forskningsstrategin av en fallstudie och även de data som främst används inom 

den interpretivistiska verklighetssynen (se avsnitt 2.3.1 Forskningsparadigm för beskrivning av 

interpretivism) (Oates, 2006, p. 266). Fördelarna med en kvalitativ studie är att materialet blir 

mycket innehållsrikt och detaljerat. Den kvalitativa studien skapar möjlighet till att samla in en 

stor mängd olika tankar och åsikter inom området från studiens intervjupersoner (Oates, 2006, 

p. 23). Hade uppsatsen istället utgått från en kvantitativ studie hade det inte varit möjligt att få 

den önskade detaljrikedomen. En kvantitativ fallstudie grundar sig på kvantitativ data vilket 

innebär data i form av siffror och statistiska formler (Oates, 2006, p. 245). Enligt Oates (2006, 

s. 142) är en viktig egenskap hos en fallstudie att man får möjlighet till en bred och talande bild 

av ämnet då man samlar material från olika källor. En fallstudie kan även bidra till att få en 

djupare förståelse för det valda ämnet genom att man under intervjuerna kan få en djup kunskap 

från respondenterna som källor. Denna uppsats grundar sig på insamlad information från en 

mängd olika källor vilket ger en bred och talande bild av fallet. Fallstudiens design möjliggör 

för insamlande av information från dess ursprungliga kontext, det vill säga från själva 

organisationen i fråga.  

 

En fallstudie kan vara av olika karaktär, de kan vara explorativa, deskriptiva eller förklarande. 

En explorativ fallstudie syftar till att undersöka och ta reda på svaret till ett specifikt problem 

eller en specifik fråga, exempelvis vad som händer eller hur någonting fungerar. En deskriptiv 

fallstudie leder istället till en rik, detaljerat analys av ett specifikt fenomen och dess kontext, 

exempelvis en detaljerad beskrivning av en organisation. Förklarande fallstudier är relaterade 

med de deskriptiva men de går steget djupare för att förklara varför någonting har skett, 

exempelvis genom att undersöka relationen mellan olika variabler inom en specifik kontext 

(Oates, 2006, p. 143).  

Fallstudier karaktäriseras även av vilken tidsaspekt man väljer att fokusera på under studien. 

En historisk studie undersöker vad som hänt i det förflutna medan en kortsiktig studie istället 

undersöker vad som sker i nuet. Denna studie är kortsiktig, men har även longitudinella inslag 

vilket kännetecknas av att fallet studeras över tid, alltifrån en månad till flera år (och 

uppsatsförfattaren studerat organisationen under fem veckors tid) (Oates, 2006, p. 144). Med 

utgångspunkt i ovanstående är designen av denna studie således en kortsiktig deskriptiv enskild 

fallstudie, då målet med studien är att nå en rik och detaljerad insikt och analys av hur 

förändringsarbetet genomförs på CIVA. 
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2.3.1 Forskningsparadigm 

 

Studien grundar sig i ett interpretivistiskt synsätt där fokus ligger på den subjektiva 

uppfattningen av de forskningsfynd som uppkommer. Interpretivistisk forskning inom 

informatik handlar om att undersöka den sociala kontexten av informationssystem, det vill säga 

hur ett informationssystem influeras av, och influerar, den sociala omgivningen (Oates, 2006, 

p. 292). Målet är att skapa en rik förståelse för det specifika kontext som valts genom att 

undersöka huruvida människor skapar någon slags mening av den värld de upplever, och hur 

den uppfattade meningen förändras över tid och även skiljer mellan olika individer och grupper 

(Checkland & Holwell, 1998, p. 22). Interpretivism är det är det vanligaste forsknings-

paradigmet kopplat till kvalitativa studier då syftet med dem inte är att fastställa en definitiv 

och gemensam sanning utan istället fokuserar på att hitta multipla tolkningar och belysa olika 

sätt att se på resultatet (Oates, 2006, p. 23). Gör man istället en kvantitativ studie är det oftast 

ur ett positivistiskt synsätt (Oates, 2006, p. 245). Det interpretivistiska paradigmet har en 

negativ aspekt och det är att forskaren oundvikligen tar med egna erfarenheter och perspektiv 

in i forskningen vilket kan påverka studiens resultat (Oates, 2006, p. 293). Detta är således 

någonting som uppsatsförfattaren tagit med sig och haft i åtanke under studiens gång. 

 

2.4 Forskningsprocess och tillvägagångssätt 

 

Detta avsnitt ger en transparent genomgång av den process som studien framförts utifrån. Det 

inleds med en presentation av hur urvalet av respondenter genomförts och följs av en 

beskrivning av den empiriska och teoretiska datainsamlingen. 

 

2.4.1 Urval av informanter till studiens intervjuer 

 

Det är en väldigt speciell vårdmiljö på intensivvårdsavdelningar där mycket kan förändras på 

bara några sekunder (Informant B Superanvändaren, personlig intervju, 7 april 2016a). På grund 

av det hade inte alla på avdelningen möjlighet att ställa upp som deltagare, eller så kallade 

informanter, i studien. Urvalet av informanter till studiens intervjuer har därför baserats på ett 

bekvämlighetsurval där personer som hade möjlighet att pausa sina ordinarie arbetsuppgifter 

på avdelningen gavs möjlighet att medverka. Uppsatsförfattarens önskemål var att få intervjua 

personal inom de olika professionerna vilket gick att ordna. De valda informanterna är således 

CIVAs förändringsledare, en superanvändare, en läkare, en sjuksköterska och en under-

sköterska.  
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Titeln superanvändare är en titel CIVA själva valt att tilldela 21 personer ur personalen som 

valts ut och fått en djupare utbildning i systemet MetaVision. Superanvändarnas roll var (utöver 

sina ordinarie arbetsuppgifter) att agera hjälp och stöd till de övriga på avdelningen.  

Det var ytterst relevant för uppsatsförfattaren att få ta del av förändringsledarens egen upp-

levelse av förändringsarbetet såväl som att få ta del av upplevelser ur förändringsmottagarnas 

perspektiv (d.v.s. läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och avdelningens superanvändare). 

Med det sagt var urvalet av informanter delvis målinriktat då ett krav var att få tillgång till en 

intervju med förändringsledaren, men som tidigare nämnt baserades det främst på ett 

bekvämlighetsurval då alla i personalen inte var tillgängliga för intervjuer. 

Innan intervjuerna informerades informanterna om de etiska aspekterna och deras rättigheter 

som deltagare i en studie, så som att de hade rätt att dra sig ur, rätt till konfidentialitet och rätt 

till anonymitet (Oates, 2006, p. 59). 

 

2.4.2 Empirisk datainsamling 

 

I denna studie har data samlats in från intervjuer, observationer och dokument. Att använda två 

eller fler datagenereringsmetoder kallas för metod-triangulering vilket förstärker validiteten i 

det empiriska materialet eftersom möjligheten finns att forskningsfynd återkommer i flera 

källor (Oates, 2006, p. 38). Nedan syns en tabell som på ett överskådligt sätt visar källorna i 

studiens empiriska datainsamling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egenskriven av uppsatsförfattaren. 

 

Studiens första empiriska källa består av sex intervjuer av semistrukturerad karaktär med fem 

olika informanter. Två separata intervjuer genomfördes med den medverkande super-

användaren då denne även innehar en tjänst som utbildningslärare på avdelningen och därför 

medverkade på en inledande intervju under studiens introduktionsvecka. Intervjuerna delades 

Tabell 1. Empirisk datainsamling. 
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upp utefter informanternas profession och roll i förändringen, d.v.s. förändringsledare, 

superanvändare, läkare, sjuksköterska och undersköterska. Intervjuer av semistrukturerad 

karaktär innebär att intervjun ter sig som ett vardagligt samtal men med ett fokus på ett 

professionellt arbetssätt med frågeområden som bestämts innan intervjun. Således brukar den 

som intervjuar ta fram en intervjumall med de ämnen man ämnar beröra under intervjun, och 

under intervjun inledningsvis utgå från det men hela tiden föra samtalet så att det tillåter fria 

svar från respondenten (Kvale & Brinkmann, 2014). Med det i åtanke hade uppsatsförfattaren 

innan varje intervju arbetat skapat en intervjumall med Weicks åtta aspekter som utgångspunkt. 

Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om specifika detaljer och för att fokus under 

intervjun då helt kunde ligga på informanten. På grund av intervjuernas semistrukturerade 

karaktär kunde en stor mängd intressant data identifieras och samlas in.  

 

Utöver intervjuer som datainsamlingsmetodik har åtta icke deltagande observationer 

genomförts på avdelningen under ett tidsspann av fem veckor. Inför observationerna hade en 

observationsmall skapats med utgångspunkt i Weicks åtta aspekter och denna användes för att 

under observationerna på ett strukturerat sätt kunna skriva ner fältanteckningar. Under studiens 

första vecka genomfördes en observation på 1,5 timmar av en demo av systemet MetaVision 

tillsammans med den medverkade superanvändaren. Följande vecka genomfördes fyra separata 

observationer. Det som observerades då var ett utbildningstillfälle och en genomgång av 

MetaVision för en sjuksköterska som varit tjänstledig, en observation av MetaVision i skarpt 

läge i patientsalen, en observation av rörelse och integrering med systemet i skarpt läge i 

patientsalen samt en observation av hur förändringsledaren interagerade och rörde sig på 

avdelningen. Uppsatsförfattaren har således observerat förändringsledaren och super-

användaren i deras arbetsuppgifter kopplade till förändringsarbetet och även observerat 

interaktion och beteende hos förändringsmottagarna på avdelningen. De följande veckorna 

genomfördes en observation per vecka. Uppsatsförfattaren medverkade först på ett av 

projektgruppens veckomöten där förändringsarbetet diskuterades och problem som uppkommit 

ventilerades. Därefter observerades en nyanställd sjuksköterska och hennes introduktions-

utbildning till systemet MetaVision. Slutligen observerade uppsatsförfattaren avdelningens 

öppna frågestund med fokus på interaktionen mellan förändringsledaren som höll mötet och 

avdelningspersonalen som kom med frågor och synpunkter.  

 

Studiens tredje empiriska källa är en dokumentinsamling där utbildningsmaterial och olika 

dokument från avdelningen som rör förändringen och arbetet kring det har samlats in.  

 

 

2.4.3 Teoretisk datainsamling 

 

Uppsatsens teoretiska datainsamling har möjliggjorts genom att söka efter relevant material via 

olika databaser så som Google Scholar, Scopus och Uppsala universitetsbibliotek. För detta 

skapades inledningsvis en sökmatrix för att på ett strukturerat sätt kunna söka ut relevant 

material. Uppsatsförfattarens handledare Einar Iveroth har även bidragit med råd gällande en 
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mängd intressanta källor i form av vetenskapliga artiklar och böcker relevanta för studiens syfte. 

De vetenskapliga källor som sedan använts har valts ut med ett specifikt krav på att de ska vara 

vetenskapligt granskade.  

 

 

2.5 Operationalisering av studiens teori och metodik för dataanalys 

 

I detta avsnitt presenteras huruvida studiens teori kunnat operationaliseras samt den metodik 

som applicerats på studiens dataanalys. 

 

2.5.1 Operationalisering 

 

För att kunna utvinna ett teoretiskt klargörande av vad som var tänkt undersökas delade 

uppsatsförfattaren under sitt inledande planeringsarbete in de frågor som intervjuerna och 

observationerna ämnade beröra enligt specifika teman. Studiens huvudsakliga tema har sin 

utgångspunkt det som Weick kallar The barebones of Sensemaking – vilket belyser åtta aspekter 

av sensemaking (se avsnitt 4.3 för en ingående beskrivning av dessa åtta aspekter).  

Dessa åtta aspekter berör olika typer av teoretiska aktiviteter i förändringsprocessen (Weick, 

2000). Därför har uppsatsförfattaren valt att även lägga fram Iveroth & Hallencreutz (2016) 

ramverk som beskriver specifika praktiska aktiviteter som en ledare kan agera utefter under sitt 

förändringsarbete (se Tabell 3 i avsnitt 4.4). Dessa aktiviteter fungerar i denna uppsats som en 

praktisk operationalisering av Weicks ursprungliga teori. Aktiviteterna har således agerat 

verktyg för uppsatsförfattaren att manifestera Weicks teori till praktiska exempel. 

 

 

2.5.2 Metodik för dataanalys 

 

Under de veckor studien ägde rum samlades data in och samtidigt genomfördes kontinuerligt 

en analys av materialet. Dataanalysen genomfördes i tre olika faser.  

I den första fasen transkriberades de ljudupptagningar som skapats under intervjuerna för att 

kunna analysera all empirisk data. Transkriberingarna kodades inledningsvis helt öppet enligt 

mönster av återkommande teman som kunde återfinnas i all data. Inför observationerna hade 

även en observationsmall skapats och den fungerade som stöd för att på ett enkelt sätt kunna 

strukturera fältanteckningarna redan under observationstillfället. Efter varje observations-

tillfälle renskrevs anteckningarna och fördes efter det över till digitalt format. Uppsats-

författaren valde att koda anteckningarna redan under de olika observationstillfällena genom att 

använda sig av olika färger på pennorna för att på ett strukturerat vis hålla reda på vem som 

gjorde något, var det skedde och vad som hände under observationstillfället. Dokumenten som 
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samlats in under studiens gång har kategoriserats utefter typ av dokument. Att kategorisera 

olika material på dessa olika vis är ett funktionellt sätt att analysera textmaterial för att kunna 

få en överblick av vad det innehåller. Onödig och irrelevant information kan med det sorteras 

och kastas bort och övriga intervjuuttalanden kortas ned genom att delas in enligt olika 

kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014). 

I fas två analyserades återkommande mönster som uppkommit i den inledande fasen där all data 

kodades öppet. De färgkodade anteckningarna från transkriberingarna, de färgkodade 

fältanteckningarna och de kategoriserade dokumenten matchades i detta steg mot Iveroth & 

Hallencreutz (2016) specifika aktivitetsförslag som en fördjupning i Weicks åtta aspekter. 

Denna fas låg till grund för studiens empiri-kapitel. 

I den tredje och avslutande fasen analyserades all kodad och sammanställd data återigen utifrån 

Weicks (2000) huvudsakliga åtta aspekter och detta låg således till grund för studiens 

presenterade analys-kapitel. 

 

2.6 Kritisk granskning av metoden 

 

Då det metodologiska målet med studien var lyckas utvinna en fördjupad kunskap inom det 

valda ämnet var valet av att utföra en kvalitativ fallstudie passande för det specifika ändamålet. 

Uppsatsförfattaren övervägde inledningsvis att utföra en kvantitativ datainsamling i form av 

enkäter vilket hade kunnat användas för att kunna nå ut till en större grupp informanter på 

avdelningen, men insåg att det inte hade kunnat bidra med den djupare förståelsen som 

eftersträvades. Det finns ett erkänt problem med fallstudier och det är att de är mycket 

tidskrävande och att trovärdigheten i de generaliseringar som kan dras är relativt svaga (Oates, 

2006, p. 150).  

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetodik har vissa nackdelar, bland annat att 

transkriberingen är mycket tidskrävande (Oates, 2006, p. 198). Det är även viktigt att ta hänsyn 

till att informanten endast representerar en liten del av hela organisationen och att det inte går 

att dra några generella slutsatser om hela organisationen utifrån det. En svårighet med att samla 

in och analysera dokument är att det ofta är svårt att komma åt specifika dokument, och om så 

sker kan de inte användas för att ge en objektiv bild av verkligheten (Oates, 2006, p. 241). 
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3. Tidigare forskning och centrala begrepp 
 

Detta kapitel introducerar den teori och forskning samt de begrepp som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med att introducera det huvudsakliga begreppet förändring som sedan 

leder in på begreppet organisationsförändring och de två klassiska perspektiven av förändring 

– planerad och emergent förändring. Då studiens syfte är att undersöka hur en förändrings-

ledare arbetar och vilka sensemaking-aktiviteter som utförs under förändringsarbeten vid 

implementeringar av nya IT-system ges en grundlig introduktion och beskrivning till begreppet 

sensemaking och det besläktade begreppet sensegiving. Efter följer ett avsnitt som beskriver 

hur ledare arbetar i förändringsarbetet där även ett tredje perspektiv av förändring lyfts ut som 

fortsatt teoretisk grund till uppsatsens genomförande, det vill säga att förändring sker i riktning 

av en uppåtgående spiral.  

 

3.1 Förändring 
 

För att grena ut och definiera det huvudsakliga begreppet förändring används ofta en välkänd 

och beskrivande anekdot (Iveroth & Hallencreutz, 2016, p. 12). Anekdoten är av okänt ursprung 

men används framför allt av den välkände forskaren,  Robert W. Scapens (2006), i hans försök 

att summera decennier av hans egen forskning inom ekonomistyrning och förändrings-

vetenskap (Burnes & Scapens, 2000; Iveroth & Hallencreutz, 2016). Anekdoten lyder enligt 

följande: 

The story begins with a couple of scientist who place five monkeys in a cage together, with a ladder, 

and bunch of bananas placed on top of the ladder. Very soon one of the monkeys is hungry and tries 

to climb the ladder in order to grab the bananas. However, as soon as it attempts to do so, the 

scientists spray all the remaining monkeys with cold water. Of course, they become terrified, and 

consequently immediately attack any monkey that tries to go up the ladder. This horrific behaviour 

ultimately results in no monkey attempting to climb the ladder. 

Time passes, and after a while the scientists stop spraying the monkeys with cold water and replace 

one of them with a new monkey. The new monkey grows hungry and tries to climb the ladder, but 

as soon as it does so, all the remaining monkeys rush forward and attack it. The new monkey never 

gets up the ladder and learns that if it tries to climb, it will be assaulted. 

The process continues and the scientists replace yet another monkey. The same thing happens. The 

second new monkey tries to get the bananas by climbing up the ladder and the rest of the monkeys 

participates in the attack. However, this time round the first new monkey participates in the attack. 

So it continues, and the scientists replace one monkey after another. Every time this happens the 

newcomer tries to climb the ladder and is attacked by the other monkeys. After some time has passed 

the cage contains five new monkeys. The astonishing thing is that none of these monkeys tries to 

climb the ladder, despite the fact that none of these monkeys has ever been sprayed with water.  

Question: Why is this so? 

Answer: Because this is the way we have always done things around here. 
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Denna anekdot är en introduktion till de fyra aspekter som påverkar en förändrings 

genomförbarhet och hur förändringsledaren bör agera. Den första aspekten är att ledare 

inledningsvis bör lägga tid och kraft på att skapa förståelse för den organisation man som 

ledare har som plan att förändra. Utan att lära sig om såväl sociala samt tekniska aspekter av 

organisationen kan man inte veta vad förändringen kommer att utgå ifrån. Den andra aspekten 

handlar om att förändring alltid är politisk, vilket innebär att mycket tid även bör läggas på att 

förstå de politiska aspekterna inom organisationen för att inte redan från start stöta på ett kraftigt 

förändringsmotstånd. Detta kan vara så simpelt som att sätta sig in i organisationens rådande 

policys. Aspekt nummer tre handlar om att förändring påverkas mycket av historiska faktorer, 

så som att ett visst beteende inom organisationen alltid uppkommit på grund av specifika 

händelser som gör att de anställda kan ha svårt att förändra det specifika beteendet. Lär man sig 

att som ledare gå till botten med varför beteende och rutiner ter sig på ett visst sätt har man 

sedan en fördel när förändringsarbetet ska genomföras. Den fjärde och avslutande aspekten 

handlar om att förändring är en sammansättning och bearbetning av abstrakta egenskaper så 

som tankar, idéer och känslor. Att som ledare möta de anställda under förändringsarbetet, där 

alla individer har en egen sammansättning av känslor och idéer om vad förändringen handlar 

om, är oerhört svårt. Det är just det som gör förändring till ett så brett och svårdefinierat begrepp 

(Iveroth & Hallencreutz, 2016) 

Dessa fyra aspekter återfinns i de flesta förändringar och är mycket relevanta för att förstå 

huruvida förändringsledare kan leda organisatoriska förändringar vilket är det som denna 

uppsats ämnar undersöka. Nedan följer ett stycke som går djupare i förändringsforskningen 

genom att lyfta fram begreppet organisationsförändring. 

 

3.1.1 Organisationsförändring 

 

Inom organisationer skapas det rutiner och policys som helt baseras på de vanor och det 

beteende som finns inom organisationen. Dessa utvecklas kontinuerligt och arbetas fram med 

tiden vilket även den inledande anekdoten med aporna påvisade. Detta leder till att det skapas 

en kultur där ingen egentligen vet varför man gör på ett visst sätt – det är bara så man gör det 

(Scapens, 2006). Dessa värderingar och sociala strukturer är kärnan till det som ledare bör 

förändra för att kunna genomföra ett förändringsarbete (Iveroth & Hallencreutz, 2016, p. 13). 

Det är således de underliggande mänskliga och organisatoriska processerna som ligger bakom 

motivationen till förändring (Cucciniello, et al., 2015).  

Vid organisationsförändringar som rör implementering av nya informationsteknologiska 

lösningar är det viktigt att både mjuka och hårda faktorer tas i beaktning. IT är inte enbart ett 

funktionellt verktyg, utan det är ett verktyg som kan ha sociala implikationer då det är djupt 

rotat i det vardagliga arbetet. Detta är vad som menas med sociomaterialitet och IT (Leonardi, 

2013), vilket är en forskningsgren som är nära sammanlänkad med sensemaking (Iveroth & 

Hallencreutz, 2016, p. 81). Den sociomateriella aspekten av implementeringen av ett 
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informationssystem har två dimensioner. Den ena dimensionen rör den funktionella aspekten 

av teknologin (materialet) och den andra dimensionen handlar om hur teknologin kan skapa 

förståelse för nya arbetssätt och processer hos användarna (socio) (Iveroth, 2010b; Iveroth & 

Hallencreutz, 2016). Inom förändringsarbeten är det viktigt att man som ledare lyckas 

kombinera de hårda aspekterna av förändringen med de sociala mjuka aspekterna vilket ger 

användarna en socioteknisk förståelse och en mening med förändringen (Beer & Eisenstat, 

1996; Iveroth, 2010a) De hårda materiella faktorerna så som ett beprövat IT-system är viktiga 

inom förändringar då de skapar någonting greppbart för användarna där de kan förstå vad 

förändringen handlar om samt vad målet med förändringen är. Förändringsarbete kräver således 

en grund att utgå ifrån bestående av hårda faktorer, men även mjuka faktorer så som en plan för 

hur förändringen är tänkt att genomföras (Iveroth & Hallencreutz, 2016). När denna materiella 

grund är komplett är nästa steg att som ledare se på de sociala aspekterna, bland annat genom 

att utföra olika sensemaking-aktiviteter för att främja sensemaking och sensegiving inom 

organisationen (Iveroth & Hallencreutz, 2016).   

 

 

3.1.2 Planerad och emergent förändring 

 

För att ge förändring någon slags struktur så finns det två vida debatterade perspektiv på hur 

förändring kan läggas fram. Perspektiven belyser två olika sätt som förändring aktualiseras och 

genom att beskriva dem i denna uppsats läggs en grund till varför sensemaking och sensegiving 

är så viktigt inom organisationsförändringar.  

Det första perspektivet benämns som planerat förändring där förändringen sker successivt och 

linjärt från ett sämre utgångsläge mot ett bättre önskat framtida läge med ett fördefinierat 

slutmål som definieras genom visioner. Längs vägen följer fördefinierade delmål. Analyser av 

förändringen sker utifrån organisationen från ett så kallat makro-perspektiv. Planerade 

förändringar karaktäriseras specifikt av att de består av ett förutbestämt antal utstakade steg av 

aktiviteter, som leds av en eller flera utomstående förändringsagenter som leder 

förändringsarbetet utifrån sitt makroperspektiv (Iveroth & Hallencreutz, 2016, pp. 19-24). Det 

andra perspektivet kallas för emergent förändring, vilket innebär att förändringen sker genom 

processer och aktiviteter som konstant utvecklas och förändras över tid. Detta perspektiv är vad 

man oftast syftar till när man talar om vikten av organisatorisk sensemaking och sensegiving i 

förändringsarbetet. Inom detta cirkulära och iterativa perspektiv sker förändringen som en 

vardaglig process som består av en stor mängd löst kopplade aktiviteter som tillsammans bildar 

ett nätverk av komponenter som leder förändringen framåt över tid. Detta perspektiv menar 

även att analys och förståelse för hur förändringen går och utförs enbart kan ske inifrån från ett 

så kallat mikro-perspektiv (Iveroth & Hallencreutz, 2016, pp. 21-24). En beskrivande 

jämförelse mellan de två perspektiven illustreras i tabellen nedan: 
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  Planerad förändring Emergent förändring 

Rytm, mönster och 

frekvens av 

förändringen 

En förändring är alltid medveten, icke 

frekvent och diskontinuerlig. 

En förändring är konstant, utvecklande 

och kumulativ. 

Syn på förändring och 

tröghet 

En förändring är ett tillfälligt avbrott eller 

en avvikelse från det ursprungliga 

tillståndet och drivs av externa aktörer.  

En förändring är resultatet av misslyckande 

att anpassa den djupa strukturen inom 

organisationen till förändringar i yttre 

strukturer och kontext i omgivningen.  

En förändring är ett mönster av 

oupphörliga modifieringar och 

förändringar i processer och rutiner.  

En förändring är ett resultat av 

organisatorisk instabilitet och 

varnande reaktioner på dagliga 

oförutsedda händelser. 

Aggregeringsnivå och 

utgångspunkt från 

observatören 

Förståelse av förändringen sker genom att 

se på den utifrån organisationen i ett 

globalt makroperspektiv. 

Förståelse av förändringen skapas 

genom att undersöka den genom att 

medverka i förändringens front genom 

ett lokalt mikroperspektiv. 

Förändringsagentens 

roll 

Förändringsagenten är en autonom aktör 

som fungerar som en huvudsaklig drivare 

som dirigerar förändringen. 

Förändringsledaren är en sensemaker 

som känner av den underliggande 

dynamiken av den kommande 

förändringen och som försöker 

omvandla och förändra förändringen 

kontinuerligt genom översättande och 

konverserande. 

Genomförandets 

perspektiv 

Huvudsakligen top-down Huvudsakligen bottom-up 

Förändringens bana Linjär och progressiv bana från ett stabilt 

tillstånd till ett annat där slutdestinationen 

är ett tydligt slutmål. 

Kontinuerlig, processuell och iterativ 

bana som söker jämvikt och går 

igenom olika faser som 

(förhoppningsvis) återbesöks i en 

förändrad form. 

Exempel på relaterade 

teorier, modeller och  

tillämpningar 

Lewins tre-stegs-modell, 

organisationsutveckling, interventioner i 

stora grupper, gestaltpsykologi, evolutionär 

ekonomi, varians-modeller.  

Sensemaking, populationsekologi, 

kontextualism, organisatoriskt lärande, 

dialog, sociomaterialitet, process-

modeller. 

Tabell 2. Planerad och emergent förändring. 

Källa: Iveroth & Hallencreutz (2016, s.24) framtagen utifrån ursprungskällorna Weick & Quinn (1999, s. 366) 

och Marshak (1993, s. 403), sedan direktöversatt av uppsatsförfattaren. 

 

Det har länge pågått en diskussion om vilka för- och nackdelar man kan hitta inom de två 

perspektiven, och diskussionen pågår än idag (Burnes, 2009; Caldwell 2006; By, 2005; Weick, 

2000; Burnes, 1996; Wilson, 1992; Kanter et al. 1992; Quinn, 1980; refererade i Iveroth & 

Hallencreutz, 2016). Trots den klassiska separeringen av de två perspektiven menar Iveroth & 

Hallencreutz (2016) så som Weick (2000) att det är farligt att fokusera för mycket på att skilja 

de två perspektiven åt och menar att förändring inte enbart är planerad eller emergent, utan att 

det snarare är en kombination av de båda. Ett argument för att det är så är att det som avgör om 

en förändring är planerad eller emergent helt och hållet beror på den aggregeringsnivå som 
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förändringen observeras ifrån, det vill säga hur nära observatören väljer att studera 

förändringen. Således beror det perspektiv man väljer att se förändringen utifrån på 

observatören, och en förändring som anses fortlöpa enligt det planerade perspektivet kan verka 

emergent om man går närmre och studerar det på mikronivå. Således är en förändring inte 

antingen eller utan en kombination av de två perspektiven (Weick & Quinn, 1999, p. 362). Detta 

fenomen styrks även av Tsoukas & Chia (2002, s. 572) som återberättar ett praktiskt exempel 

från Bateson (1979) där en akrobat som balanserar på en lina observeras från avstånd. 

Observatören ser då utifrån sitt avstånd en akrobat som framstår som stabil, med en tydlig plan 

och målbild med sitt nummer. Det intressanta är att om observatören skulle stå nära inpå linan 

skulle den tydligt se att akrobaten konstant justerar sin hållning och balans för att hålla sig på 

linan. Bateson (1979) menar med sitt exempel att det som ger sken av stabilitet inte utesluter 

förändring; tvärtom förutsätter det att förändring hela tiden sker. 

Vid studier av förändringar finns det ytterligare två perspektiv i form av två modeller som kallas 

variansmodellen1 och processmodellen2 (Langley, 1999; Mohr, 1982; refererade i Iveroth & 

Hallencreutz, 2016, s. 31). Dessa modeller belyser det faktum att aktualisering av förändring 

kan ske på olika sätt. Variansmodellen ser på förändring som ett ting och är ett begrepp som är 

vanligast förekommande i det planerade perspektivet. Modellen innebär ett ”black box”-

perspektiv, där man fokuserar på vilken input som läggs fram inför förändringen för att studera 

vad det får för output, d.v.s. vad resultatet blir. Man lägger ingen vikt vid vad som sker där 

emellan (Poole, et al., 2000).  

Den andra modellen, processmodellen, är den som applicerats som en av de teoretiska 

utgångspunkterna på denna studie. Processmodellen fokuserar till skillnad från 

variansmodellen på att undersöka och förstå hur förändring utvecklas över tid genom att studera 

de olika aktiviteter, processer och val som genomförs utmed förändringsprocessens gång 

(Iveroth & Hallencreutz, 2016, p. 31). Iveroth & Hallencreutz (2016) hänvisar till ett citat av 

Rescher (1996, s. 10), som argumenterar för användandet av processmodellen och säger  

Process is fundamental: The river is not an object but an ever-changing flow; the sun is not a 

thing, but a flaming fire. Everything in nature is a matter of process, of activity, of change. 

 

Iveroth & Hallencreutz (2016) menar att aspekter bör kombineras från de båda åtskilda 

perspektiven av planerad och emergent förändring. Till skillnad från ett enbart utgå ifrån det 

linjära planerade perspektivet och det iterativa emergenta perspektivet tar det kombinerade 

perspektivet formen av en uppåtgående spiral. Detta spiral-perspektiv kommer att beskrivas 

ingående i avsnitt 3.3 Ledarens roll i förändringsarbetet, men först beskrivs begreppen 

sensemaking och sensegiving för att ge en djupare förståelse av vad de egentligen innebär. 

                                                 
1 Benämnds ursprungligen som The variance model 
2 Benämns ursprungligen som The process model 
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3.2 Sensemaking 

 

Sensemaking är ett avancerat och grenigt begrepp men är samtidigt relativt självförklarande då 

själva kärnan av begreppet handlar om att skapa förståelse. Det är en process människan går 

igenom för att skapa mening och förståelse för dess existentiella uppenbarelse, hur den sociala 

världen är konstruerad runtomkring oss, en process för att skapa förståelse och mening i varför 

vi agerar på det sättet vi gör. Processen sker hela tiden kontinuerligt i realtid, där människan 

genom att agera på olika sätt kan få förståelse vad det egentligen är som sker. Genom att ge 

mening och struktur till det okända skapas ett landskap av förståelse. Med andra ord handlar 

sensemaking om att eliminera oförståelse och osäkerheter genom att skapa olika mönster av 

mening. Med dessa mönster skapas sedan nya möjligheter till att i efterhand kunna analysera 

och förstå vad som precis skett. Sensemaking bidrar således till att ge en slags struktur och 

ordning på de event som leder till en viss handling och förståelsen för denna struktur gör att 

världen blir mer greppbar (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Karl Weick (2005) definierar 

sensemaking enligt följande: 

Sensemaking involves the ongoing retrospective development of plausible images that 

rationalize what people are doing. Viewed as a significant process of organizing, 

sensemaking unfolds as a sequence in which people concerned with identity in the social 

context of other actors engage ongoing circumstances from which they extract cues and make 

plausible sense retrospectively, while enacting more or less order into those ongoing 

circumstances. 

 

3.2.1 Organisatorisk sensemaking 

 

Ser man till sensemaking ur ett bredare perspektiv och lämnar individnivån finns det en gren 

inom sensemaking-begreppet som kallas organisatorisk sensemaking, det vill säga fokus på 

sensemaking inom organisationer (Starbuck & Milliken, 1988). Där är fokus inte på individuell 

förståelse utan huruvida de anställda kan komma att utvinna en delad förståelse för exempelvis 

organisatoriska strukturer och normer inom organisationen som utvinns genom social 

interaktion3. När en anställd ställs inför saker som den inte förstår upplever denne känslor av 

oförståelse, osäkerhet och misstro. Den anställde förstår då inte vad den varit med om eller 

varför den fått en viss information förrän den ges en chans att söka mening genom att socialisera 

och interagera med andra anställda inom organisationen. På grund av att fokus inte ligger på 

individnivå inom organisatorisk sensemaking så anses det vara mer komplext än individuell 

sensemaking. Anledningen är att det finns en större variation bland de anställda då 

sensemaking-processen påverkas den stora variationen av åsikter, händelser, språk, symboler 

och tolkningar som existerar inom en organisation (Weick, et al., 2005).  

                                                 
3 När uppsatsförfattaren talar om sensemaking i denna uppsats, så syftar det till organisatorisk sensemaking. 
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Organisatorisk sensemaking är en av grundstenarna för att lyckas med genomförandet av 

organisationsförändringar eftersom det påverkar hur människor tolkar, förstår och agerar under 

det pågående förändringsarbetet (Iveroth & Hallencreutz, 2016; Iveroth, 2010b). Förändringar 

känns från början abstrakta och utan någon tydlig mening vilket innebär att de anställda börjar 

ifrågasätta utförandet och informationen som ges samt ifrågasätter de som leder förändringen. 

När syftet och meningen med vad som sker är oklart börjar de anställda ifrågasätta meningen 

med deras egen roll inom organisationen och vad det egentligen är meningen att de ska göra 

(Senior & Swailes, 2010). När det sker är det viktigt att ledaren är medveten om det och utför 

olika sensemaking-aktiviteter för att underlätta processen av förståelse för de anställda. Viktigt 

att ha i åtanke är att anställda kan misstolka ledaren och dennes intentioner, och att det är 

någonting som ledaren hela tiden måste ha i åtanke och försöka undvika (Iveroth & 

Hallencreutz, 2016). 

 

3.2.2 Sensegiving 

 

Sensemaking är nära sammanlänkat med begreppet sensegiving vilket är ett koncept som syftar 

till när en individ medvetet försöker influera andras sensemaking-processer (Gioia & 

Chittipeddi, 1991). En sensegiver fokuserar på att främja öppen kommunikation så att det 

främjar andras meningsskapande. En typisk sensegiver kan inom en organisation vara en chef 

som försöker få anställda att känna meningsfullhet i en förändring som är på gång. Detta kan 

chefen göra genom att vara öppen med sitt eget perspektiv av förändringen de går igenom och 

på så sätt försöka påverka andra att tycka och tänka på ett liknande sätt och genom det acceptera 

förändringen. Rollen är således att verka som sensegiver för att få de anställda att utvecklas 

genom processen av sensemaking (Roleau, 2005). 

Följaktligen är sensemaking och sensegiving aldrig helt separerade från varandra, utan de 

verkar tillsammans och är båda lika viktiga för människors möjlighet till skapande och 

delaktighet i sociala konstruktioner och förståelse för vad som sker. Roleau (2005) menar att 

de båda är så nära sammanlänkade att den ena inte existerar utan den andra, och att 

kombinationen av de två kan bidra till meningsskapande och ett gemensamt framtida ramverk. 

De två processerna är ömsesidiga och iterativa, vilket betyder att de samverkar i form av ett 

kretslopp vilket illustreras nedan i Figur 1. Modellen belyser hur processerna iterativt 

kompletterar varandra och att meningsutbytet och den sociala interaktionen mellan 

förändringsledaren och de anställda skapar en gemensam förändringsprocess som leder alla 

förändringsdeltagare från det nuvarande stadiet till ett framtida nytt (Ahmad, et al., 2013; Gioia 

& Chittipeddi, 1991).  

Modellen är framtagen av Iveroth & Hallencreutz (2016, s. 51) och kan exemplifieras med att 

en ledare utför sensegiving-aktiviteter så som att till exempel kommunicera ut sina visioner och 

mål i den tänkta förändringen med syftet att få de anställda att se på den framtida verkligheten 

på ett nytt sätt (A). De anställda försöker då tolka och analysera vad ledaren faktiskt säger och 
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menar, det vill säga att de försöker skapa mening i det som sägs (B). I själva sensemaking-

aktiviteten utför de anställda själva en form av sensegiving-aktivitet där de genom att tolka, 

ifrågasätta och influera ledaren påverkar och influerar ledarens ursprungliga visioner och mål 

med förändringen (C). Ledaren kan då ta åt sig information och feedback från de anställda (D) 

för att sedan kunna utveckla sin förändringsstrategi och göra alterneringar i sin egna 

sensegiving-process.  

 

  

Källa: Iveroth & Hallencreutz (2016) s.51 

3.3 Ledarens roll i  förändringsarbetet 

 

Avsnitt 3.1 gav en bred introduktion till begreppet organisationsförändring och följdes av en 

beskrivning av de olika klassiska perspektiven planerad och emergent förändring där även ett 

tredje perspektiv nämndes som kommer förklaras i detta avsnitt, närmre bestämt spiral-

perspektivet. Detta avsnitt inleds således med en återkoppling till Iveroth & Hallencreutz (2016) 

teori om att förändring sker enligt en kombination av det linjära planerade och det iterativa 

emergenta perspektivet och att det istället utvecklas enligt formen en spiral där skapandet av 

sensemaking fungerar som kraft som driver organisationen uppåt eller nedåt i spiralen under 

förändringar. 

Ett exempel Iveroth och Hallencreutz (2016) lyfter fram där kombinationen av de båda 

klassiska perspektiven är betydande, är vid implementeringar av nya IT-system. De menar att 

det inte fungerar att på klassiskt vis välja att utgå från enbart ett av perspektiven, utan att de 

istället bör kombineras. I implementeringsarbeten gällande IT-system startar och utgår projektet 

ur ett makroperspektiv där en planerad förändring tar fart i form av analyser av organisationens 

nuläge, leder vidare inpå framtagande av strategiska planer som sedan leder vidare till 

förutbestämda steg på vägen med ett tydligt slutmål som matchar den tänkta visionen. Detta 

leder till en fysisk implementering av systemet (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Åter igen 

hänger dock förändringens framgång på huruvida dessa hårda faktorer kan kombineras med de 

sociala och mjuka aspekterna av förändring kopplade till sensemaking och sensegiving. 

Figur 1. The reciprocal process of sensemaking and sensegiving.  
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Förändringsledaren bör kunna vara öppen till det emergenta perspektivet under förändringens 

gång, och vara villig att skriva om och förändra planen utmed vägen (Beer & Eisenstat, 1996; 

Iveroth, 2010a; Iveroth & Hallencreutz, 2016). Ledaren bör ur ett makroperspektiv således hålla 

sig till förändringens planerade delmål, men ur ett mikroperspektiv drivs förändringen istället 

framåt med hjälp av kontinuerliga ändringar och anpassningar i planen (likt akrobaten som 

dansar på sin lina). Dessa implikationer till förändring uppkommer ur den sociala interaktionen 

med de som utsätts för förändringen inom organisationen. Ändringar och åsikter uppkommer 

således ofta mellan de utstakade planerade stegen i förändringsarbetet (Iveroth & Hallencreutz, 

2016). Weick och Quinn (1999: 373) beskriver även detta fenomen enligt följande: 

Change is not a linear movement through the four stages but a spiral pattern of 

contemplation, action, and relapse before entering the maintenance and then termination 

stages. 

Med det i åtanke, och med utgångspunkt i att leda förändring med sensemaking och sensegiving 

som verktyg, menar Iveroth & Hallencreutz (2016) precis som Weick (2000) att en 

framgångsrik förändring beskrivs som en kombination av de klassiska planerade och emergenta 

perspektiven, och istället för det linjära eller iterativa utformandet istället ritas i riktning av en 

uppåtgående spiral vilket illustreras i Figur 2. Spiralen representerar den väg organisationen 

färdas genom förändringsprocessen och den kraft som avgör om organisationen färdas uppåt 

eller nedåt i spiralen är huruvida förändringsledaren leder sensemaking-aktiviteterna.  

 

 

Figur 2. Three different trajectories of change 

Källa: Iveroth & Hallencreutz (2016) s.104. 

 

Skapandet av organisatorisk sensemaking är således den ursprungliga källan och kraften som 

avgör huruvida en ledare kan driva den organisatoriska förändringen uppåt eller nedåt i spiralen. 

Följande kapitel bygger vidare på den teori som presenterats i detta kapitel genom att lyfta fram 

studiens teoretiska utgångspunkter. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Med utgångspunkt i den teori som presenterats i Kapitel 3 kommer detta kapitel leda läsaren 

vidare utifrån det spiral-perspektiv som läggs fram av Weick (1999) och som presenterats i 

avsnitt 3.3, det vill säga att förändring sker i riktningen av en uppåtgående spiral. 

 

4.1 Teoretiskt avstamp 

 

Forskning visar gång på gång hur ledare kan leda och skapa organisatorisk sensemaking genom 

att strategiskt använda olika typer av sensemaking-aktiviteter. Roleau & Balogun (2011) 

belyser en metod ledare kan använda för att bidra till att strukturera och implementera 

sensemaking. Metoden innebär att man som ledare kan använda sig av två huvudsakliga 

aktiviteter som de kallar Konversera & Kontextualisera4. Roleau & Balogun menar att dessa 

två aktiviteter är betydande för förändringsledares förmåga att skapa sensemaking inom 

organisationen. Weick (2000) menar däremot att det inte finns något hemligt recept eller en 

specifik modell över vad som avgör huruvida man lyckas skapa organisatorisk sensemaking 

eller inte, utan att alla program och metoder fungerar lika bra till en viss grad oavsett vilken 

ledaren väljer att följa. Införlivandet av organisatorisk sensemaking hänger istället på huruvida 

ledaren är medveten om det som Weick kallar De fyra kärnaspekterna av sensemaking5. Med 

det menar Weick (2000) att ledaren kan agera utifrån ett väl beprövat program, så som 

exempelvis Roleau & Baloguns modell Konversera & Kontextualisera, men att fokus i 

förändringsprocessen alltid bör ligga på att nå själva syftet med sensemaking – att främja 

meningsskapande. 

 

Med Weicks aspekter av sensemaking som utgångspunkt menar Iveroth & Hallencreutz (2016) 

att för att en förändringsledare ska klara av att leda organisationen igenom förändringen i den 

uppåtgående spiralen bör ledaren fokusera på vad de kallar De åtta ledorden för att leda med 

sensemaking6, vilket innebär ett ramverk bestående av aktivitetsförslag som ledare bör utgå 

ifrån i sitt förändringsarbete. Dessa åtta ledord är en vidareutveckling av Karl Weicks 

ursprungliga modell De fyra kärnaspekterna av sensemaking. Weicks modell används i denna 

uppsats som teoretisk utgångspunkt till förändringsprocessen, i kombination med Iveroth & 

Hallencreutz vidareutvecklade ramverk med aktivitetsförslag för att leda organisatorisk 

sensemaking.  

I följande avsnitt presenteras kort Roleau & Baloguns (2011) förändringsmodell Konversera & 

Kontextualisera. Avsnittet efter leder sedan vidare in på Weicks (2000) modell De fyra 

kärnaspekterna av sensemaking i kombination med Iveroth & Hallencreutz (2016) ramverk De 

åtta ledorden för att leda med sensemaking. 

                                                 
4 Modellen benämns ursprungligen som Performing a conversation & Setting a scene. 
5 Teorin benämns ursprungligen som The four barebones of Sensemaking. 
6 Ramverket benämns ursprungligen som The eight guidelines of sensemaking 
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4.2 Konversera & Kontextualisera 

 

Konversera innefattar arbete där ledaren kontinuerligt arbetar för att skapa förståelse och 

intresse av förändringen hos de anställda genom att implementera förändringsprocesserna i de 

sociala strukturerna på företaget, det vill säga att se till att göra det till en del av den vardagliga 

verbala interaktionen. Om ledaren både formellt och informellt samtalar med de anställda 

skapas med tiden en slags förståelse och acceptans för förändringen genom att det kommer att 

betraktas som en del av vardagen. Mycket av detta handlar om att lära känna de anställda så bra 

att ledaren kan anpassa hur och vad som samtalas utifrån dess specifika behov (Roleau & 

Balogun, 2011).  

 

Kontextualisera  handlar istället om ledarens förmåga att koppla an en viss kontext till 

förändringen så att de dagliga konversationerna är grundade i en greppbar bakgrund för de som 

utsätts för förändringen. Detta är nära sammanlänkat med den första aktiviteten, konversera, 

gällande ledarens förmåga att interagera med de anställda, och ledaren bör lära känna de 

anställda så bra att den på ett strategiskt sätt kan uppmuntra och styra den sociala interaktionen 

på arbetsplatsen (Roleau & Balogun, 2011). 

 

 

4.3 De åtta aspekterna av sensemaking  

 

För att uppnå sensemaking och sensegiving inom organisationen krävs en rad olika aktiviteter 

och processer där ledaren har som ansvar att skapa och förmedla en mening hos de anställda. 

Som tidigare nämnt menar Karl Weick att det inte alltid är så enkelt som att följa en plan över 

vad som ska göras för att uppnå sensemaking utan trycker även på att fokus bör ligga på de fyra 

aspekter som en ledare bör fokusera på och som utgör själva kärnan av sensemaking. Dessa 

fyra aspekter benämns enligt följande: håll aktörerna i rörelse, erbjud vägledning, uppdatera 

ofta samt främja respektfull interaktion (Weick, 2000). Utöver Weicks fyra kärnaspekter av 

sensemaking menar Iveroth & Hallencreutz (2016, s.100) att även fyra ytterligare aspekter är 

ständigt återkommande i Weicks samlade litterära verk. Dessa fyra aspekter är: uppmuntra 

improvisation, fokusera på lärandet, översätt kontinuerligt samt att som ledare agera 

ledsagare. Nedan följer en definition av Weicks åtta samlade aspekter av sensemaking som bör 

beaktas inom förändringsarbeten. 

 

 

4.3.1 Håll aktörerna i rörelse 

 

Detta handlar huvudsakligen om att hela tiden hålla förändringen i rörelse och inte fastna i 

gamla mönster. Ledaren fokuserar hela tiden på rörelsen genom att exempelvis få förändrings-
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mottagarna att starta upp sitt arbete så fort projektet startar även om de inte själva upplever att 

de har greppat hela planen, att få mottagarna att själva agera utifrån magkänsla istället för att 

stanna upp och tveka, att främja experimenterande och genom allt detta skapa en förståelse hos 

förändringsmottagarna att förändringen aldrig stannar upp utan att man som team fortsätter att 

trycka på framåt (Weick, 2000; Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.3.2 Erbjud vägledning 

 

För att inte förändringen ska kännas för överväldigande och påtryckande för förändrings-

mottagarna gäller det att även fånga upp var och en och förstärka deras själv-förtroende. Genom 

att reducera oklarheter och förvirring under tiden förändringsarbetet rullar på kan ledaren ingiva 

förtroende och agera som stöd och vägledning. Till detta kan förändringsledaren ta hjälp och 

stöd av hjälpmedel så som interna symboler och program över vart förändringen är på väg och 

vad syftet med förändringen egentligen är (Weick, 2000; Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.3.3 Uppdatera ofta 

 

När förändringen tar fart bör ledaren hela tiden vara medveten om vad som sker inom 

organisationen samt hur förändringsmottagarna verkar motta allt som händer och det som de 

utsätts för. Detta gör ledaren genom att vara ute på golvet och arbeta nära mottagarna för att 

uppmärksamma de situationer som uppkommer längs vägen. Uppkommer svårigheter och 

oklarheter bör ledaren vara öppen för att omvärdera situationen och justera förändringens 

upplägg så att syftet efterföljs. Ledaren informerar mottagarna om att själva hålla sig 

uppdaterade om vad som händer då justeringar och åsikter tas upp i den vardagliga 

interaktionen, och genom det kan ledaren parera mottagarnas tidiga slutsatser och förutfattade 

meningar om förändringens aktiviteter (Weick, 2000; Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.3.4 Främja respektfull interaktion 

 

Ledaren är hela tiden medveten om att missnöje och förändringsmotstånd oundvikligen 

kommer att uppkomma längs vägen. Således är det viktigt att uppmuntra och främja en god ton 

och respektfull interaktion mellan förändringsaktörerna och förändringsmottagarna. 

Konversationer ska baseras på tillit och respekt och det är viktigt att belysa vikten av öppna 

dialoger och diskussioner. Ledaren uppmuntrar förändringsmottagarna till att vara öppna med 

sina åsikter gällande såväl positiva upplevelser som med hinder och oklarheter de upplever i 

förändringsarbetet. Det är även viktigt att ledaren såväl som mottagarna är medvetna om att alla 

upplevelser grundas på multipla tolkningar då varje individs åsikt påverkas av individuella bias 

(Weick, 2000; Iveroth & Hallencreutz, 2016). 
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4.3.5 Uppmuntra improvisation 

 

Det är viktigt att främja improvisation under förändringar då det bidrar till att man undviker att 

fastna i invanda mönster som att osjälvständigt följa en plan för förändringen och inte inse saker 

man hade kunnat förändra och göra bättre redan under vägen. Improvisation är således ett 

verktyg för att anpassa förändringen så att förbättringar kontinuerligt kan ske och inte upptäckas 

när det redan är för sent. Ledarens roll är att uppmuntra improvisation genom att visa att det är 

tillåtet för förändringsmottagarna att själva agera utifrån egna initiativ genom att utarbeta och 

förbättra befintliga planer (Weick, 1998; Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.3.6 Fokusera på lärandet 

 

Utmed hela förändringen är det viktigt för ledaren att fokusera på lärande både för sin egen del 

samt för förändringsmottagarna. Genom att lära ut sin egen mentala bild av förändringsarbetet 

kan ledaren få de anställda att verkligen förstå innebörden av förändringen och således skapa 

sensemaking (Weick & Quinn, 1999; Iveroth & Hallencreutz, 2016). I avsnitt 3.3 beskrevs 

spiralen i vilken sensemaking utvecklas inom organisationer under förändringsarbeten, och för 

att spiralen ska vara uppåtgående och utveckla organisationen så krävs det att ledaren är bra på 

att lära ut och förklara vad som sker samt att lära av det som går fel. Således är lärande 

betydande för både riktningen i hur organisationen utvecklas längs med spiralen, men även i 

vilken hastighet förändringen sker. Om ledaren och förändringsmottagarna inte lär sig av sina 

misstag och kan samtala om det så stannar organisationens utveckling längs med spiralen upp 

eller i värsta fall börjar färdas baklänges nedåt i spiralen (Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.3.7 Översätt kontinuerligt 

 

När ledare leder förändringsarbete där sensemaking står i fokus är översättande en av de 

aspekter som den bör kunna hantera. Det handlar om att ledaren översätter de idéer som flödar 

genom organisationen så att de blir greppbara för förändringsmottagarna. Det är en föränderlig 

process som handlar om att koppla nutida idéer till rådande läge och att fånga upp idéer för 

framtida förändringar. Ledaren bör således plocka ut de huvudsakliga idéerna i planen för hur 

förändringen ska gå till – och göra dem greppbara och lättförstående (Iveroth & Hallencreutz, 

2016). Översättandet äger rum i framkanten av förändringen och är viktig för att utan det blir 

förändringen med all säkerhet inte accepterad av förändringsmottagarna (Weick, 1995). För att 

ledaren ska klara av att översätta förändringens syfte och mening till förändringsmottagarna så 

bör ledaren vara speciellt medveten om en av förändringens fyra faktorer som diskuterades i 

avsnitt 3.1, närmre bestämt den historiska faktorn. Utan att sätta sig in i organisationens historia 
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blir det otroligt svårt att översätta förändringen till förändringsmottagarna, då ledaren inte har 

någon egentlig grund att utgå ifrån (Iveroth & Hallencreutz, 2016).  

 

4.3.8 Agera ledsagare 

 

Weick & Quinn (1999) menar att förändring aldrig kan vara effektiv och framgångsrik om 

förändringsmottagarna inte är intresserade och attraherade av målbilden. Det är då viktigt att 

ledaren börjar med att först förändra sig själv, och genom det inspirera förändringsmottagarna 

att följa efter när de ges en chans att se att förändringen faktiskt är görbar. Ledaren bör fungera 

som en ledsagare som visar vägen till det för förändringsmottagarna okända framtida läget. 

Genom att först förändra sig själv kan ledaren ändra synen av att förändringen är något som 

någon bara bestämt ska ske, till att faktiskt vara någonting som sker inom organisationen i 

samarbete med förändringsmottagarna (Iveroth & Hallencreutz, 2016). 

 

4.4 Att leda förändring med sensemaking som verktyg 

 

Iveroth & Hallencreutz har utgått från Weicks åtta aspekter som presenterats i avsnitt 4.3 när 

de tagit fram modellen över de åtta ledorden för hur ledare kan leda förändring med hjälp av 

sensemaking. Modellen utgår som tidigare nämnt från Weicks ursprungliga aspekter men 

fungerar som en vidareutveckling då Iveroth & Hallencreutz valt att fokusera på specifika 

aktiviteter inom varje aspekt, samt valt att sortera dem i den ordning de anser att en ledare bör 

utföra aktiviteterna. Weick menade istället att de åtta aspekterna bygger på processer som 

parallellt sker genom hela förändringen (Iveroth & Hallencreutz, 2016). I detta avsnitt kommer 

Iveroth & Hallencreutz utarbetade ramverk bestående av aktivitetsförslag till var och en av de 

åtta aspekterna att presenteras. Ramverket är framställt i boken Effective Organizational 

Change - Leading through Sensemaking skriven av Iveroth & Hallencreutz (2016, s. 120-123) 

och är översatt till svenska och framställd i tabellform av uppsatsförfattaren. 
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Iveroth & Hallencreutz förändringsramverk 

1. Agera 

ledsagare 

 Börja med att förändra dig själv och låt sedan förändringsmottagarna bli 

attraherade och inspirerade av din förändring. 

   Föregå med gott exempel. 

   Visa andra förändringsledare att förändring inte händer "där ute". 

     Visa i detalj hur förändringen ska gå till och låt sedan övriga kopiera ditt 

beteende. 

2. Erbjud 

vägledning 

 Skapa medvetenhet och förståelse för varför förändringen är måste ske och lyft 

fram konsekvenserna av att inte genomföra förändringen. 

   Lyft fram visioner, symboler eller program som fungerar som sporrar till att 

fortsätta framåt i samma riktning. 

   Skapa självförtroende hos dina förändringsmottagare, minska förvirring och visa 

vägen. Visualisera målbilden. 

     Uppmuntra förändringsmottagarna att leta efter stimuli i deras vardag så att de kan 

fortsätta framåt. 

3.  Översätt 

kontinuerligt 

 Översätt visioner och strategier till en konkret greppbar förändringsplan 

   Reducera komplexitet och stötta förändringsmottagarna i vad nuläget är och vart 

förändringen är på väg. 

   Översätt förändringen så att den matchar det tänkta syftet förändringsmottagarna 

har som bild. 

     Se till att övriga ledare har historisk förståelse för organisationen för att höja 

kvaliteten på översättningen. 

4.  Håll aktörerna 

i rörelse 

 Skapa aktiviteter, uppmuntra till nya idéer och reducera tidiga diskussioner som 

inte kommer att leda till någonting. 

   Se till att förändringen inte påverkas och bromsas av rådande regler, processer och 

policys. 

   Peppa förändringsmottagarna att se framåt och beröm positivt beteende. 

     Tillåt förändringsmottagarna att agera utifrån egna initiativ utan att tveka. 

5. Uppdatera 

ofta 

 Överge konferensrum och ge dig ut på golvet. 

   Följ upp och ändra planer på en kontinuerlig basis för att undvika att förändringen 

bär av i fel riktning. 

   Förstärk förändringsmottagarnas uppmärksamhet och få dem att medvetet 

uppmärksamma var förändringen är och är på väg. 

     Eliminera dömande diskussioner, undvik för tidiga slutsatser och motverka 

normalisering och fäste i gamla mönster. 

6.  Främja   Uppmuntra interaktion. 

 respektfull 

interaktion 

 Medverka i det vardagliga arbetet och interagera med förändringsmottagarna. 

   Sträva efter att samtala effektivt, problemorienterat och ärligt. 

     Lyssna djupt på vad förändringsmottagarna faktiskt säger och försök sätta dig in i 

andras sanningar. 
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7.  Uppmuntra   Gör dig av med organisatoriska hinder som inte tillåter improvisation. 

 improvisation  Möjliggör för förändringsmottagarna att experimentera och testa nya idéer. 

   Uppmuntra dig själv och andra att arbeta utan strikt planering och våga testa nya 

vägar till målbilden. 

     Uppmuntra förändringsmottagarna att arbeta med det material som finns och att 

vara uppmärksamma på vad andra gör.  

8. Fokusera på 

lärandet 

 Skapa rum för reflektion och diskussion av vad förändringsmottagarna precis 

upplevt och varit med om. 

   Uppmuntra outside-the-box-tänkande, få förändringsmottagare att ifrågasätta 

befintliga ramverk och arbetssätt, tillåt dem att experimentera. 

   Undvik att straffa mottagarna för misstag som uppstår utan gör det till en del i 

lärandet. 

     Cementera nytt beteende genom formell utbildning, träning, workshops och 

förstärk beteendet genom feedback och belöning. 

Tabell 3. Iveroth & Hallencreutz förändringsramverk  

(Källa: Iveroth & Hallencreutz (2016) s. 120-123) 
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5. Empiri  
 

Uppsatsförfattaren har genomfört sex stycken semistrukturerade intervjuer, åtta olika icke 

deltagande observationer inne på CIVA samt samlat in olika dokument rörande förändringen 

av implementeringen av MetaVision. I detta kapitel presenteras de medverkande informanterna 

och sedan följer en genomgång av förändringens bakgrund och genomförande. Slutligen 

presenteras empirin enligt de åtta aspekterna av sensemaking som används som utgångspunkt i 

studiens intervjuer och observationer. 

 

5.1 Presentation av informanter 

 

I detta avsnitt presenteras de informanter som deltagit i studien. 

 

 

5.1.1 Informant A Förändringsledare  

 

Projektets förändringsledare är i grund och botten en intensivvårdssjuksköterska som jobbat på 

CIVA i 20 år. Under åren har han varit inblandad i olika IT-projekt samt i olika sidoprojekt på 

avdelningen. Han har varit inblandad i implementeringsarbetet gällande MetaVision sedan 

våren 2015 och har under hösten 2015 gått en konfiguratörs-utbildning för att under 

förändringsarbetet kunna arbeta som konfiguratör av systemet. Utöver det har han ingen 

erfarenhet av förändringsledning, varken teoretisk eller praktisk. Sedan konfiguratörs-

utbildningen har han arbetat till 80 % med förändringen och kommer framöver att fortsätta med 

det på obestämd framtid och då även hjälpa till med liknande projekt på andra avdelningar 

(Informant A. Förändringsledaren, personlig intervju, 4 maj 2016). 

 

 

5.1.2 Informant B Superanvändare 

 

Inom projektet har man utsett 21 personer på avdelningen till så kallade superanvändare. Av 

dessa är det en som är läkare och resten är sjuksköterskor och undersköterskor (Informant B. 

Superanvändaren, personlig intervju, 7 april2016a). Superanvändaren som intervjuats i denna 

uppsats har arbetat på CIVA i 18 år och är i grunden intensivvårdssjuksköterska som nu arbetar 

som avdelningslärare. Vid behov hoppar hon även in i det kliniska arbetet på avdelningen. 

Utöver sin roll som superanvändare har hon blivit tilldelad rollen som organisatör under 

förändringsarbetet, det vill säga att hon blivit delegerad uppgifter av förändringsledaren som 

rör det praktiska förfarandet så som att boka lokaler till utbildningarna, se till att personal dyker 

upp på utsatta möten etc. (Informant B. Superanvändaren, 2016b). 
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5.1.3 Informant C Läkare 

 

Den tredje informanten är en av avdelningens läkare som har arbetat på CIVA i 4 år. Han arbetar 

även som läkare på Barnintensiven (BIVA) som delar lokaler med CIVA (Informant C. 

Läkaren, personlig intervju, 4 maj 2016).  

 

 

5.1.4 Informant D Sjuksköterska 

 

Den fjärde informanten arbetar som intensivvårdssjuksköterska på CIVA och har gjort det i 13 

år. (Informant D. Sjuksköterskan, personlig intervju, 4 maj 2016). 

 

 

5.1.5 Informant E Undersköterska 

 

Den femte informanten arbetar som undersköterska på CIVA och har gjort det i 3,5 år. 

(Informant E. Undersköterskan, personlig intervju, 4 maj 2016). 

 

 

5.2 Förändringsbakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras data från studiens intervjuer, observationer och dokument gällande 

förändringens bakgrund och hur förändringsprocessen genomförs på avdelningen. Avsnittet 

inleds med en beskrivning av IT-systemet MetaVision för att ge en relevant grund till vad det 

innebär i praktiken. Efter det följer en beskrivning av förändringsarbetet gällande 

implementeringen av MetaVision på Centralintensiven, CIVA. 

 

 

5.2.1 IT-systemet MetaVision 

 

MetaVision är ett CE-märkt kliniskt informationssystem som verkar genom att automatisera 

den kliniska vårdprocessen. Produkten ägs av det israeliska företaget iMDsoft och EVRY 

Healthcare Solutions AB fungerar som återförsäljare av MetaVision i både Sverige och Norge. 

Systemet möjliggör för vårdpersonal att registrera händelser under hela vårdförloppet, från det 

att patienten skrivs in till att den är redo för utskrivning. Systemet omfattar således hela 

arbetsflödet inom anestesi-, operation, övervakning och intensivvård. Det möjliggör även 

integration med andra system i salarna samt med den medicintekniska utrustningen vilket 

skapar en strukturerad sammansättning av patientdata på ett överskådligt sätt. Specifika 

exempel på vad MetaVision kan användas till är att följa upp vårdhändelser vid inneliggande 
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patienter, översikt av vätskebalans, läkemedelsordinationer samt behandling och planer för 

vård. Det möjliggör även läkemedelsadministration vilket underlättar kommunikationen mellan 

läkare och sjuksköterskor. MetaVision har ett konfigurationsverktyg som tillåter avdelningen 

att själva utveckla och anpassa användargränssnitt och den funktionalitet som önskas, vilket 

medför att inget externt behov av IT-resurser krävs. Grunden i systemet är de medicinska 

parametrarna, de är systemets byggstenar som varje avdelning själva kan definiera vid 

implementationen vilket bidrar till ett nytt standardiserat arbetssätt (Evry, i.d.).  

Systemet är framtaget för att ersätta pappersjournaler genom att inhämta patientdata i form av 

fysiologiska mätvärden (parametrar) från den medicintekniska utrustningen kopplat till varje 

patient. Utöver kontinuerlig lagring av mätvärden ges användaren möjlighet till manuell 

registrering av kliniska mätningar och observationer. Alla vårdhändelser kan registreras som 

relevant information  om patienten och dokumenteras enkelt i systemet och kan sedan enkelt 

överskådas i det grafiska gränssnittet. Systemet fungerar som stöd vid journalföring och 

dokumenthantering för läkare, och den avancerade ordinationshanteringen stödjer även 

administration av läkemedel och vätskor (Evry, i.d.).  

MetaVision skapar nya möjligheter så som ökad kvalitet genom att det underlättar användning 

av vårdplaner, det skyddar patienters integritet och säkerställer behörighetsskydd och 

åtkomstkontroll samt att det utgör underlag till forskning för förbättrad behandling. Systemet 

förbättrar även den kliniska kvaliteten på behandlingen genom att det reducerar antal fel och 

förbättrar patientsäkerheten. Det minskar tiden som behövs för dokumentation och ger istället 

ökat tidsutrymme för vård av patienten (Evry, i.d.). 

 

5.2.2 Förändringsgenomförandet på CIVA 

 

Akademiska sjukhusets alla intensivvårdsavdelningar går för tillfället igenom en stor 

förändring. Fram till idag har intensivvårdsavdelningarna använt ett pappersark för att 

dokumentera alla vårdhändelser och mätvärden för alla sina inneliggande patienter. 

Pappersarken har således fungerat som en individuell observationslista per patient som 

undersköterskorna och sjuksköterskorna fyllt i under vårdförloppet. Varje dygn har en ny 

observationslista påbörjats per patient, för att efter varje dag manuellt överföras alla ifyllda 

listor till digitalt format. Förändringen som avdelningarna nu står inför är att överge denna 

pappersdokumentation och ersätta det med IT-systemet MetaVision. Målet med förändringen 

är att skapa ett sömlöst system som ökar patientsäkerheten och underlättar förflyttning av 

patienter mellan olika avdelningar. 

Hösten 2015 implementerades systemet på Thoraxintensiven, THIVA, och efter det har turen 

gått vidare till avdelningen som denna fallstudie grundar sig på, Centralintensiven, CIVA. 

Implementeringsarbetet på CIVA började 2015 när en av avdelningens sjuksköterskor fick gå 

en utbildning som konfiguratör för att sedan verka som förändringsledare för projektet på 
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CIVA. Det första steget i förändringen var att utbilda personalen vilket förändringsledaren var 

ansvarig för att göra tillsammans med förändringsledaren från THIVA.  

All klinisk personal fick gå en tvådagars-utbildning. Utbildningen inleddes med en introduktion 

till vad IT-systemet MetaVision är och vad det används till, samt en introduktion till det 

övergripande syftet med hela förändringen. De olika arbetsgrupperna fick utbildning i olika 

funktioner och delar av systemet då användandet av systemet skiljer sig mellan läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Efter utbildningen var ett startdatum för implementeringen 

av systemet satt till den 11 april. Avdelningens tekniker hade under tiden installerat nya fasta 

klienter vid varje vårdplats, vilket innebär att det vid varje säng fanns en dator med ett interface 

till MetaVision. Utöver klienterna vid patienternas sängar fanns även MetaVision installerat 

inne de glasburar som finns i varje patientsal, med utsikt över salens patienter.  

Förändringsledaren visste med sig att det uppstått problem på THIVA som redan genomfört 

förändringen. De startade upp systemet på en bestämd dag och tid för alla sina inneliggande 

patienter. Det innebar att det uppstod mycket oklarheter och frågor för personalen på THIVA, 

vilket skapade så mycket missnöje att de fick lov att ta en paus i implementeringen och använda 

papperslistor för att sedan genomföra förändringen i ett mer långsamt tempo. På grund av det 

hade förändringsledaren och projektgruppen valt att långsamt fasa ut pappersdokumentationen 

på CIVA genom att starta upp systemet varje gång en ny patient lades in efter startdatumet den 

11 april. Det blev en (i avdelningens mått mätt) relativt lugn start då det för ovanlighetens skull 

var många långliggande patienter och att det därför dröjde innan MetaVision startades upp på 

alla vårdplatser. De anställda uttryckte under tiden en nyfikenhet till systemet och fick då 

tillåtelse att starta upp det på en redan inneliggande patient för att få testa systemet i verklig 

miljö.  

Varje vecka anordnades ett möte med projektgruppen. På mötet medverkade den kliniska 

projektledaren för det övergripande projektet på alla sjukhusets intensivvårdsavdelningar, 

förändringsledaren, avdelningschefen för CIVA, superanvändare, avdelningstekniker samt den 

biträdande avdelningschefen. Fokus på dessa möten var att lyfta fram problem och oklarheter 

som uppkommit under veckan samt att lägga fram en plan för kommande vecka.  

Varje vecka erbjöds avdelningens anställda att kunna medverka på en gemensam frågestund 

som anordnas av förändringsledaren för att hjälpa personalen att klara ut eventuella oklarheter 

och frågor som kan tänkas uppkomma i det vardagliga arbetet.  Under observationen av ett av 

dessa veckomöten märktes det tydligt hur uppskattat detta var då atmosfären på mötet gav sken 

av öppenhet, ärliga åsikter och tydliga svar. Det var märkbart hur uppskattad förändringsledaren 

var då han på grund av sin bakgrund som intensivvårdssjuksköterska kunde förstå och sätta sig 

in i de problem som uttrycktes på mötet. På grund av förändringsledarens konfiguratorsroll är 

han även insatt i vad som är möjligt att utföra och anpassa rent tekniskt och därför kunde han 

på dessa frågestunder ge raka svar på vad som i dagsläget inte var möjligt att göra något åt och 

vad de istället skulle fokusera på. Förändringsledaren verkade uppskatta den öppna 
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interaktionen då han även fick ta del av fel i systemet som han kunde lyfta vidare för att kunna 

åtgärda.  

 

5.3 Att leda förändring med sensemaking som verktyg 

 

I detta avsnitt presenteras empirin som samlats in under studien med utgångspunkt i Weicks 

teori som använts som såväl intervju- som observationsmall. 

 

5.3.1 Agera ledsagare 

 

Förändringsledaren började inledningsvis med att genomgå en utbildning där han utbildades till 

konfigurator av systemet MetaVision. Det gjorde att förändringsledaren fick en djup förståelse 

för systemet och dess funktioner. Tack vare sin 20-åriga bakgrund som sjuksköterska på CIVA 

hade förändringsledaren även en djup förståelse för de rutiner och arbetsprocesser som 

representerar arbetet på avdelningen. Detta medförde att förändringsledaren enkelt kunde 

applicera sin tekniska kunskap om MetaVision på de ordinarie arbetsuppgifterna och således 

leda vägen för förändringsarbetet där avdelningens personal kunde följa förändringsledarens 

nya sätt att arbeta. 

 

 

5.3.2 Erbjud vägledning 

 

Förändringsledaren lyckades skapa medvetenhet och förståelse för varför förändringen var 

nödvändig vilket visade sig då alla informanter kunde uppge svar på vad förändringen innebär, 

vad målet med förändringen är samt om den var nödvändig. Den medverkande sjuksköterskan 

tryckte på vikten av förändringen med orden: 

 

Jag har varit med om en omgång förut när vi ändrade journalsystem och dokumentation, och 

jag vet att det kommer att bli en tung period. Men, vi kommer att få mycket gratis som vi 

slipper göra istället. Det tar mycket tid initialt, men sen kommer vi att vinna tid och det blir 

då säkrare för patienten. Jag vet att det är förlegat med pappersdokumentation, så vi är 

egentligen ganska sena kan jag tänka mig. 

 

På liknande sätt menade läkaren att förändringen verkligen var nödvändig då det gamla sättet 

att journalföra inte var säkert för patienten, det kunde snabbt uppstå oklarheter när det inte gick 

att utläsa någons handstil. Denna medvetenhet bekräftades även under observationerna då 

övriga i personalen uttryckte fördelarna och målet med att genomföra förändringen med stöd 

av förändringsledaren. När oklarheter och oförståelse uppstod fanns förändringsledaren där för 

att leda förändringsmottagarna rätt. 
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5.3.3 Översätt kontinuerligt 

 

Vid observationen av veckans frågestund gällande MetaVision där avdelningens anställda 

frivilligt fick delta om de hade frågor till förändringsledaren märktes det att förändringsledaren 

fokuserade på att stötta mötets deltagare i de oklarheter de lyfte fram. Vissa frågor gavs svar på 

direkt och andra frågor bemötte förändringsledaren med att föra vidare till högre instanser. 

Under intervjun med superanvändaren lyfte denne fram hur positivt dessa frågestunder 

upplevdes av avdelningens personal och menade att frågestunden bidrar till en känsla av att 

åsikter, synpunkter och problem gällande förändringen tas till vara på. 

 

 

5.3.4 Håll aktörerna i rörelse 

 

På grund av förändringsledarens gedigna bakgrund på avdelningen så kunde risken för att 

förändringen bromsas av rådande policys och ramverk elimineras redan från start eftersom 

förändringsledaren då var medveten om hur saker och ting fungerade på CIVA. Observationen 

där uppsatsförfattaren medverkade på MetaVision-utbildning med en nyanställd sjuksköterska 

visade att superanvändaren/avdelningsläraren som höll utbildningen var väldigt mån om att 

berömma samt att peppa sjuksköterskan till att testa sig fram och agera utifrån egna initiativ. 

Detta är någonting som genomsyrat hela förändringsarbetet då det var tydligt under såväl 

intervjuer som observationer att stödet verkligen fanns där. Ett intressant perspektiv av detta 

var ett som framkom under intervjun med förändringsledaren som sade:  

Det handlar ju helt och hållet om att med tiden avveckla sig själv. Man ska ju inte stanna kvar 

och göra dem beroende av en. 

Detta sätt att leda gav förändringsmottagarna rum att utvecklas och testa nya vägar för att hela 

tiden sikta framåt. Informanterna uppgav att en viss nervositet inledningsvis uppstått då de fått 

reda på att en förändring skulle ske. När det sedan visade sig att förändringsarbetet flöt på och 

att förändringsmottagarna klarade sina arbetsuppgifter bidrog det till att de kunde växa 

ytterligare i sina roller. 

 

5.3.5 Uppdatera ofta 

 

Förändringen parerades på ett snyggt sätt då det visade sig att problem uppstod, bland annat 

genom att förändringsledaren snappade upp problem, oklarheter och åsikter som kunde 

förbättra förändringen. Genom kontinuerliga möten så som veckomötet med projektgruppen 

samt MetaVision-frågestunden kunde åsikter från golvet lyftas ända upp på ledningsnivå, och 
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detta skedde på veckobasis. Det medförde att tydliga brister i förändringsarbetet och i hur 

systemet var utformat kunde åtgärdas.  

 

 

5.3.6 Främja respektfull interaktion 

 

Under intervjuerna tillfrågades informanterna om det vardagliga klimatet på CIVA och de 

menade allihop att det är ett gott klimat där man aldrig står själv utan att hjälp och stöd alltid 

finns att få om det behövs. Det är således enkelt att interagera med varandra då det är högt i tak 

och alla har rätt till en åsikt om vad som sker. Sjuksköterskan uttryckte sig så här: 

 

Jag tycker absolut att vi kan säga vad vi tycker. Det har att göra med att vi är så trygga i 

varandra. Det här handlar ju om en apparat eller om ett system, det handlar inte om kritik mot 

någon individ. Så jag kan tänka mig att det är lättare att vara rak. 

 

Under observationerna märktes det tydligt att klimatet på CIVA genomsyrades av en öppenhet 

och att det är mycket välkommet att komma med frågor och åsikter. Det gjordes ingen skillnad 

på åsikter som kom från läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor på frågestunden utan det 

var tydligt att alla åsikter var av samma vikt. Däremot märktes en viss irritation hos 

förändringsledaren och inom projektgruppen när läkarkåren satt i rutin inte fråga om hjälp när 

de stött på problem. Istället märktes det att läkarna friordinerade och inte använde funktionerna 

i systemet som det var tänkt vilket kunde leda till irritationsmoment för bland annat 

sjuksköterskorna. Förändringsledaren menar att det är en tydlig skillnad mellan de olika 

professionerna när det gäller interaktion: 

 

Det är skillnad på hur personal är. Undersköterskor och sjuksköterskor kommer med frågor 

hela tiden medan läkarna försöker själv och tror att de måste kunna det direkt och det är stor 

skillnad. Det såg du på mötet, alla är inbjudna att komma och ställa frågor men det var första 

gången en läkare var där idag.  

 

Problemet  med läkarnas motvilja till interaktion var förändringsledaren således medveten om, 

och under observationen av projektgruppens veckomöte kunde man se att mycket fokus låg på 

att följa upp och arbeta extra med läkargruppen. Förändringsledaren fortsatte: 

 

Det lustiga är att när jag är på plats på avdelningen, då frågar de mig! Men de ringer inte på 

hjälptelefonen och de skickar ingen e-post till jouren vid problem. Men det är ju också de 

förväntningar som läkare idag har på sig. De förväntas kunna allt på en gång när de kommer. 

När de kommer till en ny avdelning ska de kunna allt om rutiner och oftast får de inte ens 

någon introduktion. 
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5.3.7 Uppmuntra improvisation 

 

Inne i patientsalarna sker all interaktion med MetaVision i skarpt läge, vilket innebär att det 

inte finns mycket extra tid att röra sig med vid klienten och att användare i allra högsta grad vill 

undvika fel och misstag. För att användarna ska känna sig trygga finns det alltid tillgång till 

superanvändare som lärt sig systemet extra bra samt hjälp att få via jourtelefonen. Däremot 

uppmuntrade både förändringsledaren och superanvändaren/avdelningsläraren personalen att 

testa sig fram för att lära sig systemet på sitt sätt. Självfallet måste vissa processer och flöden 

följas till punkt och pricka inne i systemet för att exempelvis inte ordinera fel, men de menade 

att det bästa sättet för användarna att lära sig det var att testa sig fram. Därför avsattes tre 

stationära datorer på avdelningen enbart för personalen att kunna öva sig i systemet utan att 

göra det på riktiga patienter.  

 

 

5.3.8 Fokusera på lärandet 

 

För att cementera det nya beteendet och de nya arbetsprocesserna som implementeringen av 

MetaVision innebar fick alla på avdelningen genomgå en formell utbildning där 

förändringsledaren väldigt noga gick igenom alla funktioner av systemet. Det 

utbildningsmaterial som uppsatsförfattaren fått ta del av visade att det fanns en tydlig plan för 

hur utbildningen skulle gå till för att avdelningspersonalen skulle ta till sig förändringen.  

Informanterna uppgav att de varit med om en resa från ett osäkert, lite motvilligt tillstånd, till 

att redan tre veckor efter implementeringen vara relativt nöjda och där MetaVision blivit en 

fungerande del av deras vardag. Personalen gavs ett eget ansvar genom att träna på uppgifter 

och patient-case med stöd av förändringsledaren. Förändringsledaren gav mycket rum för 

reflektion och diskussion av det som hände på avdelningen, dels under frågestunderna men 

även ute på golvet. Då uppsatsförfattaren observerade interaktionen i en av patientsalarna 

visade sig förändringsledaren väldigt närvarande och interagerade med alla i salen på ett öppet 

och konkret sätt. Förändringsledaren ifrågasatte personal som kört fast i systemet på ett sätt som 

inte kritiserade personalen i fråga, utan snarare fick dem att undersöka vad som hänt och hur de 

själva skulle ta sig ur situationen. På så vis fick förändringsledaren personalen att se en mening 

med förändringen genom att bara vara där och ge konstruktiv feedback. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens analys. Analysen grundar sig på det material som den 

empiriska datainsamlingen kommit att bidra till och som kopplats till den teoretiska 

bakgrunden. Kapitlet innehåller två avsnitt där det första avsnittet presenterar en analys utifrån 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter, d.v.s. Weicks åtta aspekter (2000) och de specifika 

aktivitetsförslag som presenterats i det ramverk Iveroth & Hallencreutz (2016) utvecklat med 

Weick som utgångspunkt. Efter det följer en sammanfattande analys där alla dessa åtta aspekter 

analyseras ur sin helhet. 

 

6.1 Att leda förändring med sensemaking som verktyg 

 

I detta avsnitt analyseras det som presenterats i studiens empiri med utgångspunkt från de 

teoretiska utgångspunkterna i Weicks åtta teoretiska aspekter.  

 

6.1.1 Agera ledsagare 

 

När förändringsledaren valde att frångå sina ordinarie arbetsuppgifter som sjuksköterska på 

CIVA för att utbildas till konfigurator belyste det det faktum att förändringen är någonting som 

sker inom organisationen. Planen var från början att förändringsledarens roll skulle tillsättas av 

extern personal vilket troligtvis inte hade gett samma genomslagskraft hos förändrings-

mottagarna. Weick & Quinn (1999) menar att förändring aldrig kan vara effektiv och 

framgångsrik om förändringsmottagarna inte attraheras och är intresserade av att nå den tänkta 

målbilden. Sjukvårdspersonal är inte alltid vana vid att arbeta med nya system, och därför är 

det viktigt att de känner stor tilltro till förändringsledaren som ska hjälpa dem genom processen. 

En viktig aktivitet som Iveroth & Hallencreutz (2016) menar att ledaren bör genomföra är att 

den ska börja med att förändra sig själv och genom det inspirera förändringsmottagarna att följa 

efter. I studien har det således visat sig att förändringsledaren agerat utefter dessa ledord och 

att det visat en faktisk genomslagskraft i det faktum att förändringsmottagarna upplever att de 

verkligen ser förändringsledaren som en ledsagare på CIVA.  

 

6.1.2 Erbjud vägledning 

 

En viktig aspekt som Weick (2000) lyfter fram i förändringsprocessen är att förändringen inte 

får kännas för överväldigande för förändringsmottagarna och detta är tydligt att förändrings-

ledaren lagt ett stort fokus på under förändringen. Det var även tydligt att förändringsledaren 

lyckats skapa medvetenhet och förståelse för varför förändringen var nödvändig eftersom alla 
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medverkande informanter gav svar i form av ett nästan ordagrant syfte med varför förändringen 

varit nödvändig.  

 

6.1.3 Översätt kontinuerligt 

 

Iveroth & Hallencreutz (2016) menar att förändringsledning där sensemaking är ett stort fokus 

berörs till stor del av Weicks (2000) aspekt där ledaren i hela förändringsprocessen bör översätta 

idéer som flödar genom organisationen så att de blir greppbara för förändringsmottagarna. 

Under en förändringsprocess är det oundvikligt att frågor uppkommer, och detta har 

förändringsledaren lyckats bra med att parera i och med initiativet till de frågestunder som 

planerats in veckovis. Åter igen var en viktig aspekt i hela förändringsprocessen det faktum att 

förändringsledaren är sjuksköterska i grund med många år i såväl yrkesroll som på den specifika 

avdelningen. För att klara av att översätta på ett sätt som matchar både syftet med 

förändringsprocessen samt organisationen i fråga så är förändringens fyra faktorer (Burnes & 

Scapens, 2000) viktiga att ha i åtanke, specifikt den historiska faktorn. Förändringsledaren i 

studien var således mycket passande för rollen med den historiska faktorn i åtanke. Ser man till 

anekdoten med aporna där ett förändrat beteende kan uppkomma utifrån faktorer som hänt i ett 

historiskt perspektiv, så har förändringsledaren stor potential till att känna till vad som ligger 

bakom beteendet på CIVA och hur det kan pareras för att undvika krockar under 

förändringsprocessen. Översättandet äger rum i framkanten av förändringen (Weick, 1995), 

vilket innebär att ledarens medverkan ute på golvet var en framgångsfaktor.  

 

6.1.4 Håll aktörerna i rörelse 

 

Något som kan bromsa förändringsarbete utöver motstånd från förändringsaktörerna är hinder 

i form av policys och regler inom organisationen som förändringen krockar med (Scapens, 

2006). Detta visade sig inte vara något problem på CIVA där en projektgrupp startats vid 

förändringensprocessens startskede, där medverkande från alla instanser av avdelningen 

medverkade. Hade det visat sig att förändringsprocessen krockat har de kunnat leda om 

förändringen i enlighet med det emergenta förändringsperspektivet.  

Under utbildningarna som hölls på avdelningen var det tydligt att synen på förändrings-

processen var att inte fastna i osäkerhet utan att det var välkommet att testa sig fram och agera 

utifrån magkänslan för att lära sig på vägen. Weick (2000) belyser vikten av att hålla 

förändringsprocessen och alla aktörer i rörelse för att inte bli bekväma och fastna i nya mönster 

som snabbt blir förlegade i takt med att processen fortsätter uppåt. Detta var även någonting 

som förändringsledaren lyfte fram som en självklarhet under intervjun där den menade att en 

förändringsledare med tiden ska arbeta med att avveckla sig själv för att inte stanna upp och 

göra förändringsmottagarna beroende av en. Det är en väldigt viktig poäng och en insikt som 

många ledare borde ta efter.  
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6.1.5 Uppdatera ofta 

 

När problem och oklarheter uppkom under processen kunde det lösas genom att såväl 

förändringsmottagarna och förändringsledaren lyfte problem och interagerade med varandra. 

Denna interaktion möjliggjordes på grund av att förändringsledaren försökte medverka ute på 

golvet så mkt som möjligt. Förändringsledaren bör hela tiden vara medveten om vad som sker 

inom organisationen samt hur förändringen mottas av förändringsmottagarna i verkligheten 

(Weick, 2000). Både veckomötet med projektgruppen samt MetaVision-frågestunden ägnades 

åt att diskutera och lösa problem som uppkommit under veckan som gått. På mötena lyfte 

förändringsledaren frågor som denne snappat upp från förändringsmottagarna, och de 

medverkande kom även med egna frågor och åsikter. När oklarheter och svårigheter i processen 

uppkommer bör ledaren vara öppen för att justera förändringens upplägg så att förändringens 

syfte kan nås (Iveroth & Hallencreutz, 2016), vilket var någonting som förändringsledaren 

arbetade med dagligen. 

 

6.1.6 Främja respektfull interaktion 

 

När förändringsledare leder förändringsarbete så är det oundvikligt med missnöje och motvilja 

hos förändringsmottagarna under processens gång och på grund av det är interaktionen extra 

viktig (Weick, 2000). Personalen på CIVA uttryckte att det är ett gott vardagligt klimat och att 

den typ av arbete de utför kräver att man alltid kan finna stöd i sina kollegor. En intressant 

aspekt som sjuksköterskan lyfte fram under sin intervju är att interaktionen under 

förändringsarbetet i det här fallet förenklas då det är ett system som är den huvudsakliga 

förändringen. Det är då ingen kritik som riktas mot någon viss individ utan kritiken rör systemet 

i fråga och att det då är lättare att vara rak. För att förändringsprocessen ska kunna flyta på är 

en av ledarens aktiviteter att uppmuntra förändringsmottagningarna till att vara öppna med 

åsikter även om de är positiva eller negativa (Weick, 2000), och just detta var 

förändringsledaren inte helt nöjd med. Förändringsledaren menade att trots det fina klimatet så 

kunde interaktionen bli bättre då läkarkåren inte alltid delar med sig med sina åsikter och 

problem. Även om förändringsledaren värnar om utveckling genom att låta de anställda 

improvisera (vilket förklaras i nästa stycke) så uppkom det problem på grund av att läkarna inte 

frågade då de stötte på problem som de inte kunde lösa enligt de direktiv som 

förändringsledaren lärt ut under utbildningarna.  

 

6.1.7 Uppmuntra improvisation 

 

Att främja improvisation under förändringsprocesser bidrar till att förändringsmottagarna blir 

mer självständiga och undviker att fastna i invanda mönster. Genom att improvisera kan nya 

insikter skapas som kan förbättra förändringsprocessen och då kan det tas i åtanke under 
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förändringens gång. Ledarens ansvar är att utföra olika aktiviteter som främjar mottagarnas 

improvisation till att agera utifrån egna initiativ (Weick, 2000). Dock är det viktigt att belysa 

att improvisationen inte bör leda till fel så som i fallet med läkarna. Där bidrog deras 

improvisation till att de inte interagerade med förändringsledaren och således utförde 

friordinering på fel sätt i systemet istället för att följa systemets ordineringsmallar. 

Improvisation ska istället leda till att förändringsmottagarna tar egna initiativ till att utarbeta 

och förbättra de befintliga planerna som finns (Weick, 2000). Detta är någonting som såväl 

förändringsledaren och superanvändaren var medvetna om och uppmuntrade 

förändringsmottagarna till. 

 

6.1.8 Fokusera på lärandet 

 

För att en individ ska lära sig och känna vinning i en förändring så krävs det att den verkligen 

förstår meningen och innebörden av förändringen – att de skapar sensemaking (Iveroth & 

Hallencreutz, 2016). Därför bör ledaren klara av att lära ut sin egen mentala bild av 

förändringen och få mottagarna att verkligen förstå innebörden av vad som sker (Weick & 

Quinn, 1999). Ledaren kan då utföra många olika typer av aktivister, och en specifik aktivitet 

är att cementera det nya beteendet och arbetsprocesserna hos mottagarna. Det vill säga att lära 

förändringsmottagarna vad de ska göra under hela förändringsprocessen och se till att de inte 

går tillbaka till gamla vanor när förändringsprocessen börjar lida mot sitt slut. Alla Weicks 

ovanstående sju aspekter är nära sammanlänkade och varje aspekt stärker de övriga. På samma 

sätt menade förändringsledaren att lärandet kommer utifrån att arbeta med de aktiviteter som 

återfinns i andra aspekterna som att exempelvis låta förändringsmottagarna  interagera genom 

att skapa rum för reflektion och diskussion samt att improvisera och lära sig nya vägar. Lärandet 

är således den sista och åttonde aspekten och det är lärandet specifikt som avgör i vilken riktning 

organisationen färdas och utvecklas längs med spiralen samt i vilken hastighet förflyttningen 

sker (Iveroth & Hallencreutz, 2016).  

 

6.2 Sammanfattande analys 

 

Den teoretiska bakgrunden i denna uppsats belyser det faktum att framgången av 

förändringsarbeten som rör IT-implementering beror på ledarens förmåga att fungera som 

sensemaker och att känna in förändringen längs processens väg för att kunna översätta och rikta 

förändringen mot förändringsmottagarna, genom att utföra olika sensemaking-aktiviteter 

(Iveroth, 2010a; Iveroth, 2010b; Iveroth & Hallencreutz, 2016). För att uppnå det iterativa 

samarbetet mellan sensemaking och sensegiving inom organisationen krävs en rad olika 

aktiviteter och processer där ledaren har som huvudsaklig roll att skapa förståelse hos de 

anställda (Ahmad, et al., 2013; Gioia & Chittipeddi, 1991; Weick, 1995). Det empiriska 

materialet visar att denna iterativa process (se Figur 1 för definition) visat sig fungera på ett 
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tillfredsställande sätt vilket kan bero på det öppna klimatet som kännetecknar CIVA och att 

arbetsuppgifterna kräver ett nära samarbete som främjar tillit.  

Karl Weick har en poäng i att det inte är så enkelt som att följa en exakt projektplan över hur 

förändringen bör genomföras när människor är inblandade. Han menar att ett verktyg i den 

övergripande förändringsprocessen istället för att följa en exakt och detaljerad plan är att gå 

igenom de åtta kärnprocesserna av sensemaking (Weick, 1995). Studiens resultat visar att 

förändringsledaren omedvetet arbetat med specifika aktiviteter som Iveroth & Hallencreutz 

förändringsramverk belyser som viktiga för att arbeta sig igenom Weicks åtta aspekter (se 

Tabell 3 för definition).  

Det empiriska materialet pekar på en tydlig trend av sensemaking och sensegiving hos 

avdelningens personal vilket belystes i ett specifikt exempel där alla informanter nästan 

ordagrant gav samma svar på vad som var det huvudsakliga syftet med förändringen och vad 

bakgrunden till det var (att poängtera i det fallet är att intervjuerna skedde nästan tre månader 

efter utbildningen, så det är ingenting informanterna nyligen fått presenterat för sig och således 

lättare skulle kunna återberätta i detalj). Det visar att förändringsledaren lyckats skapa en 

mening i hela förändringsprocessen. 

Några av informanterna uppgav under intervjuerna att de inledningsvis var nervösa när de fick 

höra om förändringen då det var känt att inte varit en smidig implementeringsfas på THIVA 

som genomgått förändringen under året innan. De uppgav att de varit med om en resa från ett 

osäkert, lite motvilligt tillstånd, till att redan tre veckor efter implementeringen vara relativt 

nöjda och där MetaVision blivit en fungerande del av deras vardag. Med utgångspunkt i att leda 

förändring genom att som ledare fokusera på sensemaking och sensegiving, kan detta innebära 

att organisationen påbörjat sin resa uppåt i det spiralformade förändringsperspektivet (Iveroth 

& Hallencreutz, 2016; Weick & Quinn, 1999).  

Allt detta utfördes av förändringsledaren trots att han i grund och botten är sjuksköterska och 

således inte har någon utbildning i förändringsledning eller teoretisk kunskapsgrund i 

organisationsförändringar. Att förändringsledaren saknade praktisk erfarenhet av förändrings-

ledning och samtidigt var väldigt trygg i sin roll på CIVA, kan således ha bidragit till en 

öppenhet till det emergenta perspektivet under förändringsprocessens gång. Därför har han 

således inte stirrat sig blind på att en förändring följer exakta steg enligt en viss plan. Enligt 

Iveroth & Hallencreutz (2016) bör en ledare klara av att följa projektplanen men samtidigt vara 

öppen för de emergenta förändringarna som genomsyrar organisationen under förändrings-

processens framfart, vilket visat sig fungera tillfredsställande i fallet. Förändringsledarens 

öppenhet till små förändringar under processens gång tror uppsatsförfattaren har sin grund i att 

förändringsledaren kommer från en bakgrund på avdelningen och vet vad som krävs för att 

arbetet ska kunna fortlöpa.  

Förändringsledaren har arbetat på avdelningen sedan 1996 och känner mer än väl igen problem 

och de bakomliggande historiska och politiska aspekterna till den kritik och de frågor som 

uppkommit under förändringsprocessen. De fyra huvudsakliga faktorerna för att en förändring 
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ska vara genomförbar är att som ledare själv skapa en förståelse för den organisation man ska 

förändra, att inse att all förändring är politisk, att det alltid finns historia som påverkar 

förändringsutfallet och slutligen att förändring är en sammansättning och bearbetning av 

abstrakta egenskaper (Iveroth & Hallencreutz, 2016). Uppsatsförfattaren menar att den fjärde 

faktorn kan likställas med det sensemaking-perspektiv som denna uppsats genomgående 

kommit att handla om. Att förändringsledaren i fallet hade en så pass gedigen bakgrund av 

deltagande i det som nu skulle komma att förändras kan har medfört en outtalad förståelse för 

dessa fyra faktorer redan vid förändringens startskede. Detta hade således en positiv påverkan 

på projektets genomförbarhet då förtroendet till förändringsledaren tillintetgör det förändrings-

motstånd  som vanligtvis uppstår inom sjukvården som grundar sig i frågan om patientsäkerhet 

(Denis, et al., 2002). Att förändringsledaren arbetat på avdelningen i 20 år och dessutom har en 

klinisk bakgrund som intensivvårdssjuksköterska inger en trygghet i det faktum att han är 

mycket medveten om vad som krävs för att upprätthålla och främja patientsäkerheten, vilket 

kan återkopplas till teorin som både en historisk och politisk faktor som en ledare bör vara 

medveten om. 

Det är tydligt att förändringsprocessen, interaktionen och samarbetet är under konstant 

utveckling och att alla informanter strävar efter att få det att fungera så tillfredsställande som 

det är möjligt. Att förändringsledaren på CIVA i nära samarbete med sina förändringsmottagare 

skapat en iterativ process av organisatorisk sensemaking och sensegiving beror på det som 

påvisats i studiens empiri. Det är enligt denna studies empiri tydligt att förändringsledaren 

arbetat med aktiviteter inom alla åtta aspekter som utgör kärnan till sensemaking. Det går inte 

att lyfta fram specifika aktiviteter som är enskilt viktigare än andra, såvida förändringsledaren 

arbetar med alla åtta aspekter under hela förändringsprocessen. Däremot visar studien att det i 

denna studie varit betydande att i projektets inledningsfas fokusera på några specifika 

aktiviteter så som att agera ledsagare, erbjuda vägledning och att kontinuerligt översätta 

förändringens mål och syfte och göra de greppbara för förändringsmottagarna. Dessa aktiviteter 

bygger upp en grund till det meningsskapande där förändringsmottagarna inser varför 

förändringen är nödvändig och hur den ska kunna genomföras, då de inom dessa tre aktiviteter 

introduceras till vem som ska leda dem och hur det ska gå till. Denna studie belyser således det 

faktum att vissa aktiviteter är viktigare i förändringsprojekts uppstartsfas än andra, men att detta 

självfallet är beroende av förändringens karaktär och det kontext som förändring studeras inom. 
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7. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Efter det följer ett avsnitt för diskussion samt förslag 

på vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

 

Studiens syfte har varit att kunna bidra med ny forskning gällande förändringsledarens arbete 

och de sensemaking-aktiviteter som ledaren utför under organisationsförändringar inom den 

svenska sjukvården. Detta har i denna studie genomförts genom att studera implementeringen 

av ett specifikt IT-system på Akademiska sjukhusets intensivvårdsavdelning CIVA. 

Forskningsfrågan som uppsatsen ämnat besvara är: 

 

Hur arbetar förändringsledare  och vilka sensemaking-aktiviteter bedrivs och är 

återkommande under förändringsarbeten gällande IT-implementeringar inom den svenska 

sjukvården?  

 

Denna studie visar att en förutsättning för ett genomförbart förändringsarbete är att rollen som 

förändringsledare tillsätts av någon med en god förståelse för förändringens huvudsakliga fyra 

faktorer. Då sjukhus är en väldigt speciell miljö som inte alltid genomsyras av ett tekniskt 

intresse och en positiv syn på nya IT-system är tilliten till den person som ska leda förändringen 

otroligt viktig för att inte fastna i tröghet och förändringsmotstånd redan från start (Denis, et 

al., 2002). Förändringsledarens arbete karaktäriseras specifikt av ett nära samarbete med 

förändringsmottagarna, gärna på plats ute i patientnära sammanhang, där fokus genom hela 

förändringsprocessen är att skapa en mening i allt som sker.  

Studien belyser även det faktum att de åtta kärnaspekterna av sensemaking som lagts fram av 

Weick (2000) och utformats till specifika aktivitetsförslag av Iveroth & Hallencreutz (2016)  är 

någonting som förändringsledare omedvetet bedriver utan att behöva vara medvetna om den 

specifika teoretiska bakgrunden. Den förändringsledare som studerats i denna studie har utfört 

aktiviteter inom alla dessa åtta områden, och det helt utan någon teoretisk eller praktisk 

bakgrund och utbildning som projektledare. Således är alla de sensemaking-aktiviteter som 

lyfts fram i denna studie återkommande och betydande för förändringsarbeten, men som studien 

påvisat kan de ha olika betydelse i olika faser inom projekt. Denna studie visar på tre av Weicks 

(2000) aspekter som varit betydande i projektets uppstartsfas för att undvika förändrings-

motstånd, och dessa aspekter är; agera ledsagare, erbjuda vägledning och att kontinuerligt 

översätta förändringens mål. Uppsatsförfattaren är medveten om att dessa tre aspekter inte 

generaliserbara till  alla förändringsarbeten, utan att det är beroende av förändringens karaktär 
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och den specifika organisation som genomgår förändringen. Dock kännetecknas sjukvårds-

organisationer av att de ofta arbetar med liknande arbetssätt och processer (Denis, et al., 2002), 

vilket gör studiens resultat betydande för att besvara forskningsfrågan som berör den svenska 

sjukvården. 

Studiens slutsats är således att förändringsarbete inom den svenska sjukvården till stor del 

påverkas av att förändringsledarpositionen tillsättas av någon som förstår de historiska och 

politiska aspekterna inom organisationen. Förändringsledarens arbete bygger på ett stort fokus 

av att leda organisationen genom Weicks åtta aspekter av meningsskapande och således 

kontinuerligt skapa mening i allt som sker för att få till den iterativa processen av sensemaking 

och sensegiving inom organisationen. Det finns inte några specifika sensemaking-aktiviteter 

som är enskilt betydande för förändringsledarens meningsskapande utan uppsatsförfattaren 

menar med sin studie som grund att alla åtta aspekter utförs och är återkommande, men att vissa 

aktiviteter är viktigare i förändringsprojektets uppstartsfas än vad andra är. Beroende på 

förändringens karaktär kan istället andra aktiviteter vara viktigare när organisationen färdats 

högre upp i spiralen och således nått längre i sitt förändringsarbete.  

 

7.2 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt val av studiens informanter och källor. 

 

7.2.1 Reflektion kring studiens resultat 

 

På grund av den begränsade tidstillgången i denna kurs har studien behövt äga rum under en 

kort period av fem veckor, mitt under det rådande förändringsarbetet vilket gör att det inte går 

att dra några generella slutsatser om förändringen i sin helhet. Uppsatsförfattaren medverkade 

före, under och efter själva implementeringsfasen, men mycket arbete kvarstår i det 

övergripande förändringsarbetet som kommer att sträcka sig flera månader framåt. Däremot har 

vissa slutsatser kunnat göras baserat på den faktiska datainsamlingen som varit gedigen, trots 

den korta tidstillgången. Uppsatsförfattaren menar att det gått att urskilja förändringens 

karaktär, och det faktum att studien ägde rum under den mest hektiska tidsperioden ger en tyngd 

i studiens resultat och slutsats. 

Studiens och uppsatsförfattarens interpretivistiska utgångspunkt ger möjlighet till öppna och 

multipla tolkningar av studiens resultat. Uppsatsförfattaren har från start varit mycket medveten 

om att ett visst förhållningssätt oundvikligen ägt rum baserat på tidigare erfarenheter och att 

detta påverkar studiens slutliga resultat. Det som talar emot ett partiskt förhållningssätt är att 

uppsatsförfattaren är helt ny inom detta forskningsområde och därför tagit sig an allt med en 

stor nyfikenhet och med öppna ögon. Med den vetskapen i bagaget har uppsatsförfattaren haft 

som mål att hålla sig så neutral som möjligt under hela studiens gång. 
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7.2.2 Reflektion kring val av informanter 

 

På grund av studiens begränsade tidstillgång och har studiens omfattning behövt vara mindre 

än vad uppsatsförfattaren önskat. Studien var av kortsiktig karaktär med longitudinella inslag 

(Oates, 2006) då uppsatsförfattaren närvarade på avdelningen under fem veckor, men det hade 

varit intressant att genomföra en studie under flera månader, eller mer, vilket hade gett en 

positiv påverkan på studiens validitet och reliabilitet. Studien ägde rum innan, under och efter 

den faktiska implementeringsfasen av systemet, vilket således innebar att det var en hektisk 

period på CIVA och att urvalet av informanter därför grundades på att de hade tid att avvara 

från sina ordinarie arbetsuppgifter. Dock uppfylldes uppsatsförfattarens önskan om att få ta del 

av åsikter från alla professioner på avdelningen, och även från superanvändaren och 

förändringsledaren. Därför var alla informanters medverkan av hög relevans för studiens 

resultat. 

 

7.2.3 Reflektion kring val av källor 

 

Den teori studien är baserad på är inhämtad från diverse vetenskapliga databaser och de är alla 

forskningsgranskade vilket således ger studiens litteratur en hög validitet. Det faktum att 

uppsatsförfattarens handledare varit Einar Iveroth kan självfallet påverkat hur uppsats-

författaren förhållit sig till hans olika litterära verk. Dock är det någonting som uppsatsför-

fattaren varit medveten om och har därför kritiskt granskat sig själv under studiens gång för att 

undvika ett vinklat eller partiskt förhållningssätt till det valda ämnet. Med det sagt har det 

snarare varit en stor tillgång att kunna interagera med den faktiska författaren till en del av 

studiens litteratur.  

 

7.3 Förslag för vidare forskning 

 

Införandet av informationsteknologiska lösningar inom den svenska sjukvården är onekligen  

ett mycket relevant och intressant ämne. Mycket intressant forskning skulle kunna utföras inom 

dessa ramar och uppsatsförfattaren insåg en mycket intressant aspekt under sin medverkan på 

avdelningen. Om tiden hade räckt till hade det varit intressant att lägga till en ytterligare 

dimension i studien, genom att undersöka hur förändringsarbete skiljer sig och påverkas av den 

ålder förändringsmottagarna har. Detta styrktes även av den medverkande läkaren som under 

intervjun uttryckte samma sak som uppsatsförfattaren insett, det vill säga att många läkare är 

nära pensionsåldern och på grund av sin ålder inte är lika mottagliga till nya teknologiska 

lösningar.  
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Det hade även varit intressant att fortsätta forska i de specifika frågeställningar som presenterats 

i denna studie, vilket kunnat göras mer djupgående och detaljerat om studien ägt rum under en 

längre tid. Det hade varit intressant att få följa hela förändringsarbetet från start till mål vilket 

hade kunnat göra studiens resultat mer generaliserbart.  

Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle vara att utföra studien på flera fall, antingen i 

form av andra avdelningar på Akademiska sjukhuset eller på andra sjukhus som i dagsläget 

inväntar implementering av MetaVision. 
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