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Sammanfattning 

Titel: En flerdimensionell syn på förändring 

Författare: Filippa Jonsson och Linnéa Möller 

Handledare: Karin Skill 

Bakgrund: För att hjälpa användare genom de IT-förändringsprocesser som genomförs på 

grund av digitalisering använder förändringsledningen verktyg inom change management. I 

tidigare forskning framgår att användarinvolvering är viktigt för att förändringar ska kunna 

bli framgångsrika, speciellt inom IT. Samtidigt tyder forskningen på att involveringen av 

användare i förändringsprocesser är problematisk, exempelvis på grund av användares 

inställning och motivation. Eftersom nya IT-system förväntas användas av just användare är 

en förståelse av deras situation viktig för att förändringsledningen ska kunna genomföra 

hållbara förändringar i organisationen. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka på vilka sätt användare och förändringsledning upplevt 

en genomförd IT-förändringsprocess, med fokus på användarnas involvering i och inställning 

till förändring. Studien syftar därigenom att visa hur en flerdimensionell syn och förståelse för 

en förändring kan hjälpa organisationer i deras respektive förändringsarbeten. 

Metod: Med en kvalitativ ansats genomfördes semistrukturerade intervjuer med användare på 

två organisationer samt den gemensamma förändringsledningen då dessa organisationer 

tillsammans har genomfört en förändringsprocess. Förändringen motsvarar vårt studerade fall 

i denna fallstudie. Det empiriska materialet har sedan tolkats och analyserats så att vi kunnat 

dra slutsatser utifrån det. 

Slutsats: Användare och förändringsledare upplever förändringsprocesser utifrån deras 

respektive perspektiv. Det upplevda behovet av en förväntad förändring har visat sig ha stor 

påverkan på användarnas inställning till den studerade förändringen. Detta både gällande deras 

vilja att medverka samt deras acceptans av förändringen. För att ledare ska kunna genomföra 

hållbara förändringar visar studien vikten av att centrera användarna, exempelvis genom 

informering, användarmedverkan och utbildning, för att öka deras involvering och kunskap. 

Att ha användaren i fokus är inte bara viktigt under själva projektprocessen, utan även efter att 

förändringen genomförts. Detta för att användarna ska kunna få stöd i sin anpassning och 

transitionsprocess och därmed ta till sig förändringen fullt ut. Enligt vår studie skulle det 

därigenom öka möjligheterna för organisationen att genomföra förändringar som uppnår sitt 

förväntade värde ur både förändringsledningens och användarnas perspektiv och därmed bidra 

till förändringens hållbarhet. 

Nyckelord: förändringsprocess, digitalisering, användare, change management, 

användarinvolvering, inställning, anpassning, hållbar förändring 

  



  

  

 

  



  

  

 

Summary 

Title: A Multidimensional View of Change 

Authors: Filippa Jonsson och Linnéa Möller 

Supervisor: Karin Skill 

Background: To help users through an IT change process, that is implemented to attain the 

need of digitalization, different tools of change management are used. Previous research state 

that users and user involvement in change processes are important factors to be able to succeed 

within IT. Additionally, research shows that management of users is problematic due to user 

attitude and their motivation. Since a new system is expected to be used by the users, it is 

important for the change management to gain a good understanding of the users' situation to 

create a basis for organizations to attain sustainable changes. 

Purpose: The purpose of the study is to examine how the users and change management 

experience an implemented IT change processes, focusing on the user’s involvement and their 

attitude towards it. Furthermore the study aims to unravel how a multidimensional perspective 

and understanding can help organizations to implement changes. 

Method: Using a qualitative approach, semi-structured interviews led to a conduction of 

empirical data from users and change leaders from two organizations. These two organizations 

had together accomplished a change process which we use as our case study. Furthermore, the 

empirical data has been interpreted and analyzed in order to conduce a conclusion.  

Conclusion: Users and the change management of an organization experience change 

processes according to their different perspectives. Our case study showed that the expected 

change has big impact on the users' attitude towards the change process, concerning both their 

ambition to participate and to accept the change. We suggest the management to centralize the 

users, using informing, user participation and education to increase their involvement and 

knowledge. To centralize the user is not only important during the project process but also after 

change has been implemented. The change management need to support the users during their 

adaption and transition process for them to fully absorb the change. According to our study, it 

would therefore increase the opportunities for the organization to accomplish changes that can 

attain its expected value from the perspective of users and change management to eventually 

terminate in sustainable change. 

Key words: change process, digitalization, user, change management, user involvement, 

attitude, adaption, sustainable change 
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1. Inledning 

I vår inledning beskrivs förändringsprocesser inom IT, vilka problem som organisationer 

vanligtvis upplever kring detta samt användarnas viktiga roll i förändringen. Detta mynnar 

sedan ut i syftet med studien där vi väljer att undersöka användares involvering i och 

inställning till förändring samt hur en ökad förståelse för detta kan leda till hållbara 

förändringar. Därutöver beskrivs även studiens avgränsning samt dess tilltänkta målgrupp. 

1.1. Bakgrund 

De senaste årtiondena har en föränderlig företagssituation i form av digitalisering och 

globalisering ökat behov av och krav på organisationers anpassningsförmåga (Cöster & 

Westelius, 2016). Därför genomför många organisationer kontinuerligt både storskaliga och 

mindre förändringsprocesser för att hänga med i denna utveckling (Khan, 2016). Dessvärre har 

det visat sig svårt att lyckas med de förändringsprocesser som behövs för att organisationer ska 

hålla sig uppdaterade kring digitalisering. En undersökning av The Standish Group (2015) visar 

att det framförallt är användarmedverkan, stöd från projektledare samt tydliga 

kravspecifikationer som saknas. Det finns alltså flera anledningar till varför organisationer har 

svårt att vara responsiva till den föränderliga omgivningen, men det är tydligt att samspelet 

med användarna är betydelsefullt för projektens framgång. Redan innan millennieskiftet 

argumenterade både Gelderman (1998) och Lynne och Keil (1994) för att det viktigaste målet 

för förändringsprocesser inom IT var att systemet faktiskt används av användarna, och därför 

bör anpassningen till dem prioriteras. Även Hope och Amdahl (2011) och Abusamhadana och 

Elias (2018) uttrycker denna åsikt vilket tyder på att användarna fortfarande ses som viktiga i 

IT-förändringar. 

Då användare kommer vara en viktig del av den här studien har vi valt att tydliggöra vilka de 

är enligt en översatt version av Bano, Zowghi och Riminis (2018) definition: 

 En användare anses vara en intressentkategori - antingen den faktiska 

systemanvändaren eller någon vars arbete kommer påverkas av systemet. 

(Bano, Zowghi och Rimini, 2018, s. 8) 
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Vi syftar därmed på användare som påverkas direkt av förändringsprocessen. Sådana 

användare kan exempelvis vara de som tidigare arbetat i ett äldre IT-system och är ämnade att 

arbeta i det nya IT-systemet på en daglig basis. Ett annat exempel är personer som tidigare 

arbetat med en manuell process men sedan fått den ersatt av ett IT-system. Genom att definiera 

användaren på det här sättet nås en enhetlig förståelse för vilka medarbetare i en organisation 

som inkluderas i begreppet. 

När förändringsprocesser diskuteras ur ett organisationsperspektiv brukar teorier inom change 

management användas. Forskningsområdet beskriver olika metoder för att hjälpa 

förändringsledningen att hantera en förändring och användare i den. Vi har valt att använda en 

översatt version av Moran och Brightmans (2001) definition av vad change management är: 

Change management är processen av att kontinuerligt förnya en 

organisations riktning, struktur och kapabilitet till att tjäna det ständigt 

föränderliga behovet av externa och interna intressenter.  

(Moran & Brightman, 2001, s. 111) 

Change management är därigenom ett verktyg för förändringsledningen att stödja 

organisationer i sin ledning av förändringsprocesser samt användarna i deras anpassning till 

förändringen (Moran & Brightman, 2001; Campos & Gonçalves, 2018). Med 

”förändringsledning” syftar vi i denna studie på de personer som har en internt ledande roll i 

en organisation, såsom chefer och beslutsfattare, och som har valt att aktivt delta i 

förändringsprojektet. Vi syftar därav inte på en ledning i form av styrelse eller annat ledande 

organ som verkar mer passivt i förändringsprocessen. 

Enligt Lientz och Rea (2004) görs ofta misstaget att informationsinsamlingen inför en 

förändring baseras på intervjuer av övriga nyckelmedarbetare i förändringsledningen, detta för 

att projekt ska spara tid och vara kostnadseffektiva. Dock menar författarna att detta ger en 

felaktig bild av situationen då nyckelmedarbetarna inte definieras som användare som dagligen 

arbetar i systemet (ibid.). En annan studie där informationsinsamlingen ses som en kritisk 

process har genomförts av British Computer Society (2004), och där poängteras vikten av en 

välfungerande kommunikation mellan kravinsamlare och användare. Quirke (2008) menar 

även att det inte bara är under kravinsamlingen kommunikationen spelar roll, utan att en 

kontinuerlig dialog är viktig under hela projektets gång. Användarnas behov bör exempelvis 

speglas i kravspecifikationer och behovsanalyser samtidigt som författaren menar att det är 



  

3 

 

önskvärt att de blir informerade kring omständigheter i projektet på en kontinuerlig basis. Von 

Hippel (2005) menar vidare att parterna är beroende av varandras information, projektgruppen 

bidrar med kunskap om tekniska lösningar till projektet och användarna om 

användningsområdet och deras behov och förmågor. De här kunskaperna brukar, enligt 

författaren, omnämnas som “klibbiga” eftersom de är högst kontextuella och att de därför är 

svåra att överföra till en annan människa (ibid.). Det är alltså viktigt att båda parter är medvetna 

om svårigheterna kring att överföra kunskap och att kravspecifikationen återger användarnas 

behov. Vidare ger en kontinuerlig dialog både möjlighet för anpassning utefter båda parter samt 

för att anpassa sig till de nya förutsättningarna i takt med förändringen.  

Förändring bör, enligt Kim och Kankanhalli (2009), bemötas med hjälp av 

användarinvolvering för att man ska nå önskad framgång i en IT-förändringsprocess. Kujala 

(2003) tar det ett steg längre och menar att det finns ett direkt samband mellan 

användarinvolvering och användares tillfredsställelse gällande förändringen till det nya 

systemet. Även Bano, Zowghi och Rimini (2018) presenterar forskningsresultat som visar på 

samband mellan dessa parametrar. Författarna menar att en faktor som påverkar 

tillfredsställelsen med användarinvolvering är själva kommunikationen mellan användare och 

utvecklare. De menar även att användares nöjdhet med systemet påverkas av deras inställning 

till systemet.  

Utifrån ovanstående diskussion påvisas användares betydelse för förändringens utfall och 

därigenom deras betydelse för organisationens anpassningsförmåga gällande digitalisering. 

Utöver det behöver även IT-systemen anpassas efter organisationen och de interna behoven 

(Gulliksen & Göransson 2002). De Jager (1994) menar därtill att användarna i sin tur drar 

fördelar av att anpassa sig till de nya arbetsuppgifter som medföljer ett nytt IT-system, detta 

för att lättare kunna utvecklas och prestera. Organisationer är alltså beroende av 

förändringsprocesser inom IT för att hänga med när omvärlden digitaliseras. 

Förändringsprocesser är i sin tur beroende av en anpassningsprocess där användarna har en stor 

betydelse både för systemets anpassning till dem men också deras egen anpassning till 

systemet.  

1.2. Problematisering 

Bland andra Smith (2008) och The Standish Group (2015) framhåller att användare i många 

fall är anledningen till att IT-projekt misslyckas. Smith syftar i sin artikel på svårigheter med 
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att hantera användarna, få dem att bidra till och acceptera förändringen. En del av 

problematiken med förändringar ligger, enligt Kim och Kankanhalli (2009), i att det är 

mänskligt att känna oro när en förändring sker, det vill säga från en bekväm situation till något 

främmande. Samtidigt är reaktionen i en ny situation individuell, tänk på hur instinktivt en del 

flyr medan andra stannar och slåss i en krissituation (McCarthy, 2016). Liknande 

utgångspunkter finns inom forskning om just förändringsprocesser. Joshi (1991) menar att 

användare utvärderar förändringsprocesser i form av för- och nackdelar med förändringen ur 

ett individuellt perspektiv, och att deras inställning till förändringen formas därefter. Samtidigt 

menar de Jager (1994) att användares anpassning till framtida arbetsuppgifter beror på huruvida 

inställningen till förändringen i förhand varit negativ eller positiv. De här utgångspunkterna 

grundar sig i beteendevetenskap och bidrar till svårigheter med att hantera användare i en 

förändringsprocess eftersom de reagerar olika på förändring. Även Bovey och Hede (2001) är 

överens om att faktorer såsom motivation och inställning hos användare påverkar deras 

bemötande av förändringar.  Författarna menar att en positiv inställning och motivation hos 

användare i många fall är avgörande för att förändringen ska nå framgång. Utan en tydlig 

förändringsstrategi, såsom change management, inom organisationen menar Kuruppuarachichi 

(2000) att motstånd på ett eller annat sätt från användare är oundvikligt. Ett flertal författare 

skriver om att motstånd från användarna, som de menar kan uttryckas genom en oro, men även 

som ett mer aktivt och ifrågasättande motstånd vilket exempelvis Lawrence (1969), Kim och 

Kankanhalli (2009) samt Bringselius (2010) skriver om. Samtliga studier ger resultat som visar 

på rekommendationen att användarmotstånd till fördel borde bemötas med hjälp av 

användarinvolvering. Användarinvolvering innebär att förändringsledningen använder 

metoder för att användarna ska känna sig involverade i processen, exempelvis via informering 

eller medverkan (Barki & Hartwick, 1994). 

Under åren har det visat sig att det finns många företag där förändringsledningen väljer att inte 

involvera användare i IT-förändringar på grund av att metoderna är resurskrävande (bland 

andra Grudin, 1991; Kujala, 2003). Grudin (1991) argumenterar för att detta beror på den 

tidspress många utvecklingsprojekt har på sig och att det i många fall inte frigörs tid åt just 

användarinvolvering. En studie av Whitle (2014) påvisar, å andra sidan, att svårigheten ligger 

i att involvera användare till en tillräcklig nivå men samtidigt inte överinvolvera dem. 

Författaren förklarar att för mycket involvering av användare kan leda till en för hög förväntan 

på slutresultatet samt slöseri av resurser. Författaren menar istället att det är viktigt för 

projektledare att tydligt specificera behov i ett tidigt stadie av processen och att det i så fall kan 
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räcka med en lägre grad av användarinvolvering senare i förändringsprocessen. Det stödjer 

även Blackburn, Scudder och Van Wassenhove (2000) som menar att en tidig involvering av 

användare i förändringen leder till effektivare och bättre resultat. Det är dock inte bara när och 

hur användare ska involveras som anses problematiskt, Grudin (1991) menar att en avgörande 

svårighet med användarinvolvering ligger i att involvera rätt användare, detta då olika individer 

i skiftande grad är benägna att bidra till förändringen. Författaren menar därigenom att det är 

fördelaktigt att involvera användare som är mer benägna att bidra till förändringen än andra. 

Följaktligen finns det inte bara indikationer på att organisationer behöver väga nyttan av 

användarinvolvering och avgöra om det är värt resurserna, utan även att de behöver reflektera 

över tillvägagångssättet för att nyttomaximera aktiviteterna. 

Som framgår tidigare har omfattande forskning gjorts med fokus på svårigheter med 

förändringar. Vissa författare menar att användare bättre kan bemötas genom 

användarinvolvering (Kim & Kankanhalli, 2009; Bringselius, 2010). Andra lägger vikt på en 

tydlig kommunikation (British Computer Society, 2004; Quirke, 2008). Trots gedigen 

forskning inom området kvarstår svårigheter kring hur användare ska hanteras i förändringar, 

vilket exempelvis kan ses i statistik av The Standish Group (2015) och Project Management 

Institute (2018). Statistiken från dessa undersökningar visar bland annat på brister i 

kravinsamling, användarmedverkan och stöd från förändringsledningen. Dessa var enligt 

undersökningarna faktorer som skilde misslyckade projekt från lyckade. Detta kan även 

diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom hållbarhet är en faktor som exempelvis Natt 

och Dag (2014) menar bidrar till huruvida förändringar kan ses som lyckade eller inte. Vi ser 

på hållbarhet ur organisationens perspektiv, och huruvida genomförda förändringar är hållbara 

i organisationen för de olika intressenterna och uppfyller sitt tilltänkta syfte. Mindre lyckade 

förändringar, som de som framkommer ur ovanstående undersökningar, kanske därmed inte 

alltid kan ses som hållbara för organisationen. 

Utifrån tidigare diskussion tolkar vi det som att en övervägande del av problematiken med IT-

förändringar ligger i förändringsledningens förmåga att förstå och tolka användarna samt deras 

behov i förändringens specifika kontext. I den litteratur vi läst hittar vi inga beskrivande 

empiriska undersökningar av användarnas unika upplevelser av förändringar. Bano, Zowghi 

och Rimini (2018) genomförde en kvantitativ, longitudinell studie som visade på samband 

mellan användarens roll i förändringsprocessen samt deras tillfredsställelse med ett 

implementerat IT-system. Dock kan vi bara se att denna studie gjorts statistiskt och inte mer 
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djupgående i själva fenomenet. By (2007) efterfrågade tidigt empiriska studier inom change 

management då det saknades kartläggning för att kunna nå en tydligare bild av området. Över 

10 år senare menar Campos och Gonçalves (2018) att det fortfarande saknas sådana studier och 

argumenterar för att varje specifikt fall borde hanteras olika efter dess specifika kontext. Utifrån 

problematiken med förändringsledningens förmåga att förstå användare anser vi att en 

kvalitativ studie av en förändringsprocess med större fokus på användarna och deras 

involvering i och inställning till en förändring skulle ge ett forskningsbidrag till ämnesområdet. 

Eftersom förändringsledningen är de som möjliggör förändringar genom beslutsfattande har 

även de en stor roll i förändringsprocesser i och med deras påverkan på resultatet. Genom att 

undersöka en genomförd förändringsprocess ur både förändringsledningens och användarnas 

perspektiv skulle en sådan flerdimensionell studie kunna bidra med en ökad förståelse för 

användarnas inställning till och involvering i förändringen och därmed en mer hållbar 

förändring 

1.3. Syfte 

Studien syftar till att undersöka på vilka sätt användare och förändringsledning upplevt en 

genomförd IT-förändringsprocess, med fokus på användarnas involvering i och inställning till 

förändring. Studien syftar därigenom att visa hur en flerdimensionell syn och förståelse för en 

förändring kan hjälpa organisationer i deras respektive förändringsarbeten. 

1.4. Frågeställning 

Vi ämnar svara på syftet med följande fyra frågor: 

o Hur upplevs användares inställning till en förändringsprocess inom IT från olika 

intressenters perspektiv? 

o Hur har användare upplevt att de involverats i en förändringsprocess inom IT? 

o Hur har ledare med insyn i en förändringsprocess inom IT upplevt att användarna 

involverats? 

o Hur kan förändringsledare, med hjälp av en ökad förståelse för användares involvering 

i och inställning till en förändringsprocess inom IT, genomföra hållbara förändringar? 
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1.5. Avgränsning 

I studien har en avgränsning gjorts till ämnen som vi anser ökar förståelsen för användare och 

deras involvering i och inställning till förändringsprocesser. Utöver change management har 

därför även tidigare forskning inom kommunikation och beteendevetenskap uppmärksammats. 

Det gäller de tillfällen då ämnen setts som viktiga ur ett change management-perspektiv och vi 

därav undersökt de djupare utifrån deras diverse forskningsområden. Gällande kommunikation 

är det främst intern organisationskommunikation och ur beteendevetenskapen gäller det 

motivation, användarmotstånd och användares anpassningsprocesser i förändring. Detta då det 

inom change management finns flera modeller som förklarar förändringsprocesser utifrån just 

beteendevetenskap. 

För att studien ska passa väl in i området för IT och Management kommer en IT-förändring att 

undersökas och diskuteras. Upplevelser av intressenter kan vara väldigt olika beroende på vad 

de har för roll och vad förändringen innebär. Därför har vi valt att avgränsa oss till att undersöka 

en förändring där olika perspektiv berörs för att öka en förståelse för en flerdimensionell syn 

på förändring. Det innefattar både förändringsledning samt olika typer av användare som 

påverkats av förändringen på olika sätt. Vi har valt att studera en förändringsprocess i ett 

svenskt företag på grund av vår kulturella förståelse samt geografiska tillgänglighet av den 

svenska marknaden. 

1.6. Målgrupp 

Studiens resultat avses kunna användas av två grupper, dels yrkesaktiva som hanterar IT-

förändringsprocesser, dels akademiker som vill fördjupa sig i användares involvering i och 

inställning till IT-förändringsprocesser och hur det leder till mer socialt och ekonomiskt 

hållbara förändringar. Studien fördjupar förståelsen för detta genom att bidra med flera 

perspektiv, både användares och förändringsledningens, samt bidra till att bredda 

forskningsfältet eftersom studien behandlar en ovanlig förändringsprocess med två involverade 

organisationer.  
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2. Teoretisk referensram 

Tidigare forskning inom informatik och närliggande områden används i syfte att fördjupa 

förståelsen för användare i en förändringsprocess. Detta för att vi ska kunna skapa oss en lins 

för att samla in och se på empirin, för att sedan analysera resultatet. Utöver en genomgång av 

tidigare forskning kommer avsnittet även genomsyras av våra reflektioner. 

2.1. Förändring 

Det här avsnittet kommer att behandla tidigare forskning som ökar den generella förståelsen 

för förändringsprocesser samt genomförandet av dessa. 

2.1.1. Förändring i en organisation 

Digitaliseringen ställer krav på organisationers flexibilitet och formbarhet vilket skapar 

svårigheter för styrning och ledning (Cöster & Westelius, 2016). Vanliga anledningar till 

sådana förändringar är ett behov av förbättrad produktivitet, kostnadsreduceringar eller att 

verksamheten förändras av andra anledningar, såsom att organisationen vill nå ut till nya 

marknader, förändra affärsprocesser eller skapar nya affärsverksamheter (Tillväxtanalys, 

2016). Janssen och Joha (2006) menar att en IT-förändring ofta medför en effektivisering av 

verksamheten. Därmed är det, enligt Cöster och Westelius (2016), svårt att hålla 

konkurrenskraftiga priser om ens konkurrenter ligger före i utvecklingen och digitaliseringen. 

Samtidigt som författarna menar att förändring är ett behövligt och naturligt steg för 

organisationer att ta kan de även uppfattas som jobbiga, tidskrävande och obehagliga. 

Omvärlden ställer krav på att organisationer förändras, men det innebär samtidigt en övergång 

från en bekant situation till något främmande. Eftersom förändring är oundvikligt ligger 

utmaningen i att utforma förändringsprocessen så att utsätta organisationen för det obekanta 

inte skapar några problem. 

IT-förändringar kan ha olika effekter på användarnas arbete beroende på vilken typ av 

förändring det gäller. Det kan exempelvis gälla ett utbyte av ett existerande system, en 

digitalisering av en manuell process eller en automatisering (Cöster & Westelius, 2016). Enligt 

Cöster och Westelius (2016) kan yrken och arbetsuppgifter ersättas med hjälp av teknik i en 

automatisering av en process. Det kan medföra olika effekter för olika personer. För användare 

som har mycket på sitt bord kan det innebära att mer tid frigörs åt andra arbetsuppgifter. 



  

10 

 

Samtidigt som det för andra kan innebära att deras arbetsuppgifter ersätts helt av en 

automatiserad process vilket i värsta fall kan medföra att denne blir av med sitt jobb (ibid.). 

Hagberg och Jonsson (2016) menar därutöver att digitaliseringen leder till ett behov av en ny 

slags kompetens i organisationer som medför ett behov för individer att anpassa sig därefter. 

Författarna argumenterar även för att det är fördelaktigt för individer att ha en positiv 

inställning till ny teknik. Detta i samband med en vilja hos användarna att utveckla sin 

personliga kompetens som därigenom gör dem fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. 

Under digitaliseringens utveckling har förändringsprocesser ibland inneburit att anställda blir 

ersatta av ett IT-system och därmed blir avskedade (Wildeman & White, 1993). Historiskt har 

det ofta sett ut så när tekniken gått från analoga processer till effektivare, och till och med 

automatiserade processer. Exempelvis definierar Blau, McHugh-Falbe, McKinley och Phelps 

(1976) på 70-talet teknik som “the substitution of equipment for human labor” (s. 21). Denna 

definition är då tillämpad gällande teknik i industriarbete, men vi anser att den passar bra även 

i andra sammanhang. Även om förändringar som resulterar i införande av teknik inte innebär 

en ny maskin som ersätter arbetskraft i industriarbete kan det exempel innebära att 

informationsteknik ersätter mänsklig arbetskraft i manuella processer och effektiviserar 

arbetet. Detta speciellt i dagens samhälle då många arbetsmoment automatiseras och påverkan 

av den mänskliga faktorn minskas (Cöster & Westelius, 2016).  

2.1.2. Förändringsmodeller inom change management 

Inom change management finns det flera förändringsmodeller som förklarar 

förändringsprocesser utifrån beteendevetenskap. Dessa modeller strävar efter att förklara 

människan och dess beteende ur ett psykologiskt perspektiv. Modellerna kan därigenom bidra 

till att förklara hur användare i vår studie reagerar på förändringsprocesser. Eftersom vi inte 

själva haft möjligheten att följa en förändringsprocess, från början till slut, används olika 

modeller i studien för att påvisa vilka steg användare kan ha gått igenom i den studerade 

förändringsprocessen. Eftersom förändringar ser olika ut ur olika perspektiv används olika 

modeller för att förklara detta. 

Lewins klassiska förändringsmodell från 1947 (Lewin & Cartwright, 1951) är en modell där 

förändring beskrivs i tre steg: unfreeze, change och refreeze. Lewin och Cartwright (1951) 

beskriver hur ett kontraproduktivt mönster upptäcks och en önskan till förändring uppkommer 

i det första steget för att sedan i det andra leda till förändring i beteende, tankegångar och 
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känslor. Författarna menar vidare att användaren redan är övertygad om förändringens nytta 

och det tredje och sista steget handlar endast om att skapa nya vanor och på så sätt etablera ett 

nytt status quo. Enligt Galli (2018) tar modellen inte användaren i beakt samtidigt som 

Bridgman, Brown och Cummings (2016) menar att den simplifierar förändringsprocessen i för 

stor grad. Elrod och Tippett (2002) menar även att modellen inte återspeglar den försämrade 

effektiviteten och produktiviteten som de menar uppstår innan användare har accepterat 

förändringen. Modellen är välkänd då den anses vara grunden till det då nya området change 

management. Den innehåller viktiga nyckelbegrepp, såsom en holistisk förändringsprocess och 

begreppet status quo (Levasseur, 2001) vilket andra forskare nyttjat för att utveckla 

forskningsområdet vidare. Modellen utgår från att förändringsprocessen inleds när ett behov 

uppmärksammats. 

En senare modell som förklarar användarens förändringsprocess är Virginia Satirs 

förändringsmodell. The Satir Change Model visar att utgångspunkten för användaren i en 

förändring är nuvarande status quo, vilket innebär det läge användarna befinner sig i innan 

förändringsprocessen startar (Karten, 2009). Enligt modellen inleds förändringsprocessen för 

användaren med att ett främmande element presenteras som rubbar status quo. Detta 

främmande element leder så småningom till en känslomässig berg-och-dal-bana för 

användaren då denne upplever ett slags kaos vilket kan påverka effektiviteten i det dagliga 

arbetet. Nästa steg i processen handlar, enligt Karten (2009) om en anpassning till de nya 

förhållandena som går hand i hand med förståelsen av behovet för förändringen. Användaren 

kan då acceptera varför förändringen genomförs och slutligen uppnås ett nytt status quo. 

Författaren menar att det görs när inställningen förändrats och så småningom innebär de nya 

bekanta och bekväma förutsättningarna (ibid.). The Satir Change Model förutsätter att en 

situation rubbas av ett främmande element, vilket innebär att användares process enligt denna 

modell startar när denne får information om förändringen. Den förutsätter även att användare 

upplever en ostabil situation under förändringsprocessen, vilken Karten (2009) förklarar som 

”kaos”. 

Även Bridges Transition Model, fokuserar på användare och påvisar användares individuella 

förändringsprocess (Miller, 2017). Modellen beskriver användares förändringsprocess i tre 

steg. Det första steget är att låta det gamla ta slut. Det andra steget innefattar den obekväma, 

neutrala zonen när användaren är i en slags limbo mellan den tidigare och kommande 

lösningen. Den tredje och sista fasen infinner sig när användare börjar anpassa sig till den nya 
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situationen genom att integrera det nya systemet till de arbetsmoment som är beroende av 

funktionerna systemet erbjuder (Bridges & Bridges, 2009). Modellen utgår från transition, 

vilket de menar är den mentala processen av förändring hos användare, till skillnad mot den 

projektprocess som annars förändringar vanligen beskrivs genom (Bridges & Bridges, 2009). 

Från ett användarperspektiv är det intressant att de med dess anpassningsprocess under en 

förändring. Bridge förklarar processen som sker efter att det gamla tagit slut, och innefattar 

anpassningen till det nya. 

Ovanstående modeller ger oss en bild av vad en förändringsprocess innebär för hur användare 

kan uppfatta, uppleva och reagera på förändringsprocesser enligt tidigare forskning. Det ger 

oss även förutsättningar att bättre förstå förändringsprocesser överlag samt att förklara hur 

individer reagerar i en förändring. Detta genom att exempelvis reflektera kring användares egen 

transitionsprocess som innefattar dess inre anpassning till förändringen. 

2.1.3. Ledning av förändringsprocesser 

Även om förändringsledningen ofta ses som de med mest makt gällande beslutsfattande i 

förändringsprocessen är det viktigt att poängtera att användarens kunskap är avgörande för ett 

framgångsrikt projekt (Whybrow & Parker, 2000). Exempelvis kan förändringsledningen 

sakna kunskap om det som användaren, som använder det nuvarande systemet dagligen, anser 

är allmän kunskap. Användarnas bidrag till projektet är alltså av stor vikt och en ömsesidig 

förståelse för den andra partens bidrag till förändringsprocessen är essentiell. Det blir 

därigenom viktigt för förändringsledningen att hantera förändringen så att användarnas 

kunskap framkommer för att senare speglas i lösningen. I all sin kommunikation med varandra 

är det viktigt att parterna har i åtanke att det finns en tid efter förändringsprocessen samt att de 

försöker verka konstruktivt istället för att vinna en tillfällig argumentation (Quirke, 2008). 

Dock påpekar Quirke (2008) att det är vanligt att förändringsledningen ser diskussioner som 

ett svaghetstecken och försöker begränsa dem. Emellertid är den egentliga risken att 

användaren tolkar ett sådant beteende som att förändringsledningen inte är öppna för tankar 

och åsikter, utan endast vill informera via monologt (ibid.). Enligt Quirke (2008) bör 

förändringsledningen ta tillfället i akt till att lyssna på och bemöta medarbetarnas åsikter för att 

kunna övertyga dem på riktigt. Mer djupgående om kommunikation i en förändringsprocess 

diskuteras vidare i avsnitt 2.3.3. 
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Enligt Arbin (2009) brukar det inte vara den initiala acceptansen från användarna som är 

problematisk, istället menar de att få användare att ändra sina arbetsrutiner och fortsätta 

använda systemet efter själva förändringen som är bekymmersamt. Författaren menar därmed 

att acceptansen därför inte blir starkare av att fler resurser läggs på utbildning, utan fokus bör 

istället ligger på vidare support och hjälpinsatser när användare väl börjar använda systemet i 

sitt dagliga arbete. Därför tolkar vi det som att förändringsledningens arbete jämtemot 

användarna inte tar slut bara för att förändringen har genomförts. Författarens reflektioner ger 

oss en anledning att se närmare på hur förändringsledningen ser på användares roll även efter 

avslutad förändringsprocess. 

2.1.4. Hållbar förändring 

I förändringsprocesser är det slutliga målet en implementerad lösning som uppfyller sitt syfte 

och ger värde över en längre tid i organisationen. En aspekt som är känd för ledare inom IT-

branschen är, enligt O’Reilly och Tushman (1996), att hållbar utveckling inte brukar ses som 

något genomförbart på grund av den snabbt föränderliga omvärlden. Författarna menar att, 

istället för den allmänna idén om hållbarhet som något statiskt, nås hållbar framgång inom IT-

branschen genom ett proaktivt tillvägagångssätt. Vidare menar Quirke (2008) att organisationer 

upptäcker behovet av förändring i vågor och för att bli hållbara bör de vänja sig vid vågorna 

genom att vara flexibla och kontinuerligt kunna svara på nya behov.  

För att en förändring ska uppnå sitt syfte att på något sätt effektivisera eller kostnadsreducera 

en process (Janssen & Joha, 2006; Cöster & Westelius, 2016) bör förändringarna vara hållbara 

över tid. Krav och behov av förändringar utgår ofta ur ett ekonomiskt tänk med fokus på 

konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt. Dock problematiserar Elmholdt, Keller och 

Tanggaard (2015) detta och menar att fokus borde skifta till ett hållbarhetstänk med fokus på 

att användaren ska kunna arbeta i goda förhållanden över tid. Stadin, Nordin, Broström, 

Hanson, Westerlund och Fransson (2016) diskuterar förekomsten av arbetsrelaterad stress 

kopplat till införandet av informationssystem. De menar att krav kring IT borde räknas som en 

potentiell stressfaktor i arbetet. Natt och Dag (2014) menar att stress och ineffektivitet i arbetet 

hos användare är faktorer som inte tas i anspråk tillräckligt mycket. Han förespråkar att dessa 

faktorer är avgörande för att förändringsprocesser inom IT kan anses som hållbara för 

användarna. Om en förändring medför en psykisk stress hos användarna som individer är det 

därför svårt att argumentera för att förändringen är hållbar ur ett socialt perspektiv. Med det 

fokus som finns på anställdas work life balance i dagens samhälle blir det även en fråga om 



  

14 

 

etik och välmående. Mellner, Aronsson och Kecklund (2014) förklarar att införandet av IT och 

ny teknik kan bidra till en obalans mellan individens arbetsliv och privatliv. Författarna varnar 

även för den stress och ohälsa detta medför vilket ofta leder till ineffektivitet i arbetet och sämre 

prestationer av de anställda. Användarnas mentala välmående är därigenom någonting som bör 

beaktas under förändringsprocesser.  

Hållbart företagande, som ofta benämns CSR, står för corporate social responsibility och 

innefattar inte bara att företag bidrar internt till deras intressenter i form av avkastning, löner, 

service och produkter, utan även med värde till samhället och miljön (OECD, 2001). Det 

förklaras som ett hållbart ansvarstagande ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

perspektiv. Det intressanta för oss ur ett hållbarhetsperspektiv är huruvida IT-förändringar som 

genomförs kan ses som hållbara i en organisation över tid, specifikt ur ett ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Det är därför viktigt ur ett användarcentrerat synsätt att fokusera på det 

sociala perspektivet i syfte att genomföra hållbara projekt. Även Silvius och Shipper (2015) 

menar att hållbarhet är en faktor som påverkar synen på om ett projekt kan anses som 

framgångsrikt eller inte. Dock menar författarna att hållbarhet kan ses som resurskrävande för 

organisationer gällande tid och pengar, men om en ekonomisk hållbarhet eftersträvas bör det 

vara värt att investera i detta. 

Vi anser att digitaliseringen och dess krav på anpassning och hållbarhet går hand i hand. En 

arbetsprocess med många manuella hanteringar kan ses som ohållbar eftersom digitaliseringens 

möjligheter inte utnyttjas till fullo (Cöster & Westelius, 2016). Utifrån vår kunskapsöversikt 

kan vi se tendenser av att det verkar hållbart att involvera användare i förändringsprocesser. Vi 

ser därmed på hållbarhet ur både användarnas och organisationens perspektiv. Detta då ej 

användaranpassade förändringar som innefattar många manuella och tidskrävande 

arbetsprocesser inte blir hållbart för organisationen över tid. 

2.2. Användares inställning till förändring 

Utifrån problematisering framgår användares inställning till förändring som en viktig aspekt 

gällande mottagande och genomförande av förändringar. I detta avsnitts utreds användares 

inställning till förändring ur olika perspektiv som är av relevans för studiens resultat. 
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2.2.1. Motivation 

Något som uppmärksammats i tidigare forskning och som påverkar användarnas involvering i 

och inställning till en förändring är deras motivation (Bovey & Hede, 2001; Kotter & 

Schlesinger, 2008). Inom psykologin är den mest kända motivationsteorin Maslows 

behovshierarki. Den utreder människans motivation och strävan utifrån vilka behov som denne 

uppfyller och strävar efter att uppfylla (Maslow, 1943). Den ursprungliga pyramiden som 

hierarkin ofta illustreras som har fem steg med de mest fundamentala behoven i botten. 

Behovsstegen nerifrån och upp ser ut som följer: direkta fysiska behov, som att sova och äta, 

säkerhet, kärlek och tillhörighet, uppskattning och avslutningsvis självförverkligande 

(Kenrick, Griskevicius, Neuberg & Schaller, 2010). Bano, Zowghi och Rimini (2018) menar 

att det krävs motivation hos användarna för att de ska vilja involveras i ett förändringsprojekt. 

Vilka behov som driver denna motivation anser vi kunna diskutera med utgångspunkt i 

behovstrappan då den kan skapa en förståelse för användares drivkrafter i en förändring i 

samband med användarinvolvering. 

En annan syn på motivation förklaras av Herzberg (1968). Han kom under 60-talet fram till att 

anställda i en organisation svarar på två typer av drivkrafter. Ena drivkraften handlar om att 

undvika förluster och smärta och kan exemplifieras i drivande faktorer såsom säkerhet, lön och 

relationer. Den andra typen av drivkrafter berör den egna motivationen till att utvecklas, och 

anställda motiveras därmed av ansvar, tillkännagivande och prestationer. Enligt Herzberg 

(1968) är organisationer bättre på att förse medarbetare med den första typen av drivkrafter 

som är kritiska för individerna men som samtidigt inte motiverar dem. Dock kan anställda 

känna en saknad om sådant som ingår i den första typen av drivkraft, exempelvis olika 

belöningar, dras tillbaka. Herzberg (1968) menar därför att anställdas egentliga motivation till 

att genomföra uppgifter grundas i den andra typen av drivkrafter. Ansvar, tillkännagivande och 

prestationer ligger även närmare de sista stegen i Maslows behovshierarki, det vill säga 

uppskattning och självförverkligande.  

Utifrån de här två psykologiska modellerna kan vi skapa en förståelse för relevansen av att 

individer i en förändring bör känna att de får vara en aktiv och betydande del av processen. 

Genom att applicera huvuddragen i modellerna på studier inom change management kan vi 

därför, även ur ett psykologiskt perspektiv på problematiken, urskilja vikten av 

användarinvolvering för att användarna ska känna sig delaktiga och betydelsefulla i 

förändringen. 
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Användares motivation har även diskuterats inom change management i för att 

förändringsledningen ska kunna motivera användare i en förändring. Kotter och Schlesinger 

(2008) poängterar att organisationer ofta underskattar individens reaktion på en förändring. 

Därmed föreslår författarna ett antal metoder för att motivera användare och samtidigt få 

positiva reaktioner på förändringen. Många av de metoder som författarna föreslår handlar om 

att involvera användarna i förändringen, exempelvis genom utbildning, delaktighet och 

stödaktiviteter. Fokus ligger då på att användarna ska skapa sig en förståelse för syfte och 

potential med förändringen och samtidigt få känna sig delaktiga. De här metoderna ligger i 

linje med de motivationsfaktorer som föreslås inom psykologin. Likheterna tyder på att 

beteendevetenskap och change management är nära sammankopplade vilket beror på den 

gemensamma faktorn att hantera och förstå människor. Dock inkluderar Kotter och Schlesinger 

(2008) två metoder för motivation som inte belyses på samma sätt i Maslows och Herzbergs 

teorier. För det första menar författarna att förhandlingar med de anställda, exempelvis gällande 

bättre roller eller belöningar, kan användas för att motivera anställda i en förändring. 

Visserligen berör Herzberg (1968) även belöningar som drivkraft, men han menar trots allt att 

det inte direkt leder till motivation. Den andra motivationsfaktorn som skiljer sig mot de inom 

psykologin förklarar Kotter och Schlesinger (2008) som manipulering. Författare menar att 

vissa ledare delar med sig av information selektivt för att förmedla en bild av förändringen som 

uppskattas mer av anställda. Trots att den här metoden är kostnadseffektiv finns risken för att 

manipuleringen genomskådas vilket ökar risken för motstånd ytterligare (Kotter & Schlesinger, 

2008). De här två metoderna för motivation, förhandling och manipulering, kan också 

diskuteras ur ett etiskt perspektiv huruvida det är etiskt korrekt att hantera de anställda på ett 

visst sätt under en förändringsprocess. 

2.2.2. Motstånd 

I tidigare forskning om IT-förändringsprocesser med fokus på användare har 

användarmotstånd länge omdiskuterats då det försvårar förändringsledningens ledning av 

användare i förändringsprocesser (Lawrence, 1969). Kim och Kankanhalli (2009) 

argumenterar för att tidigare forskning om användarmotstånd saknade ett perspektiv av att 

individer påverkas av psykologiska biases i arbetet. Den bias som författarna fokuserar på 

kallas status quo bias (icke att förväxla med tidigare nämnda status quo). Denna bias innebär 

att människor i sin natur gärna vill ha kvar saker som de varit och därför är skeptiska mot 

förändring. Författarnas inställning till användarmotstånd är att den uppkommer som en skepsis 
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hos användarna. Eftersom kunskap om vad som kan skapa motstånd kan användas för att 

utveckla användarinvolvering lyfter vi fram aspekter som visat sig bidra till hållbara 

förändringsprocesser. Kim och Kankanhalli (2009) kommer i studien fram till att denna skepsis 

främst kan förebyggas av förändringsledningen genom två olika metoder: den första menar de 

är att nytta och behov av det nya systemet i första hand bör presenteras till nyckelanvändare.  

Nyckelanvändarna får i sin tur agera som förespråkare för förändringen mot resterande 

kollegor. Den andra metoden de föreslår är att utbildning för de anställda ska vara ett viktigt 

steg i implementeringen, både för att öka kunskaper och förtroende för den nya förändringen. 

På så sätt menar författarna att förändringsledningen kan påverka användarnas inställning till 

det positiva. En annan författare som lägger vikt vid status quo bias är Anderson (2003). Han 

förklarar att människor påverkas av denna bias och därmed undviker att fatta beslut. Författaren 

menar att människor gärna inte tar beslut som ändrar på aktuella förutsättningar då människan 

i sin natur har en inbyggd rädsla för att känna ånger kring beslut och därför gärna undviker den 

risken. Eftersom dessa psykologiska biases kan påverka individers förändringsbeteende, eller 

frånvaro av det, anser vi att de har en viktig påverkan på change management-området. 

Även Karten (2009) diskuterar vissa användares tendens att vilja vara kvar vid det gamla 

systemet och den familjära situationen det innebär, varav de ofta förnekar behovet av 

förändring. Användare nyttjar varierande beteenden för att påvisa sin resistans, såsom ursäkter, 

klagomål, prokrastinering och konfrontering. Den typ av motstånd som Karten (2009) 

diskuterar är en helt annan än den som Kim och Kankanhalli (2009) menar uppkommer som 

en oro hos användarna. Karten (2009) menar vidare att motståndares åsikter kan vara 

användbara då de behandlar angelägenheter som positivt inställda är mer överseende kring. 

Vidare menar Karten (2009) att det svåra är att hantera användare som inte vill förklara de 

verkliga anledningarna till sin resistens utan istället exempelvis skyller på att de inte har tid. 

Det är då viktigt att inte stämpla dem som resistenta mot projektet utan se det som att de svarar 

på förändringen på sitt eget vis och försöka få dem att se förändringen ur ett annat perspektiv. 

Denna reaktion anser författaren vara naturlig och så länge användarens reaktion inte är 

störande, överdriven eller långvarig bör förändringsledare låta användaren hantera situationen 

på sitt eget sätt. Då ovan nämnda författare syftar på motstånd i olika former ser vi ett behov 

av att reda ut uttrycket ytterligare. 

Bringselius (2010) skiljer på fyra olika tolkningar av motstånd, nämligen motstånd som 

övertygelse, motstånd som åsikt, motstånd som psykologisk reaktion och motstånd som 



  

18 

 

personlighet. Bringselius (2010) förklarar i sin artikel att hon vill ändra den historiska synen 

på att motstånd hindrar organisatoriska förändringsprocesser och är någonting som måste 

motverkas. Organisationer kan istället ta tillvara på det motstånd som finns för att på så sätt 

fånga in viktig feedback från de anställda (Bringselius, 2010). Andra författare som även 

förespråkar ett tillvaratagande på åsikter från personer med motstånd är exempelvis Knowles 

och Linn (2004) som i sin bok argumenterar för att resistens är ett hjälpmedel för 

förändringsledningen att öka kvaliteten på belägg för beslutsfattande i förändringsprocesser.  

Joshi (1991) lägger vikt vid att förändringar är en stor del av livet, trots att många motsätter sig 

förändringar. Författaren menar att förändringsresistens utgår från användarens utvärdering av 

situationen utifrån sitt eget personliga perspektiv gällande för- och nackdelar samt egennytta. 

Utvärderingen görs enligt Joshi (1991) på tre olika nivåer. För det första jämför användaren sin 

egen output med förtjänsten av förändringen. Om de ser relativa fördelar med förändringen och 

förtjänsten är värd mer än det som behövs läggas ner kan användaren välkomna systemet med 

en positiv inställning. För det andra jämför användaren fördelar på en medarbetarnivå. Olika 

förändringar och implementeringar av nya system medför ofta förändrade arbetsförutsättningar 

för olika individer i organisationen. Användaren utvärderar därmed sina relativa fördelar med 

de andra medarbetarnas som också påverkas av förändringen. I det tredje steget utvärderas 

relativa fördelar med de hos andra organisationer i samma bransch. Lapointe och Rivard (2005) 

diskuterar användares inställning till en IT-implementering med samma utvärderande synsätt. 

Författarna vidareutvecklar idéen med att användare av ett nytt IT-system utvärderar sin 

maktroll i företaget innan och efter förändringen. Om förändringen från ett tidigare status quo 

leder till att de hierarkiska skillnaderna mellan olika grupper inom organisationen förändras 

kommer det även påverka användarnas inställning till förändringen. Om exempelvis en 

avdelning får ett system som innebär ett ökat ansvar kan det medföra en positiv inställning hos 

dem då de stiger i hierarkin. Lapointe och Rivard (2005) förklarar även att resistensen 

därigenom kan uppkomma på en gruppnivå hos samtliga användare som berörs av förändringen 

snarare än en individuell nivå. Båda studierna ligger i linje med Bringselius (2010) synsätt att 

se motstånd som åsikt. 

Som förra stycket tog upp kan resistens mot förändring upplevas på både individuell- och 

gruppnivå. Palmer och Dunford (2008) ser på resistens ur ett organisatoriskt perspektiv och 

menar att det finns sex olika perspektiv på resistens. Första perspektivet handlar om att alla 

användare inte kommer välkomna förändringen men att de blir tvungna att ta sig igenom den. 
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Det andra perspektivet handlar om att det av naturliga skäl finns olika viljor inom en 

organisation eller en grupp, och att några av dessa viljor per automatik kommer tryckas undan 

vid en förändring. Det tredje perspektivet innefattar att förändring kommer ske vare sig den 

enskilde användaren vill det eller inte, varav flesta användarna fogar sig relativt snabbt och 

resistansen blir kortlivad. Det fjärde perspektivet handlar om att resistensen är något som måste 

hanteras eftersom förändringen gör att användarna tvingas ur sina familjära situationer. Det 

femte perspektivet innefattar att användare som saknar förståelse för behovet av förändringen 

troligen kommer uppvisa resistens. Gällande det sista perspektivet är det svårt att avgöra om 

resistens påverkar förändringens genomförande eller inte. Författarna menar att det innebär att 

förändringen kommer ske oavsett resistens, men att det inte alltid går som tänkt. Dessa 

perspektiv ger oss en djupare insyn i en problematik som kan uppkomma på en organisatorisk 

nivå i och med förändringar. För att leda organisationen genom ovan nämnda svårigheter lyfter 

Palmer och Dunford (2008) framförallt vikten av en tydlig och fungerande kommunikation för 

att användarmotstånd ska kunna hanteras väl i en organisation. Kotter och Schlesinger (2008) 

menar även att användare behöver motiveras i arbetet i syfte att motverka motståndet till en 

förändring. Motivation och kommunikation tolkas därmed som två verktyg som används för 

att hantera motstånd från användare i förändringsprocesser. 

Många studier har lagt fokus på att kategorisera användare som motståndare eller att de 

accepterar en förändring. Piderit (2000) menar att en sådan kategorisering av användare som 

för eller emot förändring medför att användares multidimensionella attityd till förändring 

förbises. Det stämmer överens med den syn vi får av området genom att läsa litteraturen att en 

användare exempelvis kan både vara motiverad till att en förändring genomförs men samtidigt 

känna en oro och osäkerhet kring resultatet. Med en kategorisering av användare, som Piderit 

(2000) nämner, skulle den dimensionen saknas och vi menar därmed att det finns fler 

dimensioner på förhållandet mellan motstånd och acceptans. Vi kommer därmed att ta med oss 

detta och undersöka personers upplevda flerdimensionella inställning till förändring, med 

utgångspunkt i både motivation och resistens eftersom dessa faktorer lyfts som viktiga i tidigare 

forskning. 
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2.3. Användarinvolvering 

I detta avsnitt kommer först en begreppsutredning genomföras för att sedan förklara 

användarcentrering, motiv till användarinvolvering, kommunikation och informering, 

användarmedverkan samt utmaningar med användarinvolvering. 

2.3.1. Begreppsutredning av användarinvolvering och medverkan 

Denna studie är avgränsad till att handla om förändringar inom IT. Inom informatiken 

förekommer två olika begrepp som ibland blandas ihop, nämligen begreppen 

användarinvolvering och användarmedverkan. Barki och Hartwick (1994) definierar 

skillnaden mellan begreppen som att användarmedverkan är aktiviteterna som användaren 

aktivt deltar i, samtidigt som användarinvolvering syftar på användares känslomässiga 

involvering till systemet. Därigenom leder användarmedverkan implicit till en känsla av 

användarinvolvering. Vi har, utifrån författarnas definitioner, valt att utgå från ordet 

användarinvolvering som ett paraplybegrepp som innefattar både användarmedverkan samt 

andra aspekter som kan få användare att känna sig involverade i en förändring. 

I en litteraturstudie som genomförts av Bano och Zowghi (2013) bekräftas sambandet mellan 

användarinvolvering och framgångsrika IT-förändringsprocesser. Dock visar forskningen, 

enligt deras studie, på motstridiga resultat då en del av studierna visar på ett negativt samband 

mellan faktorerna. Genom att jämföra litteratur och forskning med varandra kom författarna 

fram till att en bidragande faktor till om användarinvolvering har en positiv inverkan var hur 

användarinvolveringen hanterades och leddes. Därigenom menar författarna att 

användarinvolvering lätt kan leda till nackdelar snarare än fördelar om det inte hanteras på ett 

bra sätt av förändringsledningen. Bano och Zowghi (2013) lyfter i sin studie även fram några 

välciterade namn inom forskningsområdet kring användarinvolvering, såsom Mumford och 

Damodaran. Författarna har genomfört många betydande studier för forskningsområdet och 

har citerats av många andra senare i forskningsvärlden. Damodaran (1996) är känd för att han 

gjorde skillnad på tre olika roller som användaren kan ha i designprocessen av 

systemimplementeringar: informativ roll, konsultativ roll och medverkande roll. De här 

definitionerna av användares roller har sedan använts av ett flertal forskare i olika studier varav 

den höga citeringen som Bano och Zowghi (2013) uppmärksammade. Vi tolkar det som att 

detta är tre olika sätt för användare att involveras i förändringar. Mumford (1995) å andra sidan 

var den som först särskilde på olika roller användaren kan ha i processen. Han gjorde skillnad 
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på användares olika former av involvering såsom direkt och indirekt användarmedverkan. 

Författaren förklarar skillnaderna i att direkt användarmedverkan innebär när användaren själv 

är en del av projektgruppen, och indirekt användarmedverkan är när användaren kommer i 

kontakt med deltagarna i teamet på andra sätt. 

2.3.2. Motiv till användarinvolvering 

För att framhäva vikten av användarinvolvering har vi valt att beskriva olika motiv till 

användarinvolvering som lyfts i tidigare forskning. Att centrera användaren genom hela 

förändringsprocessen, från beslut om förändring till utformning, genomförande och 

användning, kan enligt Löwgren och Stolterman (2007) leda till fler fördelar i processen än ett 

användbart system. Dessa fördelar är direkt kopplade till användarnas inställning och känsla 

av att vara involverade. Amrit, Hillegersberg och Diest (2013) argumenterar i sin studie för att 

användarinvolvering bör räknas som en del av riskhanteringen inom förändringsprojekt i syfte 

att centrera användaren. Detta då författarna visar på ett starkt samband mellan faktorerna. Om 

användare inte involveras finns det därigenom risker med att användarna inte centreras genom 

processen och att de fördelar som Löwgren och Stolterman (2007) nämner uteblir. 

Axelsson, Melin och Lindgren (2010) poängterar att det är användarna som är den kritiska 

punkten i förändringsprocesser. För att påvisa detta beskriver de ett praktiskt exempel gällande 

utvecklingen av en e-service-tjänst för körkortstagare. I denna förändringsprocess var målet att 

effektivisera processen för körkortstagare genom digitalisering. Problemet var att systemet 

utvecklades ur körskolornas perspektiv, det vill säga organisationens perspektiv. Detta 

resulterade i dålig användbarhet för själva medborgarna, vilka skulle använda sig av e-servicen 

och därigenom kategoriseras som användarna i förändringsprocessen. Om funktionerna inte 

anpassas funktionerna i systemet inte efter användarnas behov, utan snarare efter 

organisationens övergripande mål kan det medföra en låg användbarhet som resulterar i ett 

system som inte används som det är tänkt (Axelsson, Melin & Lindgren, 2010). Exemplet ovan 

påvisar att bristen på användarcentrering minskade värdet på förändringen då resultatet inte 

uppfyllde sitt tilltänkta syfte. Det är även ett tydligt exempel på en risk med att inte involvera 

användare i en förändringsprocess. En annan risk med att inte involvera användare lyfts av 

Damodaran (1996). Författaren menar att det finns en risk med att förändringen inte speglar 

det användaren förväntar sig om användare inte får tillräckligt med inflytande i en förändring. 

Damodaran (1996) argumenterar för att användare behöver kunna påverka beslutsfattande och 

kunna göra skillnad i förändringen för att den ska spegla dess förväntningar. Löwgren och 
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Stolterman (2007) uppmärksammar problemet med kunskapsbrist hos användare och beställare 

av ett system. Detta försvårar processen att fånga in deras behov och mål då det är ovanligt att 

de själva ens vet vad de vill och behöver. Det ökar pressen på dem som arbetar med olika 

metoder av användarinvolvering för att fånga upp användarnas verkliga behov och mål.  

Användarinvolvering kan alltså ske under hela förändringsprocessen för att 

förändringsledningen ska kunna undvika ovan nämnda risker med att inte involvera användare. 

Under utvecklingsfasen kommer, enligt Bano, Zowghi och Rimini (2018), 

förändringsprocessens mest kritiska moment gällande involvering av användare och 

användarmedverkan. Det är då användarnas behov behöver fångas upp konkret i en kravanalys 

som möjliggör ett användarcentrerat system med funktionalitet som passar in i organisationen. 

För att fånga upp användares behov används olika metoder som förklaras i avsnitt 2.3.5. I 

tidigare studier nämns också anledningar till att involvera användare. Utbildning i själva 

systemet görs exempelvis i syfte att öka förståelse och kunskap (Kim & Kankanhalli, 2019). 

Storyboarding och prototyping är metoder som används för att användarna ska kunna sätta sig 

in i en potentiell framtida arbetssituation och ge feedback på detta. Både utbildning, 

storyboarding och prototyping görs i syfte att förbereda användare för den framtida situation 

en förändring innebär. Metoder för användarmedverkan kan uppfattas som väldigt kostsamma 

för företaget vilket medför svårigheter med att motivera behovet av att processerna genomförs 

för de som betalar för utvecklingsprojektet (Löwgren & Stolterman, 2007).  

Det finns därigenom olika motiv till att involvera användarna i en förändringsprocess. Dels 

behövs information för att förändringen ska anpassas efter användarnas behov i en 

kravspecifikation, dels behöver användarna få information kring förändringen för att resultatet 

ska spegla deras förväntningar, och slutligen behöver användarna stöd för att kunna ta till sig 

systemet. 

2.3.3. Informering och kommunikation 

Informativ involvering förklaras av Damodaran (1996) som när användaren får eller förser 

projektdeltagare med information. Vi har valt att kalla informativ involvering för informering 

för att få med båda aspekterna. Dock anser vi även att en viss typ av informering, såsom när 

användare ger input om behov och krav via intervjuer, även går under användarmedverkan 

varav avsnitten 2.3.3. och 2.3.4. till viss del går in i varandra.  
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Informeringen mellan användare och förändringsledning bör vara tvåsidig då den ena sidan 

innefattar den input användaren ger till projektet, exempelvis i form av användarinvolvering 

för kravspecifikationer. För att kunna möta behov av en förändring menar Quirke (2008) att 

medarbetarna är nyckelspelare och att de även måste ges möjlighet att kommunicera upptäckta 

behov till förändringsledningen, så kallad bottom-up. Då kan förändringsledningen fokusera 

mer på att kommunicera en tydlig riktning till sina medarbetare. Den andra sidan av 

informering gäller information från förändringsledningen såsom visioner och mål för en 

förändring som bör förmedlas till användarna för ett framtida system. Bano, Zowghi och 

Rimini (2018) menar att detta är viktigt för att en helhetsbild ska kunna förmedlas till 

användarna. Helhetsbilden är i sin tur viktig för att användarna ska förstå behoven av 

förändringen vilket kan öka motivationen för användaren att bidra till den andra sidan av 

informeringen, nämligen användarinvolvering och användares bidrag till förändringen (Bano, 

Zowghi & Rimini, 2018).  

En tydlig kommunikation lyfts av Palmer och Dunford (2008) som viktigt för att 

förändringsledningen ska kunna hantera användare i en förändring. Kommunikation innebär 

inte alltid att den som tar emot ett meddelande uppfattar det som den som kommunicerar har 

för avsikt att förmedla (Fiske, 1990). Fiske (1990) påpekar att en av anledningarna till att olika 

parter inte förstår varandra är om de talar olika semiotiska språk. Författaren menar därför att 

det är viktigt att användare och förändringsledning talar samma språk för att informationen ska 

kunna tolkas på rätt sätt mellan parterna. Eftersom den tvåsidiga informeringen är en viktig del 

av användarinvolveringen och systemets anpassning blir det viktigt att parterna förstår varandra 

och därigenom även talar samma semiotiska språk. Whybrow och Parker (2000) menar 

därutöver att ena parten i en konversation kan sakna kunskap om det som den andra anser är 

allmän kunskap som inte behöver förklaras. 

2.3.4. Användarmedverkan 

Utifrån definitionerna i avsnitt 2.3.1. är användarmedverkan ett sätt för förändringsledningen 

att involvera användare. Utöver en informativ roll menar Damodaran (1996) att intressenters 

roll i förändringsprocesser kan vara konsultativ och medverkande. Författaren beskriver den 

konsultativa rollen som när användare ger input på en redan definierad funktion, exempelvis 

genom att testa en prototyp. Den medverkande rollen förklarar Damodaran (1996) istället som 

när användarna får ge kommentarer och input om något som gäller systemet i sin helhet. Vi 

anser att båda dessa roller går under definitionen av begreppet användarmedverkan. 
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Användarmedverkan kan ske på olika sätt och Cavaye (1995) menar att användarmedverkan 

består av sex komponenter: typ av medverkan, grad av medverkan, medverkans innehåll, 

omfattningen av medverkan, formaliteten på inverkan samt medverkans inflytande. Denna syn 

har sedan utvecklats då Lynch och Gregor (2004) lade till en sjunde komponent, nämligen djup 

av medverkan. Mixen av komponenterna leder sedan till olika sätt för förändringsledningen att 

involvera användare i processen. Cavayne (1995) förklarar att tidigare forskning gällande 

användarmedverkan ofta inte tog konceptets alla dimensioner i beaktning vilket författaren 

menar resulterat i att forskningsresultat blivit tvetydiga och svåra att applicera. Forskare kan 

därmed ha undersökt olika typer av användarmedverkan vilket resulterat i olika slutsatser, utan 

att en djupare förklaring av den studerade användarmedverkans egenskaper och komponenter 

förtydligats.  Komponenterna kan variera mycket från fall till fall vilket även leder till att 

resultat i forskningen kan vara olika beroende på hur medverkan ser ut i den specifika 

kontexten. När vi diskuterar användarmedverkan anser vi därmed att det är viktigt att reda ut 

kontexten och vi kommer därför att förklara användarmedverkan med utgångspunkt i dessa 

komponenter i vår studie. Detta mest i ett utredande syfte för att förklara den 

användarmedverkan som genomförts under vår studerade förändring eftersom vi inte ämnar 

undersöka en specifik typ av användarmedverkan på djupet. 

Användare kan medverka och involveras genom olika metoder i hela projektprocessen. Såsom 

i processens början då ett förändringsbehov uppmärksammats, under utvecklingen, under 

implementeringsfasen samt i efterhand då hela processen och systemet ska användas och 

utvärderas. Genom hela processen finns det sedan många metoder för att involvera användare 

i syfte att uppnå hög kvalitet på systemet och användningen av det. Metoderna intervjuer, 

fokusgrupper och observationer användas i en inledande fas i syfte att fånga upp de 

arbetsprocesser som finns i organisationen innan förändringen (Gulliksen & Göransson, 2003). 

Detta i syfte att göra kravspecifikationer som ställer krav på det framtida systemet uifrån 

användarnas behov (ibid.) Quirke (2008) förklarar att en tidig involvering av användarna i 

processen leder till en större förståelse och smidigare implementering, något som Bryson 

(2004) menar inte nödvändigtvis behöver stämma. Han menar istället att det är viktigt att göra 

en avvägning mellan tidig och senare användarmedverkan samt att det är viktigt att tänka 

igenom vilken typ av och hur mycket deltagande som eftersträvas. Mumford (1995) ställer sig 

dock kritisk till att använda användarmedverkan för att skapa acceptans för ett system som inte 

nödvändigtvis förbättrar användarens situation. Författaren argumenterar istället för att 

användarmedverkan ska användas i syftet att användarna ska kunna påverka resultatet av 
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förändringen, och inte endast i syfte att få dem att känna sig delaktiga och involverade. Vi anser 

utifrån ovanstående diskussion att det är viktigt att se till hela förändringsprocessen, från början 

till slut för att sedan se hur användarmedverkan har upplevts av användarna respektive ledarna 

i praktiken samt vilka lärdomar vi kan dra från det. 

2.4. Reflektioner kring referensram 

I den teoretiska referensramen har vi berört ett antal aspekter som forskare lyfter i tidigare 

forskning gällande olika intressenters förhållande till förändringsprocesser med fokus på vad 

det har för betydelse för användaren. För att sammanfatta och tydliggöra referensramen har vi 

valt att göra en figur över hur vi anser att aspekterna hör ihop. Detta för att klargöra vår syn på 

forskningsområdet och hur vi tar med tidigare forskning som en lins för empiriinsamling och 

analys. Figur 1 motsvarar därav vår tolkning av ovan berörd tidigare forskning samt hur de 

olika aspekterna som lyfts samspelar i en förändringsprocess. Aspekterna som figuren visar på 

är därutöver av en idealiserad karaktär med steg som rekommenderas inom forskningen för att 

förändringsprocesser som kan ses som hållbara för användarna ska kunna genomföras. Figuren 

visar på samspelet mellan aspekterna och antas tolkas enligt det tolkande perspektivet. Det vill 

säga att den ena aspekten inte nödvändigtvis behöver leda till den andra som ett kausalt 

samband, utan att de olika aspekterna snarare bidrar till en helhetsbild av en hållbar 

förändringsprocess. Pilarna i figuren visar snarare på olika steg av projektprocessen från dess 

start till slut. 
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Figur 1. En sammanfattning av relevanta aspekter i referensramen 

Figur 1 visar en förändringsprocess med olika steg av change management som mynnar ut i en 

hållbar förändring för en organisation. Den föränderliga omvärlden är det som skapar behovet 

för förändringar hos organisationen. Detta bör uppmärksammas av ledningen som sedan formar 

ett åtgärdsförslag för organisationen och ser till att starta upp ett förändringsprojekt. I figuren 

räknas både ledningen och projektgruppen till förändringsledning och det är någon av dessa 

parter som sedan presenterar ett åtgärdsförslag för användarna. Förändringsprocessen inleds ur 

en användares perspektiv med att detta åtgärdsförslag presenteras och att användare skapar sig 

en förväntansbild av förändringen. Utifrån denna förväntade förändring skapar sig användare 

även en inställning till förändringen. Indirekt blir det därav förändringsledningens presentation 
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av åtgärdsförslaget som ligger som grund för användarnas inställning till förändringen. 

Tidigare forskning som vi tagit del av visar på att användare har en betydande roll gällande hur 

framgångsrikt en förändringsprocess blir och därav får deras inställning till förändringen stor 

påverkan på dess resultat. Användares inställning kan enligt forskning med grund i 

beteendevetenskapen bero på olika faktorer, såsom om de känner motivation eller motstånd till 

förändringen. I referensramen framgår att personer kan ha ett motstånd mot förändringar men 

även att de kan bli motiverade till att bidra till förändringen. Därför blir förändringsledningens 

roll att se till att förändringen anpassas efter användarnas behov samt organisationen och dess 

struktur. Det kan göras genom användning av olika metoder som ligger inom området för 

användarinvolvering under förändringsprocessens genomförande. Användarinvolvering kan 

ske i form av både informering, medverkan och konsultativ medverkan. Användarinvolvering 

grundar sedan för senare delar av processen men själva involveringen sker inom ramarna för 

projektet. Medverkan kan enligt forskning ske via direkt involvering i projektgruppen eller via 

andra metoder. Informeringen är tvåsidig eftersom användarna informeras om förändringen av 

projektgruppen samt själva bidrar med viktig input inför själva förändringen. Genom att bli 

informerade om och få bidra till förändringen skapar sig användarna en uppfattning om och 

relation till förändringen, vilket i referensramen förklaras som skillnaden mellan 

användarmedverkan och användarinvolvering. När input sedan getts till projektgrupp kan väl 

underbyggda beslut tas och förändringen genomföras.  

Användarnas anpassning till förändringen sker enligt forskare under hela förändringsprocessen 

i form av transition. Det är under den processen som användaren mentalt anpassar sig till 

förändringen. Trots att processen är beroende av projektets gång och vilken riktning 

förändringen tar så är det en egen process och det är individuellt hur lång tid processen tar. Vi 

vill särskilja användarnas anpassning till förändringen, som vi kallar transitionsprocessen, och 

anpassningen till förändringens resultat varav vi valt att kalla steget efter för just anpassning, 

trots att en anpassning sker under hela förändringsprocessen. Enligt tidigare forskning är det 

under detta anpassningssteg viktigt att förändringsledningen genom olika change management-

verktyg, ser till att användarna har de verktyg de behöver för att slutföra sin transitionsprocess 

och på så sätt börjar nyttja förändringens resultat till sitt fulla värde. Förändringsledningen, och 

indirekt organisationens ledning, kan exempelvis bistå med utbildningstillfällen för att 

användaren ska kunna få kunskap kring ett nytt system, vilket motsvarar resultatet av 

förändringen. Målet med anpassningsprocessen visar sig genomgående i forskningen vara att 
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användaren ska ta till sig förändringen och att den på så sätt blir såväl ekonomiskt som socialt 

hållbar i organisationen. 

För att sedan svara på syfte och frågeställningar har vi tagit med oss denna figur som en lins 

när vi samlat in och analyserat empiri för att se hur användares involvering i och inställning till 

förändringsprocessen upplevs i den studerade förändringen samt huruvida hållbarheten i 

förändringen påverkats av detta. 
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3. Metod 

I metodavsnittet förklaras hur studien utformats för att svara på syftet, hur vi gått tillväga för 

att nå relevant empiri samt hur vi arbetat för att möjliggöra en analys som sedan leder till vårt 

kunskapsbidrag i form av svar på syfte och frågeställningar. 

3.1. Perspektivanalys 

Goldkuhl (2011) förespråkar att en studie innehåller en perspektivanalys. Den förklarar 

författarnas bakgrund så att läsaren lättare kan förstå vilket perspektiv som studien har skrivits 

utifrån. Goldkuhl (2011) menar att detta ökar studiens transparens och ger läsaren 

förutsättningar att lättare bilda sig en egen uppfattning om författarnas påverkan på studien. Vi 

som har skrivit den här studien kom in med olika förkunskaper vilket både har påverkat 

uppsatsens riktning samt tolkningar och antaganden. Myers (2013) menar vidare att dessa kan 

vara både medvetna och omedvetna. Utifrån det anser vi att det är av vikt att förklara vilken 

bakgrundskunskap vi har med oss in med i studien för att öka transparensen. 

Båda författarna till denna masterstudie studerar vid skrivtillfället masterprogrammet inom IT 

och Management vid Linköpings universitet där vi läst olika kurser som byggt upp för intresset 

för studien. Detta gäller mestadels kurserna Diagnos och Design av verksamhet och IT samt 

Projekt och IT-Projektledning då de har starkt fokus på management och användarcentrering. 

Dock har vi inte tidigare vidrört ämnet change management i större utsträckning. Innan mastern 

har vi olika utbildningsbakgrund då Linnéa har en magisterexamen i Företagsekonomi och 

Filippa en kandidatexamen inom Grafisk Design och Kommunikation. Därav har ingen av oss 

någon teknisk expertis gällande IT-system och uppsatsen lämpar sig därmed bäst att vara 

inriktad på mjuka värden. Vi anser även att våra respektive examensarbeten är av relevans för 

studien samt dess riktning då Linnéa skrev om aktiemarknadspsykologi och Filippa om 

kommunikationskanaler i virtuella arbetsteam. Vår bakgrundskunskap från humanistiska 

ämnen ledde till uppmärksammandet av att användares individuella perspektiv inte speglades 

helt i teori och modeller inom change management.  

För Linnéa spelar praktikkursen även en bidragande roll. Hon genomförde sin praktik vid ett 

litet företag som utvecklade sitt eget affärssystem. Uppgifterna under praktiken var dock mer 

inriktade på de interna IT-systemen och bestod till stor del av att skriva business case 

innehållande krav-och behovsanalyser. Hon satt därmed på projektsidan och hade endast insikt 
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kring användarna i systemet från detta perspektiv. För Filippa spelade istället hennes 

utbytestermin en större roll för denna studie då hon fick en djupare insikt inom både 

management och systemutvecklingsprocesser. Det var under den här perioden hennes intresse 

för change management uppstod även om det inte var just det hon studerade. 

Vi gick därmed in i denna studie med begränsad kunskap om just change management men 

med en insikt i vikten av användarnas roll i IT-förändringsprocesser. Samtidigt hade vi även, 

utifrån våra respektive uppsatser, med oss antaganden om att individer och deras inställning 

kan påverkas av psykologiska faktorer och kommunikation. 

3.2. Filosofiskt perspektiv 

Utöver individuella erfarenheter och perspektiv utgår forskare från olika filosofiska 

grundantaganden. Enligt Myers (2013) färgas studier av de världsåskådningar och antaganden 

kring kunskapsutveckling som författarna använt sig av. Dock menar författaren att 

antagandena tas för givet och att författare istället bör tydliggöra sin världsbild genom att utgå 

ifrån ett filosofiskt perspektiv. De tre filosofiska perspektiven som tillämpas inom forskning är 

positivism samt det kritiska perspektivet respektive det tolkande perspektivet (Myers, 2013). 

Positivismen beskrivs av Myers (2013) som ett naturvetenskapligt perspektiv med tron om att 

det bara finns en objektiv verklighet. Det kritiska perspektivets syftar till att utmana värderingar 

och antaganden som formats genom historien och tas för givna. Det tolkande perspektivet 

handlar istället mer om studier av den sociala verkligheten och har en annan logik än de 

naturvetenskapliga eftersom det är människans specifika särdrag som speglas. Vi har valt det 

tolkande perspektivet eftersom vi vill fokusera på människors specifika särdrag och deras 

upplevelser av en förändring. Myers (2013) förklarar människor som väldigt komplexa varelser 

varav fokus i det tolkande perspektivet ligger på just tolkning, förståelse och uppfattningar. För 

att skapa en djupare förståelse för intressenters upplevelser och beteende i särskilda situationer 

kommer vi dock till viss del använda oss av forskning inom beteendevetenskapen, däribland 

modeller som grundar sig i psykologi. Detta för att bidra till en ökad förståelse för individer 

som människor som är involverade i en förändring. Detta är inte nytt inom change 

managementområdet, då till exempel Elisabeth Kübler Ross (1968) psykologiska modell om 

sorgearbeten tidigare har använts som grund till bland annat J-Curve modellen (Viney, 2005). 

Beteendevetenskapen i sig grundar sig i positivismen eftersom den förklarar mänskliga 

beteenden som en sanning. Fokus i denna studie kommer dock att ligga på tolkningen av 
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intressenternas upplevelser i förändringens specifika kontext. Vi kommer därav inte se på 

tidigare forskning inom beteendevetenskapen som behandlas i studien som en universell 

sanning utan snarare för att kunna förklara våra intressenters upplevelser på ett bättre sätt. 

Det tolkande perspektivet återkommer genomgående i studien, exempelvis i bearbetningen av 

det empiriska materialet. Det fenomen som studien ämnar undersöka är “användares upplevda 

involvering i och inställning till en förändringsprocess”. Myers (2013) menar att en tolkande 

studie kräver en förståelse för den specifika kontext som människor befinner sig i. Vi har 

därmed arbetat med att försöka förstå individerna i relation till deras specifika kontext. Därav 

har det varit av stor vikt för oss att skapa oss en grundförståelse kring den undersökta 

förändringsprocessen och därigenom förstå användarnas roll i denna. Genom att se på empirin 

utifrån ett tolkande perspektiv har det bidragit till en fördjupad förståelse för fenomenet. 

3.3. Forskningsansats 

Vi syftar till att genomföra en studie med tvärvetenskaplig prägel, och tar vår utgångspunkt i 

change management. Detta då bidraget av studien syftar att ge input till forskning om 

förändringsprocesser, men samtidigt tas inspiration från andra forskningsområden med 

koppling till change management som kan vara relevanta såsom internkommunikation och 

beteendevetenskap. När det gäller metoder inom forskning i managementområdet har Bryman 

och Bell gett ett viktigt bidrag, varav deras perspektiv på forskningsmetoder passar vår studie. 

Bryman och Bell (2011) lägger stor vikt vid en grundlig genomgång av tidigare forskning då 

det är det som formar hela studien, från bakgrund till analys och slutsats. I problematiseringen 

identifieras intresset för att genomföra en empirisk studie av en förändringsprocess med 

användarnas involvering i fokus. Vi har även använt tidigare forskning som grund för 

empiriinsamling och analys, vilken presenteras i avsnitt 2. Detta i form av Figur 1 som 

sammanfattat vår tolkning av tidigare forskning kopplat till avgränsningen för denna studie.  

För att komplettera tidigare kvantitativ forskning som vi uppmärksammat har vi valt att 

genomföra en kvalitativ studie för att fördjupa förståelsen för användarnas inställning och 

upplevda involvering i en förändringsprocess. Enligt Bryman och Bell (2011) ligger fokus i 

kvalitativa studier mer på förståelse än statistik, vilket går i linje med en djupare bild av ett 

forskningsområde. För att få fram individens inställning till olika fenomen passar kvalitativa 

metoder, enligt författarna, bättre än kvantitativa, med ett större fokus på individuella 

upplevelser. I och med vårt val att genomföra studien med en kvalitativ ansats har vi även valt 
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att inkludera Myers (2013) perspektiv på forskningsmetoder då han skriver om just kvalitativ 

forskning inom management. 

Forskningsstudier kan genomföras med olika ansatser beroende på sambandet mellan teori och 

empiri (Bryman, 2011). I syfte att skapa oss en grunduppfattning om området för att sedan 

uppnå ett empiriskt relevant material har vi, som Bryman och Bell (2011) förespråkar, valt att 

inleda studien i teori tidigare forskning. Detta för att skapa en bred grundkunskap om det 

aktuella ämnet och därav få bättre förutsättningar för att utforma en givande empiriinsamling. 

När empirin sedan var insamlad blev det mer klart för oss vilka ämnen som relevanta för oss 

att inkludera inom studiens ramar, vilket ledde till behov att gå tillbaka till bland annat teori 

och metod för att anpassa innehållet efter det empiriska materialet. Både för att öka tydligheten 

i uppsatsen och möjligheten att förstå fenomen i analysen. Det här tillvägagångssättet, att 

iterativt växla mellan teori och empiri, kallas enligt Bryman och Bell (2011) för abduktion. Vi 

anser att abduktion varit det mest lämpade tillvägagångssättet för oss samtidigt som vi inte 

ämnade pröva en specifik teoretisk modell i empirin. Vår Figur 1 som vi tidigare presenterat är 

snarare till för att vägleda oss i vår abduktiva process vid insamling och analys av empiri med 

grund i vår tolkning av tidigare forskning.  

Då vi genomgående har reflekterat kring teori och empiri på ett iterativt sätt genomfördes 

studien i linje med den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att 

reflektioner och förståelse för studiens olika separata delar slutligen bidrar till en förståelse för 

en helhet (Bryman, 2011). För att förstå oss på fenomenet “användares upplevda involvering i 

och inställning till en förändringsprocess” på en mer holistisk nivå krävs förståelse för både 

användare och förändringsprocesser i stort samt de specifika individernas kontext. Resultatet 

av vår reflekterande analysprocess presenteras sedan av Figur 5 där en aggregerad bild av de 

olika delarna av en förändringsprocess som studien berör. Figuren sammanfattar därmed hela 

studien i linje med den helhetliga förståelse som eftersträvas i hermeneutiken. 

3.4. Undersökningsdesign 

Då vi ville skapa en mer djupgående förståelse av upplevelser kring användares involvering i 

och inställning till en förändringsprocess valde vi att studera situationen i en fallstudie. Därmed 

kunde vi nå en djupare insikt kring fallet samt individernas specifika kontext än om vi hade 

undersökt flera projekt i olika organisationer. Det gav oss även en möjlighet att se på en och 

samma förändring ur olika individers perspektiv.  
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För att genomföra denna studie krävdes, av oss som författare, ett tankesätt för att tolka och 

reflektera över samband mellan teori och empiri samt särdrag i det specifikt undersökta fallet. 

Det traditionella synsättet på en fallstudie beskriver Bryman och Bell (2011) som att endast ett 

specifikt företag eller en arbetsplats undersöks. Yin (2007), som valt att fördjupa sig och skriver 

specifikt om fallstudier, utvecklar dock denna förståelse genom att förklara att det studerade 

fallet kan vara ett specifikt fenomen och dess kontext i praktiken. Exempelvis menar författaren 

att fallet kan vara ett beslut, en implementeringsprocess eller en organisationsförändring. Vår 

studie undersökte en förändringsprocess av IT-system, varav olika intressenters upplevelser av 

förändringen och dess kontext var vårt studerade fall. Fallstudien syftade till att öka förståelsen 

för hur olika individer upplevde användares involvering i och inställning till förändring. Yin 

(2007) rekommenderar användning av en fallstudiedesign vid förklarande studier där 

frågeställningen består av “hur” och “varför”-frågor. Författaren menar även att detta är en väl 

lämpad design för kvalitativa studier som ämnar undersöka och förstå komplicerade sociala 

företeelser.  

Designen av en studie är en logisk plan som vägleder forskaren i hur forskningsfrågor, empiri 

och slutsatser ska kopplas ihop (Yin, 2007). För att tydliggöra planen av vår fallstudie har vi 

valt att förklara den mer specifikt. Processen inleds med en teoretisk genomgång av tidigare 

forskning och avslutas när vi bildat oss en helhetlig bild som svarar på syfte och 

frågeställningar. Tidigare forskning har influerat senare delar av processen, inte minst 

utformandet av intervjuguiden då vi utgick från det vi funnit intressant och relevant. Med en 

iterativ ansats har vi sedan kunnat gå fram och tillbaka mellan olika avsnitt i studien. Under 

intervjuerna framkom det exempelvis att teman såsom behov av förändring och kunskap var 

av större betydelse för den studerade förändringen än vad vi hade uppfattat endast genom en 

teoretisk genomgång. För att kunna komma fram till ett resultat som visar helheten har vi tolkat 

och reflekterat kring både tidigare forskning och empiri.  

3.5. Undersökningsmetod 

Nedan beskrivs hur vi kommit fram till val av metod för att studien ska svara på sitt syfte, hur 

urvalet av respondenter gått till samt hur den empiriska undersökningen sedan har 

strukturerats och genomförts. 
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3.5.1. Val av metod 

Fokus i denna studie ligger genomgående på användare som individer och deras upplevelse av 

en förändring. Därav har vi valt att genomföra individuella intervjuer med respondenter i den 

aktuella förändringsprocessen. En semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman och Bell 

(2011) som en intervju där intervjuaren utgår från en intervjuguide med ämnen som ska 

beröras. Frågorna bör vara relativt öppna så att respondenterna ges utrymme att utveckla sina 

svar. Utöver detta har intervjuaren möjlighet att, utifrån intervjuns riktning, lägga till 

följdfrågor under intervjuns gång för att få den mer flexibel och levande (Bryman & Bell, 2011; 

Myers, 2013). Ett mer flexibelt upplägg ger även respondenten möjlighet att fördjupa och 

utveckla sina svar om just de ämnen som de anser vara viktiga. Med personliga intervjuer får 

vi en bra chans att få fram mer beskrivande svar som speglar respondenternas uppfattning. 

Personliga, semistrukturerade intervjuer ligger i linje med kvalitativa studier samt den ansats 

vi valt att förhålla oss till i denna studie. 

3.5.2. Urvalsprocess 

För att uppnå syftet med studien har vi valt att intervjua respondenter som berörts av en 

förändring med avsikt att uppnå ett djupgående empiriskt material som utgångspunkt i 

analysen. Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för användares upplevda 

involvering i och inställning till förändring i en förändringsprocess. För att öka förståelsen för 

den studerade förändringsprocessen har vi även valt att intervjua respondenter från 

förändringsledningen som varit insatta i förändringen. Därutöver är vi även intresserade av 

deras perspektiv på användarna i förändringsprocessen. De har fått frågor angående 

förändringsprocessen och hur användarna involverats i denna. Genom att både inkludera 

förändringsledningens och användarnas upplevelser syftar vi till att på ett tydligare sätt förstå 

förändringsprocessen och ur olika perspektiv även förstå hur användares involvering i och 

inställning till förändringen upplevts. Detta för att ge en input till forskning inom change 

management och förändringsledningens perspektiv på förändring genom att ge en ökad 

förståelse kring användarna. Genom att undersöka olika perspektiv på en förändring kan vi 

även förstå hela situationen och kontexten bättre, vilket Myers (2013) menar är viktigt i studier 

med ett tolkande perspektiv. En av frågeställningarna är direkt kopplad till förändringens 

hållbarhet. Som framstår i den teoretiska referensramen ser vi hållbarhet både ur ett ekonomiskt 

och ett socialt perspektiv. Vi anser att den flerdimensionella prägel vi sätter på studien genom 

att inkludera både användare och förändringsledning bidrar med ett brett perspektiv för att 
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förstå båda dessa aspekter av hållbarhet. Detta då förändringsledningens perspektiv har en 

starkare koppling till den ekonomiska hållbarheten och användarnas perspektiv har en starkare 

koppling till social hållbarhet. 

Denna studie har genomförts som en fallstudie, med ett urval bland olika organisationer som 

nyligen genomfört en förändringsprocess. Ett krav på de tillfrågade organisationerna i 

urvalsprocessen var att de skulle ha genomfört en förändringsprocess under de senaste tre åren. 

Vi valde den avgränsningen för att öka möjligheten för oss att få aktuella svar av 

respondenterna. Det finns stora fördelar med att intervjua personer som tagit del av det 

utforskade fenomenet inom en närmare tidsram, då det annars kan vara lätt att viktiga detaljer 

för studien faller bort på grund av glömska. Därtill strävade vi efter att intervjua användare i 

organisationen vars dagliga arbete har påverkats av ett genomfört förändringsarbete, enligt vår 

definition i inledningen. Utöver det syftade vi även till att inkludera respondenter från 

förändringsledningen i det undersökta fallet. Under urvalsprocessen för de undersökta 

organisationerna var vi noggranna med att förmedla en förståelse för syftet med studien samt 

det behov av respondenter och intervjutid ett eventuellt samarbete skulle innebära till 

eventuella organisationer. Förfrågningar mailades ut till de organisationer vi ansåg var av 

intresse för studien samt vars kontor fanns inom rimligt avstånd från vår studieort i Linköping 

för att öka möjligheten för personliga intervjuer. Den urvalsmetod vi använde oss av liknar 

därmed det Bryman och Bell (2011) förklarar som ett bekvämlighetsurval med inslag av 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär, enligt författarna, att utvalda respondenter 

rekommenderar vidare andra individer som kan vara intressanta för studien. När vi 

inledningsvis kontaktade företagen mailades den person vars kontaktinformation var åtkomlig 

och vars roll kändes mest rimlig. Det var exempelvis personer med roller såsom IT-

projektansvarig och IT-direktör, men även allmänna mailadresser för förfrågningar om 

samarbete och övrig information. Vi beskrev där syftet med studien samt att vi först och främst 

ville intervjua användare i en förändringsprocess men även respondenter från 

förändringsledningen. I vissa fall skickade kontaktpersonen oss vidare till andra inom 

organisationen som var mer insatta i ämnet eller rent av aktuella för intervju.  

Vi valde slutligen att gå vidare med en av de kontaktade organisationerna som hade möjlighet 

att förmedla intervjuer med användare från olika avdelningar samt en person ur 

förändringsledningen. Organisationen genomförde en förändring år 2018, vilken påverkade 

flera avdelningar på olika sätt. Respondenterna från denna organisation, som vi kallar 
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Organisation 1, består av två användare från en avdelning, en användare från en annan 

avdelning samt en projektledare. Båda avdelningarna har påverkats av förändringen på olika 

sätt vilket bidrar till att förändringen även undersöks ur olika användarperspektiv. Därutöver 

genomförde vi även en intervju med en respondent från förändringsledningen på samma 

organisation för att förstå själva projektet bättre samt hur de tänkte gällande 

användarinvolvering. 

Under intervjuerna med respondenter från Organisation 1 framkom även att en annan 

organisation var involverade i samma förändring i form av att den tidigare lösningen innebar 

ett samarbete organisationerna emellan. Vi tog därför även kontakt med Organisation 2 i syfte 

att inkludera ännu fler perspektiv i fallstudien på den aktuella förändringen. Snöbollsurvalet 

gör sig tydligt då respondenterna i den första organisationen hjälpte oss med kontaktuppgifter 

till respondenterna i den andra. I den andra organisationen genomfördes intervjuer med en 

användare och en chef på den aktuella avdelningen med insyn i förändringsprojektet. Nedan 

visas urvalet av studiens respondenter i organisationerna, vilka presenteras närmare i avsnitt 

4.1. 

 

Figur 2. Urval av respondenter. 

Bryman och Bell (2011) förklarar att ett empiriskt insamlat material kan ses som mättat då 

intervjuarna upptäcker att samma ord och tankar återupprepas under intervjuerna och inget nytt 

uppkommer. Vi anser därför att materialet kunde ses som mättat när vi nått en fördjupad 
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förståelse för olika personers perspektiv på den studerade förändringen. Ytterligare en intervju 

hade självklart kunnat nyansera resultatet ytterligare men vi anser samtidigt att det insamlade 

materialet är tillräckligt nyanserat för att svara på studiens syfte och mynna ut i ett 

kunskapsbidrag. Därutöver ansåg organisationerna att de respondenter som intervjuats var 

tillräckligt för att ge oss en insikt i förändringen och hur den upplevts. 

3.5.3. Genomförande av intervjuer 

Eftersom intressenters upplevelse av förändring låg i fokus i denna studie blev intervjuerna en 

kritisk faktor för själva resultatet, därför var det av stor vikt att en välgrundad intervjuguide 

formades. Vi utformade en intervjuguide som tillämpades för de studerade användarna och en 

för respondenterna från förändringsledningen (se Bilaga 2 och 3). Då respondenterna kan ha 

mer att säga till om gällande vissa frågor och ämnen än andra gäller det även att integrera stor 

flexibilitet under själva intervjutillfällena. Vi syftade även till att återspegla detta individfokus 

vid intervjutillfället och därför har vi inte berört samtliga frågor vid alla intervjutillfällen utan 

vi har till stor del låtit dem prata fritt om det de själva känt varit viktigt kring de ämnen som vi 

valt att beröra. När vi inledningsvis ställde frågorna hade vi inte som avsikt att inkludera utfall 

och resultat av förändringen i studien. Dock märkte vi utifrån respondenternas svar att detta 

kommit att bli en stor del av deras övergripande upplevelser av förändringsprocessen varav det 

ändå kommer att inkluderas i studien. 

Etiska riktlinjer för intervjuer innebär till exempel att tillämpa konfidentialitet. Samtliga 

respondenter fick, innan intervjuerna, ett informationsblad (se Bilaga 1) där syftet med studien 

samt ett löfte om konfidentialitet beskrivs. Utrustning användes för att spela in intervjuerna i 

syfte att fånga det respondenterna sa samt hur de uttryckte sig, vilket dock kan skapa en känslig 

situation. En avgörande fördel med inspelningar är att det medför en direkt tillgång till 

uttalanden gjorda av respondenterna (Myers, 2011). Bryman och Bell (2011) uppmuntrar även 

ljudinspelning då det bidrar till en ökad objektivitet i studien. Riskerna att ett transkriberat 

material influeras av intervjuarens värderingar och fördomar blir enligt författarna betydligt 

mindre med inspelningar än anteckningar som görs under intervjun.  

Merparten av intervjuerna genomfördes på plats vid organisationernas kontor. Två av sex 

intervjuer skedde via telefon då det passade respondenterna bäst i deras arbetssituation. Vi vill 

därför argumentera för att intervjuerna skedde på respondenternas villkor, vilket vi känner är 

viktigt i denna uppsats där individen är i fokus. Bryman och Bell (2011) argumenterar för att 
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den relation som skapas när en intervju görs ansikte-mot-ansikte är önskvärd vid kvalitativa 

intervjuer. Dock menar de samtidigt att respondenter kan agera annorlunda om de ställs ansikte-

mot-ansikte och därmed ibland ha svårare att få fram svar beroende på hur denne upplever 

situationen. Vi är därför medvetna om att skillnader i hur intervjuerna genomförts kan ha 

påverkat resultatet av intervjuerna. 

3.6. Bearbetning av empiriskt material 

För att empirin ska kunna användas som underlag till analysen har det inspelade materialet 

först transkriberas och sedan kodats och tematiserats (Bryman & Bell, 2011). Då vi själva 

genomförde både intervjuerna och transkriberingen gav vi oss själva en övergripande bild som 

gav goda möjligheter till en bra analys, vilket även Bryman och Bell (2011) förklarar leder till 

färre felkällor. Med felkällor menar författarna exempelvis feltolkningar eller andra brister i 

bearbetningen. Då vi inte hade någon förkunskap inom området la vi ner tid på att göra en 

grundlig genomgång av tidigare forskning och anser oss vara väl insatta i ämnet vilket enligt 

författarna bidrar till ökad förståelse för intervjuobjektet och situationen. Då råmaterialet 

transkriberats efter intervjutillfällena påbörjades nästa steg, kodningen. Kodningen är ett 

kritiskt steg då det är en viktig del av analysen som bidrar till resultatet av studien. Vi 

genomförde även kodningen tillsammans, främst för att minska risken av att råmaterialet 

tolkats på olika sätt. Vi upplever även att vi, genom att bearbeta materialet tillsammans, kunnat 

uppmärksamma fler intressanta aspekter. Under denna process kommer det tredje steget in, 

tematisering, som görs för att underlätta struktureringen av arbetet samt för att finna intressanta 

teman att forma analysen utifrån (Bryman & Bell, 2011). För att koppla samman den teoretiska 

referensramen och vår insamlade empiri och skapa en holistisk förståelse av problemet 

utformade vi mind maps utifrån tematiseringen som sedan översattes till text i analysavsnittet. 

För att bryta ner det empiriska materialet har vi valt att använda oss av den tematiska 

kodningsprocessen. På så sätt kunde vi systematiskt gå igenom materialet för att slutligen dela 

upp det i olika teman som underlättade analysen och kopplingen till teorier inom diverse teman 

och kategorier. Eftersom intervjuguiden är uppbyggd med inspiration från tidigare forskning 

och den teoretiska referensram vi skapat formar det, tillsammans med den insamlade empirin, 

strukturen på tematiseringen. Då vi valt att även göra en reflektion av empirin i enlighet med 

den hermeneutiska cirkeln får vi både struktur på empirin samtidigt som vi bygger fram en 

förståelse av helheten. Att kombinera två analysmetoder parallellt, som vi gör genom att 
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använda både tematisk kodning och hermeneutiska cirkeln, beskrivs av Myers (2013) vara ett 

lämpligt tillvägagångssätt i studier så länge det är genomförbart utifrån typen av empiri.  

Teman har formats utifrån både tidigare forskning och empiri i enlighet med en abduktiv ansats. 

Dessa teman redogörs i nedanstående figur. Utformandet och resultatet av planen påverkas 

under hela forskningsprocessen av oss som författare genom vår tolkning av information. 

 

Figur 3. Teman från tolkningsprocessen. 

3.7. Metodkritik 

I avsnittet metodkritik diskuteras olika steg av metoden med ett kritiskt förhållningssätt. Detta 

för att tydliggöra diverse kvalitetsaspekter kring studien och genomförandet av den. 

3.7.1. Reflektion kring metodval 

Yin (2007) menar att många forskare riktar kritik mot fallstudier då det sällan går att säga något 

konkret utifrån resultatet och det därmed ofta kan ifrågasättas. Dock menar författaren att denna 

kritik är missriktad då ingen annan design på samma kan undersöka komplicerade sociala 

sammanhang. Yin (2007) argumenterar för att flerfallsstudier ofta är en bättre grund att utgå 

ifrån och därmed önskvärt att uppnå. Dock behövde vi i vår studie avgränsa oss utifrån redan 

uppsatta tidsbegränsningar, varav en fallstudie kunnat genomföras mer djupgående än om vi 

försökt hinna med att studera flera förändringar. 

Avgränsningen har gjorts till att undersöka en studerad förändring som en fallstudie, men ur 

flera perspektiv samt med ett inkluderande av flera olika aspekter. Detta har lett till att vi i 

studien berört forskningsområden som inte helt ligger inom change management men samtidigt 

till vissa delar berör området gällande användares inställning och upplevelser av en 

förändringsprocess. Det leder till att studien blir av en tvärvetenskaplig karaktär. Som vi 

förklarat i avsnitt 3.2 har exempelvis beteendevetenskap en stark koppling till positivismen 

varav en inblandning av sådana ämnen kan bli problematisk i en tolkande studie. Vi anser att 

vi genomgående haft detta i åtanke och behandlar därför inte denna teori som en universell 

sanning. Sådan tidigare forskning har, trots sitt ursprung, behandlats med ett tolkande 
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perspektiv för att förklara intressenternas upplevelser snarare än att förstå deras beteende. Med 

hjälp av hermeneutiken har vi i Figur 1 och Figur 5 sammanfattat olika aspekter kring en 

förändringsprocess i figurer för att enklare visa hur de hör ihop och bidrar till en helhetlig bild 

av en hållbar förändringsprocess. Detta för att visa hur de olika områdena hör ihop samt påvisa 

relevansen av att de olika aspekterna behandlas i studien. 

Att fånga upplevelser i efterhand, då senare händelser inträffat som kan påverka 

respondenternas inställning, är ett kritiskt moment i denna studie. För att bättre fånga upp 

inställningen hos respondenterna under hela processen hade det varit önskvärt att kunna följa 

dem genom hela processen, från början till slut. Dock hade en sådan studie inte varit 

genomförbar i den omfattning en masteruppsats innebär då fullständiga förändringsprocesser 

vanligtvis tar år att genomföra och masteruppsatsen genomförde på en termin. Bano, Zowghi 

och Rimini (2018) förklarar i en studie att en positiv inställning hos användare i en senare del 

av processen kan påverka deras upplevelser av en tidigare inställning till att också bli mer 

positiv. Detta trots att de i ett tidigare stadie upplevt processerna som utmanande, frustrerande 

och tidskrävande. Det kan därför vara svårt att fånga upp användares tidigare inställning i 

efterhand vilket är någonting vi hade i åtanke under intervjuerna för att kunna uppnå syftet med 

studien. Det medför svårigheter för oss att fånga respondenternas upplevelser i efterhand utan 

att de färgas av senare händelser och upplevelser. En medvetenhet hos oss som intervjuare 

kring detta fenomen samt en noggrant utformad intervjuguide användes för att öka 

möjligheterna för att fånga användarnas upplevelser över tid. Vi frågade exempelvis om olika 

upplevda händelser och om omständigheterna vid de aktuella tillfällena. Då det handlar om ett 

mänskligt beteende kan det dock vara svårt att undvika problemet helt vilket varit viktigt att ha 

i åtanke under studiens gång. Denna problematik har bemötts med en tolkande ansats till denna 

studie då vi skulle försöka förstå användarna i dåtid genom att intervjua dem i efterhand. 

Då denna studie är en fallstudie är bortfallet av respondenter av mindre vikt (Yin, 2007). När 

organisationer kontaktades gick processen till så att de som inte svarade på ett inledande mail 

automatiskt sorterades ut ur processen. Att de inte svarade kan bero på olika anledningar såsom 

tidsbrist eller att mailet rent av hamnat i skräpposten. Inga bortfall av inbokade intervjuer eller 

liknande har uppkommit under studien. Dock hade det för oss varit intressant att, för att 

nyansera det empiriska materialet ytterligare, intervjua ytterligare en person på 

kundadministration som varit mer involverad i projektet än de övriga. Det hade gett studien  ett 

ytterligare perspektiv från en så kallad superanvändare, vilket kan ha skilt sig från de övriga, 
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mindre insatta, användarna. Dock var medarbetaren bortrest vid tidsperioden för intervjuer 

vilket inneburit att det perspektivet fallit bort ur denna studie.  

3.7.2. Kvalitetsvalidering 

Kvalitetsvalidering görs i syfte att stärka relevansen och tillförlitligheten av studien och 

resultaten. Bryman och Bell (2011) redogör för två kriterier som kan ligga som utgångspunkt 

gällande bedömning av reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning: trovärdighet och 

äkthet. 

Trovärdighetsbedömningen är i sig uppdelad på fyra faktorer: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet innebär att verkligheten kan uppfattas olika 

beroende på vem som frågar samt ur vilket perspektiv. Faktorn innefattar därigenom att 

tolkningen av ett material bör vara tillförlitlig. Denna studie innehar en hög grad tolkning av 

oss som författare, både gällande tidigare forskning och teori samt intervjuer och empiriskt 

material. Vi är två författare som noggrant gått igenom materialet och tolkat intervjuerna 

tillsammans vilket gör att vi genom diskussioner kunnat tolka och redogöra för ett resultat på 

ett mer tillförlitligt sätt. 

Överförbarhet talar man ofta om i form av generalisering (Bryman & Bell, 2011). Inom 

kvantitativ forskning tillämpas generalisering som standard för kvalitetsvalidering, men i 

kvalitativa studier är ämnet desto mer omdiskuterat (Polit & Beck, 2010). Goldkuhl (2011) 

menar att generaliserbarhet är en viktig skillnad mellan kunskapsutveckling och vetenskaplig 

kunskapsutveckling, detta då generaliserbara resultat gör att andra kan ta del av den nya 

kunskapen för att sedan applicera den på en annan kontext. Dock lyfter Bryman (2011) 

problematiken med att generalisera kvalitativ forskning till annan kontext än den specifikt 

undersökta. Detta då fokus i kvalitativa studier ligger på just beteenden i den specifika 

kontexten. Det finns därmed en rimlig anledning till att Höijer (2008) kallar generalisering för 

kvalitativ forsknings akilleshäl. Yin (2007) förklarar att teorins roll i kvalitativa fallstudier inte 

syftar att uppnå en “statistisk generalisering” utan att det istället handlar om en “analytisk 

generalisering” och det är på så sätt vi kommer tillföra kunskap. Generalisering kommer 

därmed kunna göras kring analytiska tankar och idéer snarare än det empiriska resultatet i sin 

helhet. 

Dock är det problematiken kring generalisering som gör att Bryman och Bell (2011) 

argumenterar för att överförbarheten inom kvalitativa studier istället syftar till möjligheten att 
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replikera undersökningen. Det är därav av stor vikt att alla val och metoder som genomförs 

under undersökningens gång tydligt motiveras och beskrivs. Vi syftar i denna studie både till 

att möjliggöra en viss generalisering och samtidigt ge läsare möjlighet att utföra studien i en 

annan kontext. Genom att genomgående inkludera oss som författare i reflektioner och 

motiveringar i löpande text, exempelvis genom att medvetet använda “vi”, anser vi att detta 

kriterium uppfylls i den grad som kan anses rimlig inom studiens omfång. Ett utförligt beskrivet 

metodkapitel bidrar också till detta. 

Att tydligt redogöra för och motivera val bidrar också till att uppfylla kraven för pålitlighet. 

Med hjälp av handledare har input getts genomgående under studiens gång för att den ska 

genomföras på ett vetenskapligt sätt. Med hjälp av andra studenter har vi även genomfört ett 

antal opponeringstillfällen vilka också bidragit till pålitligheten i studien. Bryman och Bell 

(2011) menar att denna typ av granskning är tidskrävande men vi anser att det bidragit med 

pålitlighet till denna studie. För att olika omvärldsfaktorer inte skulle påverka pålitligheten i 

det empiriska materialet genomfördes intervjuerna inom en kort tidsram på de två 

organisationerna gällande den aktuella förändringsprocessen. Detta för att fånga upp 

respondenternas upplevelser vid samma tidpunkt då andra händelser kan komma att påverka 

detta. Samtidigt har vi genomgående använt oss av studier och litteratur av forskare för 

pålitlighetens skull. 

Bryman och Bell (2011) förklarar konfirmering som att forskarna är i god tro. Författarna 

menar att det inte är möjligt att helt inkludera ett objektivt perspektiv på studien. Dock menar 

de att forskare bör sträva efter att inte låta personliga värderingar och åsikter påverka studiens 

resultat och slutsats. Med ett tolkande perspektiv på studien är inte heller objektivitet något 

som eftersträvas. Både tidigare forskning och det empiriska materialet tolkas av oss som 

författare och tolkningarna kommer därmed automatiskt genomsyras av våra individuella 

perspektiv. Genom att använda oss av en perspektivanalys som Goldkuhl (2011) förespråkar, 

skapar vi förståelse för de perspektiv vi tar oss an studien med för att läsaren lättare ska kunna 

förstå hur det påverkat oss att nå det resultat och de slutsatser vi gjort. Andra metoder som 

genomförts är att vi genomgående dokumenterat och sparat det som sagts under intervjuerna 

för att sedan systematiskt gå igenom materialet tillsammans samt att vi utformat intervjuguiden 

utifrån referensramen och undvikit ledande frågor. I överlag har antaganden och slutsatser i 

studien genomgående gjorts med guidning av våra vetenskapsfilosofiska antaganden och 

utgångspunkter som vi tidigare beskrivit. 
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Till sist bedöms kvalitet i en studie utifrån äkthet, vilket Bryman och Bell (2011) menar innebär 

att studien ska ge en rättvis bild av det fenomen som ämnas undersökas. Genom att intervjua 

flera individer som påverkats och involverats på olika sätt av den aktuella förändringen anser 

vi att vi har fått en bra förståelse för fallets specifika kontext. Det studerade fenomenet gäller 

olika personers upplevelser och inställning, vilket vi anser oss fångat upp genom att genomföra 

intervjuer direkt med aktuella respondenter. 

3.7.3. Källanvändning 

I denna uppsats berörs brett utforskade ämnen. Det blir därför svårt att ta till sig all tillgänglig 

litteratur vilket påverkat både omfånget av uppsatsen samt dess innehåll. Då vi skriver en 

uppsats på masternivå kan det heller inte förväntas av oss att hela forskningsområden tas i 

beakt. Den litteratur som inkluderats i denna studie är en blandning av studentlitteratur från 

tidigare delar av vår utbildning, böcker samt vetenskapliga artiklar och konferensrapporter från 

databaser med tillgång via Linköpings Universitetsbibliotek. I vissa fall har även referenser i 

denna litteratur undersökts och inkluderats. Exempel på sökord som använts i databaserna är: 

user involvement, change management, information systems, attitude to change, user 

resistance, change process och motivation to change. När databaser använts har sortering ofta 

gjorts i systemet beroende på “högst relevans” eller “högst antal citeringar”. Detta kan leda till 

att nyare studier inom ämnet faller bort samtidigt som mer omdiskuterade artiklar tas med i 

denna studie. I de fall vi ansett att nyare perspektiv eller åsikter behövts har vi letat upp sådan 

för att understödja argument och liknande. 

3.7.4. Etiska aspekter 

I Sverige ansvarar Vetenskapsrådet för frågor kring forskningsetik. Vetenskapsrådet är en 

svensk myndighet som har utformat fyra huvudkrav som ska följas av forskare under 

genomförandet av en vetenskaplig undersökning; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2009). Kraven innebär att de 

som deltar i forskningen endast deltar om de själva vill och att de ska bli informerade om syftet 

med forskningen och utlovas konfidentialitet. Det material som samlas in ska endast användas 

för den specifika forskningen och inte i andra sammanhang. Vidare menar Bryman och Bell 

(2011) att de som genomför en undersökning inte ska ge personer som involveras falska 

indikationer gällande undersökningens syfte och omfång. I likhet med aspekter vi tidigare 
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diskuterat i den teoretiska referensramen är tydlig kommunikation mellan oss som författare 

och respondenterna essentiell för att de etiska aspekterna ska uppfyllas. 

I syfte att följa kraven under processens gång har vi genomgående varit noggranna med tydlig 

information och kommunikation för att minska risken för oklarheter och missförstånd vilket 

även möjliggjort ökad kvalitet i undersökningen. Redan vid en inledande kontakt med aktuella 

företag inför intervjuprocessen var vi tydliga med att få all grundläggande information både 

kring uppsatsens och intervjuernas syfte. Vi var även noggranna med att skapa förståelse för 

att deltagandet skulle innebära ett samarbete mellan oss och organisationerna då de själva får 

ta del av den färdiga uppsatsens resultat. Samtliga deltagare fick i samband med intervjun även 

ett informationsblad (se Bilaga 1). Konfidentialitet utlovades och i syfte att inte lämna ut 

information till konkurrenter och liknande kommer varken organisationsnamn eller namn på 

respondenter skrivas ut i uppsatsen. Med vårt intresse för olika intressenters perspektiv är det 

inte heller företaget i sig som är av intresse, utan snarare upplevelser av förändringens specifika 

kontext i organisationerna. Inför intervjuerna ställde vi även frågan om de accepterade en 

inspelning av intervjuerna, med utgångspunkt i att de behandlas konfidentiellt, vilket samtliga 

respondenter gick med på.  
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4. Empiriskt material 

Nedan presenteras det empiriska materialet som samlats in via semistrukturerade intervjuer. 

Först beskrivs förändringen samt hur den påverkar de båda organisationerna. I syfte att ge 

läsaren en bild av respondenterna kommer de, samt deras roll i förändringen sedan att 

presenteras. Sedan har materialet delats upp i teman som är skrivna ur en kronologisk ordning 

utifrån förändringsprocessens förlopp. 

4.1. Förändringen 

I den studerade förändringen är två organisationer involverade. Detta beror på 

organisationernas speciella förhållande sinsemellan. Organisationernas verksamheter går ihop 

i den mån att de har en gemensam hantering av fakturor. Samfaktureringen sätter krav på 

interoperabilitet organisationerna emellan vilket leder till att båda involverats i denna 

förändring eftersom den berör samfaktureringen. Genom att först prata med respondenter från 

Organisation 1 fick vi ta del av information kring själva förändringen och därav skapa oss en 

bild av deras perspektiv kring den specifika förändringen. En översiktlig bild över själva 

förändringen förmedlades främst genom intervjuerna med Projektledaren och Finansmannen 

som var delaktiga i projektet. Projektledaren lade mycket tid i intervjun på att förklara hur 

förändringsprocessen gick till för att möjliggöra ett lyckat resultat i förändringen. Genom att 

sedan prata med Organisation 2 fick vi insyn i deras förhållande till förändringen samt hur de 

upplevde att den kommit att påverka deras arbete. 

Förändringen som organisationerna genomgått innebär förändrade arbetsförhållanden som 

påverkat medarbetare från olika avdelningar på olika sätt. Behovet av förändringen föddes på 

två sätt vilka båda grundas i ett behov av digitalisering av varsin specifik process. För 

Organisation 1 innebar det en förändring för användarna på kundadministration. De har 

tidigare arbetat med att manuellt hantera ungefär 3500 fakturor i månaden vilket var en 

tidskrävande process. Den information som fanns på fakturor som hanterades i Organisation 1 

scannades tidigare in manuellt i Organisation 2 via det vi kallar scanningsfunktionen. En 

manuell inscanning av fakturorna var även detta en tidskrävande process. Hos båda 

organisationerna föddes behovet av förändringen hos användarna i samband med 

organisationernas perspektiv på effektivisering och kostnadsreducering. Organisation 2 var de 

som först beslutade om att genomföra en förändring vilket även ledde till att krav ställdes på 
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att Organisation 1 genomförde en förändring därefter så att interoperabilitet på samarbetet 

mellan företagen kunde vara fortsatt hållbar. Baserat på av denna bakgrund kände Organisation 

2 att de även ville vara behjälpliga till Organisation 1 under förändringsprocess och avsatte tid 

för det. 

För Organisation 2 innebar förändringen att en tjänst och arbetsuppgift samt det ansvar den 

inneburit tagits ur verksamheten, det vill säga scanningsfunktionen. För kundadministration på 

Organisation 1 innebar förändringen ett systembyte samt en automatisering av processen med 

kontering och attestering av fakturorna. Fakturorna skannas, efter förändringen, digitalt och 

många av dessa skickas automatiskt vidare i flödet. I Organisation 1 har förändringen även 

inneburit ett utbyte av ekonomisystem för de på finansfunktionen som hanterar fakturorna i 

flödet. Detta för att kundadministrations nya system ska vara interoperabelt med systemet på 

finansavdelningen och de därigenom ska integrera bättre.  

4.2. Respondenterna 

I syfte att fullfölja konfidentialitetskravet och inte nämna några namn har vi valt att använda 

fiktiva namn för respondenterna som ändå representerar deras roller i förändringen. Nedan 

presenteras en överskådlig presentation av respondenterna. Vi har ett användarfokus på 

uppsatsen men har ändå valt att presentera respondenterna ur förändringsledningen på 

respektive organisation först. Detta då de bidrar till en mer översiktlig syn på förändringen och 

användarnas roll, så att vi sedan kan gå in djupare på användarnas upplevelser och inställning. 

De intervjuer som genomfördes via telefon är den med Projektledaren samt den med 

Finansmannen. 

Tabell 1. Presentation av respondenterna. 

RESPONDENT ORG. ROLL KÖN ÅLDER (ÅR) TID I ORG. (ÅR) 

Projekt-

ledaren 

Org. 1 Representant projektledning 

och processägare 

Man 40-50 5-10 

Kundadmin 

A 

Org. 1 Användare 

kundadministration 

Kvinna 30-40 5-10 

Kundadmin 

B 

Org. 1 Användare 

kundadministration 

Kvinna 30-40 10-15 

Finans-

mannen 

Org. 1 Användare finansavdelning 

och projektdeltagare 

Man 40-50 1-5 
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Avdelnings-

chefen 

Org. 2 Avdelningschef 

scanningsfunktionen 

Kvinna 40-50 1-5 

Ekonomi- 

assistenten 

Org. 2 Användare 

scanningsfunktionen 

Kvinna 40-50 15-20 

 

Projektledaren är chef för affärs- och verksamhetsutveckling på Organisation 1. Han förklarar 

även att han har processägarskap för den process som förändringen rör samt att det var han som 

uppmärksammade behovet och satte igång projektet. Vi får uppfattningen av att Projektledaren 

är väldigt ledningsorienterad i sina svar vilket stämmer överens med hans roll i förändringen. 

Projektledaren bidrar med en djup insyn i förändringen samt användarnas tilltänkta roll. Han 

belyser därutöver ett antal viktiga aspekter samt brister som påverkat resultatet av förändringen. 

Kundadmin A och Kundadmin B arbetar båda på Kundadministration i Organisation 1 där en 

systemförändring skett. Det är användarna på kundadministration vars dagliga arbete, i enlighet 

med samtliga respondenters svar, påverkats mest av förändringen. Kundadmin A och 

Kundadmin B har tidigt varit medvetna om förändringen och i olika mån bidragit med input till 

denna. Av de två uppfattar vi det som att Kundadmin A har varit mer involverad och delaktig i 

förändringsprocessens olika stadier än Kundadmin B utifrån deras svar vilket tydliggörs senare. 

Båda respondenterna tillhör samma åldersgrupp och har arbetat i organisationen under en 

längre tid. De bidrar med sitt perspektiv på förändringen som användare av ett system som har 

bytts ut i och med förändringen. 

Finansmannen arbetar i Organisation 1 och har ett speciellt förhållande till förändringen då 

han varit delaktig i projektgruppen och samtidigt är användare i ett av systemen som har bytts 

ut. Dock var han inte med i projektgruppen i en inledande fas. Vi ser honom som en användare 

som varit med i projektgruppen som expert gällande funktionen för det systemet han använder. 

Dock kan vi i hans svar utläsa att han ser på förändringen mer ur organisationens perspektiv än 

sitt eget. Detta kan bero på att han använder det system som bytts ut för honom väldigt lite 

under sin arbetstid, vilket inte leder till att förändringen påverkar hans dagliga arbete lika 

mycket som för exempelvis kundadministration. 

Avdelningschefen är chef för ekonomiavdelningen som den tidigare scanningsfunktionen låg 

under i Organisation 2. Hennes input i studien bidrar med ett ledningsperspektiv på 

förändringen utifrån dess påverkan på Organisation 1 samtidigt som hon är chef över 
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Ekonomiassistenten vars dagliga arbete påverkats. I jämförelse med övriga respondenter har 

hon arbetat i organisationen under en kortare tid. 

Ekonomiassistenten är användare av den scanningsfunktion i Organisation 2 som påverkats av 

förändringen. Hon har arbetat i organisationen under en längre tid med olika uppgifter och har 

därmed god insyn i verksamheten. Hon är van vid att hennes arbetsuppgifter förändras och 

tydliggör att hon har varit med om flera tidigare förändringar. Även hon bidrar med input om 

hur förändringen upplevts i Organisation 2, men ur ett perspektiv som användare. 

4.3. Ett upplevt behov av förändring 

För att ens komma på tanken att en förändring ska genomföras behöver ett behov av en 

förändring uppkomma. Gällande behovet av en förändring lägger Projektledaren stor vikt på 

att den situation organisationen befann sig i innan förändringen innebar att de inte kunde sätta 

rätt priser på marknaden i jämförelse med konkurrenterna. Anledningen till detta ansåg han 

vara att mycket tid lades på administration av fakturorna och det därmed var tids- och 

kostnadsaspekterna som avgjorde. Han menar därav att förändringen krävdes för att 

organisationen skulle kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. Andra problem som 

Projektledaren benämner är kring kvalitén gällande den dåvarande processen mellan båda 

organisationerna som av honom uppfattades som oklar. Den tidigare lösningen som 

kundadministration hade förklarar han som ohållbar ur ett tillväxtperspektiv då den hanteringen 

inte hade fungerat med ett större antal kunder. Projektledaren förklarar att de har gjort ett 

försök med att optimera processen för kundadministration tidigare, men att optimeringen inte 

löste situationen fullt ut utan att arbetsmomentet fortfarande sågs som jobbigt och tidskrävande 

av användarna. Projektledaren menar att utgångspunkten i den här förändringen var att 

användaren skulle behöva göra så lite manuellt arbete som möjligt, både för att minska den 

mänskliga faktorn i form av misstag samt arbetstiden.  

Även hos Organisation 2 menar Avdelningschefen att den tidigare situationen för dem innebar 

ett business case som inte gick ihop. Projektledaren nämner att det fanns krav på Organisation 

1 från Organisation 2 att de behövde hinna genomgå en förändring inom en viss tidpunkt då 

de själva skulle byta lösning för deras scanningssystem. De använde tidigare ett system som 

han uppfattade skulle bytas ut, dels på grund av att det var problematiskt, dels hade de en dålig 

relation till leverantören. Det togs även upp i intervjun med Avdelningschefen som nämner den 
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dåliga relationen med leverantören som ett bidragande behov för förändringen. Hon förklarade 

som följer: 

Vi hade svårt att få gehör hos dem [leverantören] för att utveckla och 

jobba vidare i produkten, så vi låg kvar i en version som var 16.4 och om ni 

då tänker att vi nu befinner oss i 19.3 motsvarande så det var ju ohållbart i 

längden. Skapade en arbetsmiljöproblematik som inte riktigt var hållbar i 

längden. (Avdelningschefen) 

I citatet ovan utgår versionerna från år och månad, det vill säga den versionen de befann sig i 

var från april 2016 fastän det vid intervjutillfället var mars 2019. Avdelningschefen förklarar 

även att leverantören var på väg från en servicebaserad lösning till en molnbaserad vilket de i 

Organisation 2 kände en oro kring då de inte hade något förtroende för leverantören. En annan 

bidragande faktor till behovet av förändringen var, enligt Avdelningschefen, att funktionen 

ställde till mycket problem och ofta stannade upp flödet, både för den processen och det övriga 

arbetet. Därför beslutades det att scanningsfunktionen skulle lyftas ur flödet och att tjänsten 

skulle sluta erbjudas. Avdelningschefen förklarar därutöver att de ville få upp effektiviteten och 

automatisera i större utsträckning och den möjligheten fanns inte med scanningsfunktionen. 

Behovet av förändring uttrycks även av Avdelningschefen i följande citat: 

Det här är inte en logisk… det borde finnas bättre sätt att hantera det här 

liksom. (Avdelningschefen) 

Vi anser att citatet speglar en bild av behoven ur förändringsledningens perspektiv hos båda 

organisationerna då både Projektledaren och Avdelningschefen upplever att de insett att det 

borde finnas en bättre lösning. 

Från användarnas håll låg behovet överlag på en lägre arbetsbörda och effektivisering. 

Kundadmin A anser att det tidigare systemet som användes för attestering och kontering 

fungerade för dem, men menar samtidigt att det var tidskrävande och tog 10 % av hennes 

arbetsmånad. Vi upplever att hon såg det som en arbetsbörda då hon behövde prioritera bort 

andra arbetsuppgifter för detta tidskrävande moment. Kundadmin B upplever att situationen 

innan förändringen innehöll mycket arbete med ett stort manuellt flöde av kontering och 

attestering. Med flera tusen fakturor i systemet varje månad blev det en omfattande 

arbetsuppgift som hon beskriver som statisk och monoton. Om tjänsten skulle erbjudas till fler 

kunder uttrycker hon lösningen som ohållbar, men att det fungerade med den mängd kunder de 
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hade. Därmed kände hon förändringen som välkommen och hade en positiv inställning till den. 

Både Kundadmin A och Kundadmin B berättar också att de hade flaggat för behovet av en 

förändring själva.  

Även Ekonomiassistenten lägger vikt på att scanningsfunktionen innefattade mycket monotont 

arbete, vilket också uppmärksammades av Avdelningschefen. Ekonomiassistenten förklarar att 

hon lätt kunde bli trött av att sitta och kontrollera om siffror som scannats in stämde överens 

med de i det ursprungliga dokumentet. Detta innebar att hon ofta behövde ta en paus i arbetet 

då hon fastnade i sin bubbla vilket hon förklarar tröttade ut hjärnan. Därför förklarar hon att de 

i teamet valde att ha ett rullande schema så att de byttes av i de monotona arbetsuppgifterna. 

Hon förklarar även att uppgiften inte var särskilt svår i sig, men betonar att scanningen ibland 

inte fungerade så bra och att man inte alltid kunde använda de mallar som fanns utan istället 

fick fylla i uppgifterna själv. Ekonomiassistenten förklarar att arbetet med scanningen tog olika 

mycket tid av arbetsdagen, så hon kunde inte säga exakt hur mycket arbetstid som lades ner på 

arbetet. 

Finansmannen har ett något annorlunda perspektiv på behovet än övriga användare och 

förklarade det som att behovet av förändringen uppstod hos Organisation 2 och att deras beslut 

om förändring ställde krav på att Organisation 1 skulle anpassa sig efter detta. 

Vi fick väl mer krav på oss att vi var tvungna att göra det från Organisation 

2, att de inte hade möjlighet att scanna längre och så. (Finansmannen) 

Sedan menar han att initiativet gjordes delvis för att möjliggöra en uppskalning av kunder. 

Som processägare för processen i Organisation 1 förklarar Projektledaren det även som att det 

var han som, utifrån de upplevda behoven, ville göra någonting åt processen och därmed 

startade upp projektet. Detta i syfte att närmare reda ut hur processen fungerade i 

organisationens dåvarande läge, samt hur en förändring skulle kunna leda till en tids- och 

kostnadsreducering för hans organisation. Berörda avdelningar, scanningsfunktionen i 

Organisation 2, samt kundadministration och finansfunktionen i Organisation 1, blandades in 

i projektet tillsammans med diverse utvecklare och möjliga leverantörer identifierades och 

kontaktades.  
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4.4. Informering om förändringen 

Kundadmin A berättar att hon fick reda på att den nya förändringen skulle genomföras väldigt 

tidigt i processen, utifrån hennes synsätt. En person ur hennes arbetsgrupp fick vara med i 

projektet från början i syfte att presentera deras behov och krav på systemet. Hon förklarar att 

de fick reda på det officiellt genom en informering men att hon redan då var medveten om att 

de hade börjat titta på en möjlig förändring. Kundadmin B kommer inte själv ihåg det specifika 

tillfället hon blev informerad om förändringen, men förklarar att hon tror att det var från hennes 

chef, förmodligen via en mötessituation. Ekonomiassistenten berättar att hon fick reda på 

förändringen via sin chef. Då hon inte då var insatt i projektet till en början kan hon inte säga i 

vilken fas av förändringsprocessen detta var, men hon minns att det var under våren 2018. Hon 

upplever det som att fokus vid informeringen låg både på organisationens bästa och på 

användarnas arbetssituation.  

Avdelningschefen förklarar att de på ekonomiavdelningen i Organisation 2 har pratat om att 

det bör finnas ett annat sätt att hantera processen för inscanning på under en längre tid. Hon 

lägger mycket vikt på en öppen kommunikation i arbetsgruppen. 

Nej men, jag tror att det handlar jättemycket om att lansera: det här 

kommer att hända, vi tror det kommer bli på det här sättet, att vara öppen 

och transparent med förväntningsbilderna. (Avdelningschefen) 

Avdelningschefen förklarar att hon ofta brukar ha möten med avdelningen. Under mötena sker 

löpande informering och statusuppdateringar. Sedan förklarar hon även att mycket löpande 

informering sker informellt kring vad som händer i diverse projekt. Även Ekonomiassistenten 

bekräftar att informeringen skett både informellt och formellt via möten. Hon poängterar att 

hon pratat mycket med sin chef om förändringen. 

Avdelningschefen valde att öppet informera de på avdelningen om förändringen. Det var allmän 

vetskap inom Organisation 2 att det dåvarande systemet inte var en logisk lösning och att det 

borde finnas bättre sätt att hantera flödet på. Det upplevde hon att alla i organisationen var med 

på vilket förklaras såhär: 

Aa men lite så och man ser och förstår och där satt man ju också med problemet att vi 

kände att alla var införstådda med att vi kommer inte komma längre med den här 
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leverantören och oron… det system som vi hade tidigare då var väldigt instabilt. 

(Avdelningschefen) 

Samtidigt tolkar vi det som att hon ser vissa hinder i att få med medarbetarna i 

förändringsprocessen när hon uttrycker sig såhär:  

 Ett system fungerar aldrig så bra som den dag man byter ut det. Aldrig. 

Alla älskar det plötsligt då. För de har jobbat i det, de känner igen sig i 

vyerna och de kan flödet, de förstår. (Avdelningschefen) 

I avseende kring kommunikation och informering poängterar Projektledaren som följer: 

Sen kan jag tycka, vilket vi lärt oss, för att skapa en förståelse för vad vi 

gör och samla ihop alla redan i början, alltså hela avdelningarna. Det tror 

jag är någonting man måste ta med sig, att redan från början formulera 

vad det handlar om. (Projektledaren) 

Det visar på en medvetenhet hos Projektledaren att skapa en förståelse för anställda i 

organisationen om vad som faktiskt händer och varför. Dock lägger han fram det som en lärdom 

vilket vi anser kan tyda på att han inte är helt nöjd med hur informeringen skett inledningsvis 

på avdelningarna i det aktuella projektet. Vi tolkar det därmed som att han förklarar hur det 

borde gått till snarare än hur han faktiskt upplevde att det gick till. 

Under förändringsprocessens gång berättar Kundadmin A att hon fått återkoppling via mail om 

vad som hänt i projektet efter den inledande informeringen. Hon förklarar även att hon har en 

väldigt god förmåga att filtrera mellan det hon behöver och inte behöver läsa. Därför anser hon 

inte att mer eller mindre informering hade spelat någon roll. Hon upplever inte att 

informeringen har varit som en envägskommunikation utan hon har fått tillfälle att svara och 

komma med input, både via mail och under möten. Den bild som kommunicerats av 

förändringen anser Kundadmin A vara korrekt, ärlig och tydlig. Detta trots att hon beskriver att 

det inledningsvis lät som att de skulle tappa all kontroll över fakturorna, vilket hon så 

småningom förstod inte var fallet.  

Kundadmin B däremot uttrycker en viss skepsis gällande informering och statusuppdateringar 

i projektet. Hon antyder att hon fått ta reda på saker själv och att hon saknat en löpande 

information. Hon förklarar dock att hon menar att det är lite upp till henne själv att ta reda på 

sånt trots att hon gärna velat bli mer informerad. Den informering som gjordes kontinuerligt   
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var statusmail i form av envägskommunikation men med möjligheten för henne att ändå svara. 

När hon själv kommit med någon input anser hon att hon blivit hörd. Angående 

förändringsledningens förmåga att förmedla hela bilden av förändringen anser Kundadmin B 

att de lyckats i form av att de identifierat behov, men inte riktigt en övergripande bild av 

systemet och “alla sidospår”. 

4.5. Inställning till förändringen 

Kundadmin A har genomgående en väldigt positiv inställning till förändringen. Hon trycker på 

fördelar som har med utveckling och lärande att göra och vi upplever att hon tycker det är roligt 

och motiverande med förändring och att lära sig något nytt. Detta trots att vi kan urskilja skepsis 

i vissa uttalanden. Exempelvis säger hon: 

Jag har nog haft samma positiva inställning hela tiden, men sen är det ju 

det där med att man börjar fundera… men samtidigt, vi kunde inte gå 

tillbaka till att sitta manuellt. (Kundadmin A) 

Kundadmin A förklarar att hon insåg att förändringen var den enda vägen att gå, detta trots att 

hon såg det tidigare systemet som att det fungerade. Hennes förväntningar på det nya systemet 

var att det skulle bli enklare. Specifikt då hon anser att behovet till viss del uppkom hos dem 

själva på kundadministration då de hanterade flera tusen fakturor manuellt samt att de fick 

flagga för att detta problem skulle uppmärksammas. Dock ingick även en risk för 

“barnsjukdomar” och liknande i hennes förväntningar men hon menar att: 

 ...samtidigt vet man ju att det blir bättre för oss i slutändan. Men det kanske 

tar 3-6 månader innan allt har satt sig, det får man ju räkna med. 

(Kundadmin A) 

Hennes förståelse för att en förändring är en tidskrävande process lyser igenom även i detta 

uttalande: 

Sen får man ju ha den inställningen, om man fortfarande är ganska 

mänsklig utav sig. Byter man system ska man lära sig nytt, och man måste 

inse att det inte klaffar de första månaderna rakt upp och ner utan man 

måste hitta sina rutiner och arbetssätt, så det är ju lite berg-och-dalbana. 

(Kundadmin A) 
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Hon hade trots allt resultatet av en genomförd förändring som ett slags motiverande mål. Även 

när Kundadmin A diskuterar hennes medverkan i förändringsprocessen betonar hon just det 

faktum att det bidrar till lärande och vi tolkar henne som att hon motiveras av att lära sig.  

Kundadmin B uttrycker dock ingen tydlig motivation till förändringen samt till att bidra till 

denna. Hon uttrycker det istället som att hon då fick positiva förväntningar på det nya systemet 

då det skulle innebära mindre kontering. Trots beskedet om en efterlängtad förändring uttrycker 

hon även att hon känt en oro för hur det var utformat: 

Det kan man ju bli lite såhär att gud, kommer det här att fungera? Alltid 

när man ska ha ett nytt system eller så så finns det ju alltid en liten oro att, 

åh, har de tänkt på det här och har de tänkt på det här? Hoppas det 

kommer fungera och så. (Kundadmin B) 

Både Kundadmin A och Kundadmin B anser ändå att alla på avdelningen haft samma positiva 

inställning till förändringen och de anser sig båda vara involverade i den. 

Finansmannen förklarar att han tyckte att förändringen var ett viktigt steg, både för 

Organisation 1 och Organisation 2. För honom innebar förändringen ett utbyte av 

faktureringssystem. Han förklarar att förändringen inte skulle innebära någon skillnad för 

honom och finansavdelningen utan att projektets fokus låg på scanningssystemet och på 

kundadministration. Finansmannen har därigenom varit motiverad till att delta i förändringen 

utifrån perspektivet att det skulle leda till organisationens bästa, med mindre fokus på 

betydelsen för sina egna arbetsuppgifter. Finansmannen berättar att han inte uppfattat något 

motstånd eller oro kring just den här förändringen, utan att andra förändringar har påverkat, 

åtminstone honom, i större grad. 

Projektledaren upplever det som att han fick ett positivt bemötande av kundadministration men 

att det ändå fanns en viss skepsis till resultatet trots att de ville genomföra förändringen. Därför 

får vi uppfattningen att just inställningen upplevts relativt lika från både användarnas och 

förändringsledningens perspektiv i Organisation 1, med Finansmannen som undantag 

eftersom han inte upplevt någon oro eller skepsis. 

Ekonomiassistenten har genomgående haft en positiv inställning till förändringen då den för 

henne innebar en mindre arbetsbörda av ett monotont arbetsmoment. Hon anser också själv att: 
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Om någonting kan göras för att undvika sådana uppgifter så borde det 

liksom göras. (Ekonomiassistenten) 

Vi upplever Ekonomiassistenten som förändringsbenägen och att hon är bekväm med 

förändringar. Hon berättar att hon varit med om många förändringar tidigare och att hon är van 

vid att byta arbetsuppgifter. Hon förklarar att hon kände sig motiverad till förändringen, mycket 

på grund av att hon skulle slippa denna arbetsuppgift och istället få tid över till annat samt att 

kunna utvecklas i arbetet. Hon kände sig även motiverad till att hjälpa Organisation 1 med 

förändringen från deras håll, detta genom att tillhandahålla information kring kontakter och 

liknande så att det skulle fungera smidigare för dem. 

Avdelningschefen förklarar att bemötandet kring förändringen av användarna på Organisation 

2 bara varit positiv. De har tyckt att det varit skönt att bli av med det momentet. Hon poängterar 

också att det tidigare fanns en oro kring leverantören och det tidigare instabila systemet. Därför 

menar hon att hon upplevt det som en lättnad för alla på avdelningen att få slippa både det 

monotona arbetet, leverantören och systemet. 

4.6. Medverkan  

Projektledaren förklarar att någon eller några utsågs från kundadministration för att vara en del 

av själva teamet i förändringsprocessen som har varit med och tagit fram den nya lösningen. 

Utöver det menar han även att representanter från finansfunktionen samt scanningsfunktionen 

i Organisation 2 bjöds in i projektet. Hans uppfattning är att alla berörda roller var 

representerade i projektgruppen. Dock uppfattar han det som att finansavdelningen inte hade 

samma möjlighet att bidra till projektet då de låg under press från andra håll. En annan faktor 

till att den avdelningen inte involverades lika bra förklarar han var att kontoret för 

finansavdelningen ligger på annan ort, och att man då inte har samma möjlighet att bara kika 

förbi någons kontor för att diskutera olika situationer som uppkommer. Han lägger även vikt 

vid att han tycker det vore önskvärt att ha med någon från finans närmare sammankopplad till 

projektet. Vidare förklarar Projektledaren att användare från kundadministration även har 

involverats genom workshops. I de här workshopsen menar han även att deltagare från 

finansfunktionen samt scanningsfunktionen i Organisation 2 deltog. 

Kundadmin A och Kundadmin B har inte själva direkt medverkat i själva projektet. Istället har 

de haft en kollega som varit en del av själva projektgruppen. Kundadmin A upplevde att denna 
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kollega även representerade hennes egna åsikter, vilket till stor del berodde på de interna 

konversationer de haft inom kundadministrationens lilla arbetsgrupp gällande förändringen. 

Hon ansåg även sig själv som en stöttepelare till den kollega som involverades. Hon förklarar 

dock att hon ändå deltagit på några möten kring förändringen där hon fått bidra med sina egna 

åsikter. Kundadmin A upplever det som att hennes involvering i förändringen bidrog till 

resultatet av förändringen, att hon fick komma med tips och idéer som förändringsledningen 

lyssnade på. Hon upplever det som att förändringsledningen försökte att få det så lättarbetat 

som möjligt för de på kundadministration och därför tog åt sig av de åsikter hon hade att komma 

med. 

Kundadmin B förklarar att Projektledaren behövt vända sig till dem på kundadministration för 

att se hur arbetet såg ut rent praktiskt i det gamla systemet. Dock uttrycker hon sig som följer: 

Hade man känt att man hade velat involveras ännu mer så hade man ju 

kunnat gjort det, men vi har ju haft en person i våran grupp om man säger, 

som suttit med lite mer i det här projektet. (Kundadmin B) 

Utifrån citatet och intervjun i övrigt får vi uppfattningen att Kundadmin B inte upplever att hon 

medverkat mycket i projektet. Hon förklarar att hon istället lagt tillit till den kollega som satt 

med i projektet. Hon nämner att hon tror att det blivit mycket “systemprat” i projektgruppen 

och menar att det kanske varit lite överkurs för den kollega som satt med i teamet. Vi tolkar det 

som att hon varit något skeptisk till att bidra själv och valt att distansera sig från systempratet. 

Då hon nämner att hon tror att det varit svårt även för kollegan uppfattar vi det som att hon 

själv känner en osäkerhet kring kunskapen om de tekniska aspekterna både hos henne själv och 

kollegan. 

Finansmannen förklarar att han fick vara med i projektet av de anledningarna att de behövde 

någon med kunskap kring finansavdelningen samt att han varit involverad i projekt tidigare. 

Han har sedan varit med och kravställt vilket ekonomisystem som behövdes. Han menar även 

att han fick vara med och bestämma vilket system som slutligen skulle implementeras utefter 

denna kravspecifikation. Finansmannen anser att han haft de resurser som krävdes för att bidra 

till förändringen. Han anser att han varit mycket involverad jämfört med andra och lägger även 

vikt vid att han haft mandat att besluta om det som rörde honom.  

Trots genomförd kravspecifikation uppkom ett problem med systemet vid användning. 

Problemet visade sig ligga i att en funktion i det nya ekonomisystemet inte kunde hantera mer 
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än 100 fakturor i taget, vilket ledde till ett mer omfattande arbete för finansavdelningen då de 

hanterar flera tusen fakturor. Dock förklarar Finansmannen att han i förväg inte förstod att en 

sådan begränsning fanns i systemet. Han anser själv att han förklarat behoven omfattande och 

att detta inte framgick som något problem i förhand.  

Men ja, det gjordes en kravspec men jag missade att fråga väldigt specifikt, 

men det här var inget de hade varit med om tidigare heller. 

(Finansmannen) 

Finansmannen förklarar det som att de är ett väldigt speciellt bolag på så sätt med specifika 

behov varav problemet för dem var svårt att förutspå. 

Avdelningschefen och Ekonomiassistenten delar uppfattning gällande sin medverkan i projektet 

då de haft en stöttande roll till Organisation 1. Ekonomiassistenten förklarar att hon gett input 

i något vi anser liknar en kravspecifikation samt förmedlat kontakter inför implementeringen. 

Ekonomiassistenten förklarar att informationsutbytet organisationerna emellan innebar olika 

mycket kontakt vid olika tillfällen. Förändringen innebar för Organisation 2 att de blev av med 

en tjänst och arbetsprocess som inte ersätts på annat sätt. Därför innebar input och medverkan 

för dem mest att hjälpa Organisation 1 att ta över och gå vidare med detta. Avdelningschefen 

förklarar det som att Organisation 1 hade dåligt med resurser och att de på Organisation 2 

försökte hjälpa dem med internkontroll, insikter i att jobba med toleransnivåer och hur kriterier 

sätts upp rent projektmässigt. De agerade därmed bollplank i förändringen löpande när frågor 

uppkommit och var med på avstämningar.  

4.7. Konsultativ medverkan 

Projektledaren nämner inget speciellt om att tester och liknande genomförts för funktioner i 

systemet. Kundadmin A däremot förklarar att hon fått vara involverad i tester av prototyper för 

att se om småsaker fungerade i systemet. Dock anser hon att det blev lite mycket tester mot 

slutet samt att det blev tufft i hennes dagliga arbete. Samtidigt påstår hon att hon hade de 

resurser som krävdes för att involveras i den grad hon gjorde. Hon anser även att hon har blivit 

involverad till den grad hon önskat.  

Kundadmin B uppger att hon inte medverkat på några tester. Vi uppfattar det också från hennes 

tidigare svar, exempelvis ur citatet i föregående avsnitt, som att hon inte heller hade en vilja att 

involveras mer än vad hon gjorde. Samtidigt säger hon, senare under intervjun, som följer: 
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Ja det kan jag nog känna såhär i efterhand att det kanske hade varit bra att 

man suttit och testat av lite mera tidigare, så att man hade gjort lite mera 

tester innan man kört på skarpt läge. (Kundadmin B) 

Hon menar att tester kanske inte hade påverkat hennes inställning till förändringen, men att det 

hade hjälpt henne att komma in snabbare i systemet. Hon förklarar att hon inte varit med i 

tester, och upplever det inte som att det varit så mycket testpaneler, utan att hon bara testat 

systemet under en utbildning. När vi frågar om hon känt att hon haft resurser för att bidra till 

förändringen uttrycker hon det som att hon tycker att det varit svårt att bidra med någonting 

innan hon lärt sig det nya systemet. Vi tolkar det därför som att förändringsledningen redan 

bestämt vilket system som skulle införas innan de vänt sig till Kundadmin B för input. Därmed 

tolkar vi det som att hennes egna åsikter inte heller speglats i en kravanalys innan det nya 

systemet valdes. Vi uppfattar det även som att Kundadmin B upplever det som att hon inte haft 

tillräckligt med kunskap för att kunna bidra vid ett tidigare stadie. Kundadmin B anser dock att 

alla i gruppen, inte bara hon själv, borde blivit mer involverade vilket hon insett i efterhand. 

Finansmannen nämner inte heller han att han varit med på några tester av systemet för 

finansavdelningen. På grund av det uppkomna problemet med funktionerna i systemet vill vi 

dock uppmärksamma bristen på sådan konsultativ medverkan från Finansmannen. Vi får 

uppfattningen om att val av system för finansavdelningen inte fått den uppmärksamhet som 

hade behövts. Det går i linje med det som Projektledaren antyder gällande ett behov av “större 

attention” från finansavdelningen. 

Organisation 2 har som sagt inte samma behov av medverkan för förändringen hos dem utan 

har snarare fått hjälpa Organisation 1 med förändringen och övergången. Tester har därmed 

inte varit på en specifik produkt, utan tester har snarare genomförts för att säkerställa kvalitet 

på övergången i förändringen. Avdelningschefen förklarar bidraget som följer: 

Hur funkar det här, nu testar vi, då kommer vi göra breaket, vad händer om 

vi gör det? Om vi klipper tråden och liksom ställer om de här 

fakturagrejerna kommer vi då se det vi testar osv. Så Ekonomiassistenten 

har varit involverad på det sättet. (Avdelningschefen) 
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4.8. Kunskap och utbildning 

I intervjuerna med respondenterna har det framkommit diverse upplevelser som vi kopplar till 

kunskap och utbildning. Projektledaren nämner lite kort att de, efter att de tittat på möjliga 

lösningar i början av projektet, diskuterat hur användarinvolvering och utbildning skulle gå till. 

Han beskriver senare att de gjorde en insats gällande utbildningar och att man alltid kan utbilda 

mer men att han ansåg att de gjort allt de kunnat. 

Projektet kan vara ännu tydligare, det kan säkert utbilda ännu mer, men 

jag tycker ändå någonstans att det inte hade kunnat gjorts mycket mera i 

det överlämnandet för en tjänst. Men vi kunde ha gjort lite mer i 

mottagandet. (Projektledaren) 

Han anser alltså att projektgruppen kunde ha satsat mer på mottagandet av systemet. Dessutom 

efterfrågade han en tydligare överlämning: 

Det skedde ju utbildningar men det som jag känner att vi kan bli bättre på 

det är att det faktiskt finns någon som säger så att ‘nu äger vi det här 

flödet’. Nu kan vi, vi har förstått hur det här funkar på riktigt. Det har inte 

skett tillräckligt grad och det är inte första gången. (Projektledaren) 

Kundadmin B förklarar att de fått utbildning vid två tillfällen. Vid första tillfället kändes allt 

glasklart men i efterhand menar hon att de upptäckte att det inte räckte, speciellt då oväntade 

saker hände som de inte visste hur de skulle hantera. Därför flaggade de för att de behövde mer 

utbildning och en representant från leverantören kom och var med dem några timmar under 

tiden de jobbade för att svara på frågor. Även Kundadmin A berättar om utbildningstillfällena. 

Enligt henne fick de delta i en utbildning i systemet redan i prototypstadiet. Vid den tidpunkten 

menar hon att hon fick känslan av att allt kom lite på samma gång. När vi frågar om hennes 

upplevelse kring utbildningen får vi svaret: 

 Det är svårt att ha en utbildning på norska om man säger så, haha. 

(Kundadmin A) 

När Kundadmin A sedan får förtydliga förklarar hon att själva utbildningen var på norska, och 

inte på svenska vilket är det gemensamma språket i organisationen. Kundadmin A ansåg dock 

att det var lite spännande trots att hon inte förstod allt under utbildningen, vilket vi tolkar 
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försvårar informeringen av det nya systemet. Som tur var fick hon känslan av att systemet inte 

var så krångligt som hon hade trott innan.  

Och sen när man fick sätta sig själv i produktionsmiljö, det var inga 

problem. Men ändå, man kanske sjönk lite in i, vad har vi gett oss in på. 

(Kundadmin A) 

Citatet uttrycker både en lättnad i att systemet är lätthanterligt i jämförelse med hennes 

förväntan, samtidigt som vi får känslan av att hon vid utbildningstillfället kände att det plötsligt 

blev på riktigt. Hon ansåg även att utbildningstillfället kom lite för tidigt och hon önskar att det 

blivit ett senare uppföljningstillfälle också. 

4.9. Anpassning till systemet 

Kundadmin A menar att testerna i sig inte gjorde henne trygg i systemet utan att det var efteråt 

när hon själv fick sätta sig in i systemet efter implementering som den processen påbörjades. 

Hon säger att det fortfarande, flera månader efter implementeringen, uppkommer problem men 

att hon äntligen börjar se att det kan fungera då hon menar att man lär sig hur man hanterar det 

med tiden. Hon säger också att hon börjar känna en trygghet i systemet samt att hon kan andas 

ut, men att alla rutiner måste sättas innan hon kan känna sig helt trygg. Ju mer hon ser att det 

börjar fungera i systemet desto tryggare känner hon sig. Hon tror att allt kommer sätta sig inom 

en snar framtid. Dock tolkar vi att hon ser en förbättringsmöjlighet gällande anpassningen, 

specifikt eftersom hon nämner att hon gärna haft en återkopplande utbildning nu när systemet 

är i drift. 

Även Kundadmin B säger att hon börjar känna sig mer trygg i systemet, men att det fortfarande 

är jobb kvar samt att de ser att de kommer kunna spara ännu mer tid när allt väl rullar. 

Jag kan tycka att riktigt klart är det [förändringsprocessen] ju inte förrän 

man verkligen har säkerställt och täppt igen alla små hål och känner att 

man fullt ut litar på sånt och… det kanske tar ett år. (Kundadmin B) 

Kundadmin B menar även att implementeringen av det nya systemet skedde väldigt snabbt och 

att det hade varit skönt med en lite smidigare övergång. Exempelvis efterfrågar hon mer tester 

i ett tidigare stadie och påpekar att inlärningsfasen tagit tid vilket indikerar på att hon önskat 

bättre förberedelser innan allt körde igång. 
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Även Finansmannen diskuterar hur stor anpassning som behövdes göras. 

Det här är, visst det är lite förändring i flödet men det är inte någon sån 

stor förändring. (Finansmannen) 

Det visar på att han, som representant för finansavdelningen, anser att förändringen inte 

påverkat deras arbetsflöde i någon större grad. Målet för finansavdelningen var ju att skillnaden 

skulle bli så liten som möjligt jämfört med det förra ekonomisystemet och förutom en aspekt 

har det lyckats. Den aspekten handlar om att det nya systemet inte är anpassat efter de speciella 

behov som finansavdelningen på Organisation 1 har och att deras process blir lite längre i och 

med bytet. Vidare kommenterade även Projektledaren implementeringen och anpassningen av 

det nya ekonomisystemet hos finansavdelningen. 

Dom [finansavdelningen] var pressade från alla håll vilket gjorde att vi 

inte riktigt fick samma möjlighet att implementera det lika bra hos dom. /.../ 

Det finns lite issues som vi borde upptäckt innan, vilket gör att den 

manuella administrationen hos finansavdelningen blev något större mot 

vad vi hade önskat. (Projektledaren) 

När problemet uppdagades efter implementation kom frågan upp om det skulle bytas ut, men 

Finansmannen förklarar att de beslutade att de skulle avvakta då mycket tid trots allt redan 

lagts ner på denna förändring. 

Ekonomiassistenten såg förändringen som en naturlig del av organisationens utveckling och 

tyckte den var ordinär gällande användarnas anpassning. Hon förklarar att hon varit med i 

många olika förändringar och vi tolkar det som att hon har en bild över vad man kan och bör 

räkna med och tänka på för att kunna anpassa sig efter detta. 

4.10 Resultatet av förändringen 

Förändringen har påverkat det dagliga arbetet i stora drag, både för Organisation 1 och 

Organisation 2. För Organisation 1 menar Kundadmin A att arbetsuppgifterna förändrats i och 

med att en stor del av den manuella hanteringen försvunnit. Kundadmin A upplever denna 

förändring som rolig och påpekar att hon får tid med annat, exempelvis att stötta och hjälpa 

medarbetare på andra avdelningar till en större grad än innan. Hon anser dock inte att hon fått 

någon förändrad roll i organisationen såsom mer eller mindre ansvar. Förändringen har bidragit 

med några förändrade rutiner, men Kundadmin A uttrycker sig som följer: 
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Jag kan tycka att det är en fördel [med nya rutiner]. Man gör inte som man 

gjorde för 10 år sedan. (Kundadmin A) 

Projektledaren menar även att användarna har fått en helt annan möjlighet att kontrollera 

flödena. Förut var de inte så tydliga vilket gjorde att användarna hade svårt att hålla koll på vad 

som hänt, var en faktura är nu, vilka som hanteras manuellt osv. Dessutom har flera processer 

automatiserats, vilket lett till att användarna fått mer tid över till andra arbetsuppgifter.  

Projektledaren diskuterar även förseningen i införandet av det nya systemet och att 

implementeringen därav skedde fem månader senare än tänkt. Dock hann de implementera sin 

lösning innan Organisation 2 satte sin lösning i bruk vilket gjorde att inga problem uppkom på 

den fronten. Även Avdelningschefen och Ekonomiassistenten tar upp problemet med 

förseningen. Avdelningschefen menar att den var rätt så okontroversiell, projektet pågick under 

en längre tid, man testade mycket och det blev försenat med ett par månader. Hon tror att det 

framförallt var automatiseringen som drog ut på tiden. 

Från början tror jag det var i februari ni vet och sen i april och sen i juni 

och jag vet inte om det var juni i slutändan eller om det var augusti till och 

med jag har för mig att det blev augusti va? (Avdelningschefen)  

Citatet visar att implementeringen av systemet har senarelagts stegvis, samtidigt som det 

indikerar att implementeringen inte varit av avgörande vikt för Avdelningschefen då hon 

antingen inte varit särskilt insatt eller har svårt att komma ihåg hur det faktiskt var. 

För Finansmannen och finansfunktionen på Organisation 1 var målsättningen att förändringen 

inte skulle få någon effekt alls. Målet var, att även om systemet behövdes bytas ut för att kunna 

interagera bra tillsammans med de andra systemen, så skulle finansavdelningen inte märka 

någon större skillnad. Därför blandades Finansmannen in för att kartlägga en tydlig 

kravspecifikation, vilket också gjordes. Dessvärre uppkom nya, dolda hinder som till slut 

påverkade finansavdelningen på det sättet att förändringen försämrade deras situation. De var 

fullständigt nöjda med det gamla systemet men idag har de nya hinder som påverkar deras 

dagliga verksamhet negativt. Projektledaren och Finansmannen förklarar att detta diskuterats 

internt och att man har beslutat att vänta med att göra några vidare förändringar för att undgå 

problemen. Finansmannen säger att projektet hade så pass liten inverkan på hans och 

finansavdelningens arbete att försämringen inte påverkat dem i någon större utsträckning.  
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Nej, för mig var det ingen…  [stor grej] det har ju varit andra förändringar 

som har påverkat mig mer än vad detta gjorde. (Finansmannen) 

Till sist menar han att han lagt mer fokus på andra projekt som har större betydelse för dem på 

finansavdelningen. 

I Organisation 2 har förändringen till största del inneburit att de slutat tillhandahålla en tjänst 

till Organisation 1. Avdelningschefen ser en stor förändring i medarbetarnas dagliga 

verksamhet i och med att det förra systemet var väldigt instabilt och skapade en oro då 

arbetsunderlag kunde försvinna spårlöst. 

Så fort någonting förändrades [i det gamla systemet] så bara försvann 

saker vilket skapar en press och stress som inte... Det är en sak om man har 

mycket att göra men kontrollerat, det är inga problem men utan kontroll på 

grund av att ett system ställer till det. Det är inte hälsosamt i längden. 

(Avdelningschefen) 

Med förändringen hoppades Avdelningschefen dels på en tryggare arbetsmiljö för sina 

medarbetare. Dessutom hoppades hon på att kunna ge dem roligare, inte lika monotona, 

arbetsuppgifter samt avlastning till delar av medarbetarna som arbetat under högt tryck. Hon 

menar att förändringen var nödvändig för att kunna utföra dessa förbättrande förändringar 

gällande de dagliga arbetsuppgifterna.  

Men det var ju ett monotont moment som inte egentligen tillförde något 

värde direkt. Vi hade egentligen behov av att använda de arbetsuppgifterna 

och den arbetstiden till bättre saker helt enkelt. Att omfördela och jobba 

med utveckling och förbättring och lägga krut på annat som dyker upp 

samtidigt så det har blivit väldigt bra. (Avdelningschefen) 

När avetableringen av det gemensamma systemet skedde lade Organisation 2 större fokus på 

annat håll. Både Avdelningschefen och Ekonomiassistenten förklarar att fokus nu istället ligger 

på en annan förändring gällande ett system som de implementerar men att det inte har med den 

studerade förändringen att göra. Dock betonar de båda att avetableringen av 

scanningsfunktionen har frigjort tid och gett mer utrymme för att fokusera på detta. Deras nya 

system har triggat nya utvecklingsfrågor som de arbetat med under en väldigt intensiv period 

sedan förändringen. Denna period beror dels på den nya implementeringen, dels en omställning 

till e-fakturor som det börjat ställas krav på. Avdelningschefen anser att marknaden inte alls var 
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redo för den omställningen och att det därför krävdes väldigt mycket kommunikation mellan 

Organisation 2 och deras kunder. 

4.11. En hållbar förändring 

Projektledaren såg projektet som avslutat för fem månader sedan, men problem som han 

nämner uppkommer fortfarande nu i efterhand. Han trycker därmed på vikten i att ha rätt 

inställning för att agera på problem och ta reda på de bakomliggande orsakerna för att lära sig 

och kunna gå vidare. Han lägger även mycket vikt vid att man behöver sätta rutiner utefter 

detta så att det ska fungera i framtiden. Då pratar han exempelvis om situationen för 

finansavdelningen och Finansmannen och det faktum att de beslutat sig för att inte göra något 

åt den försämrade situationen som i så fall kunde förbättrat systemets hållbarhet. 

Projektledaren förklarar att det märks att finansavdelningen inte var tillräckligt involverad, 

detta då implementeringen av ekonomisystemet inte blev lyckad för dem. Lösningen för finans 

innehöll brister som Projektledaren anser borde ha upptäckts tidigare under projektet. Vidare 

förklarar Projektledaren att ingen vidare förändring kommer göras för att förbättra 

finansavdelningens situation, trots att Finansmannen anser att denna förändring inte är hållbar 

för finansavdelningen om man vill skala upp och ta in ännu fler kunder i framtiden. 

Så hela poängen var ju liksom att det skulle framtidssäkra på ett sätt. Det 

har det inte. Det blev ju inte bättre för oss. (Finansmannen) 

Även Kundadmin A uppmärksammar behovet av en förbättring i finansavdelningens nya 

system men menar för egen del att förändringen är hållbar för kundadministration. Dock tyckte 

hon inte att situationen för kundadministration var särskilt socialt ohållbar tidigare ur den 

aspekten att hon inte kände sig stressad. Hon menar att en bidragande orsak till detta var att 

hon kan släppa arbetet när hon går hem för arbetsdagen. När vi pratar med Kundadmin B tycker 

hon inte att systemet för kundadministration fullt ut lever upp till hennes förväntningar, men 

att det kan bero på att hon är otålig och vill att alla förbättringar ska märkas redan nu. Trots 

detta kan hon se att det fört med sig en stor effektivisering av hennes arbete på 

kundadministration jämfört med den tidigare situationen.  

Projektledaren menar vidare att han inte såg någon utvecklingspotential utifrån hur situationen 

såg ut då. 



  

65 

 

Ska man hantera 3 500 fakturor i månaden så krävs det personer som gör 

det om man inte automatiserar det. Och ser vi dessutom att vi vill utvecklas 

och sälja till fler, då skulle det bli helt ohållbart att hantera det manuellt. 

Kostnaderna skulle dra iväg alldeles för mycket. (Projektledaren) 

Avdelningschefen tar också upp utvecklingspotentialen och menar, precis som Finansmannen 

och Projektledaren, att det inte fanns någon möjlighet att skala upp den gamla lösningen och 

därmed ta in fler kunder. För Organisation 2 var det inte en rimlig väg att gå eftersom det 

uträknade business caset inte skulle gå ihop affärsmässigt samt att en ny lagstiftning om 

ofrånkomlig användning av e-fakturor skulle kräva en omstrukturering som skulle innebära 

mer arbetsbörda än vad den förenklade i den förändringsprocessen. Då passade det bättre att 

avbryta den föråldrade arbetsprocessen och skapa en mer hållbar lösning. 

Vidare menar Avdelningschefen att om de haft flödet kvar hade de behövt inkalla mer personal, 

vilket inte hade funkat med business caset men att det i så fall hade löst sig på annat sätt. 

Slutligen menar hon att allt är föränderligt och att det hela tiden finns nya frågor och 

förändringar som behöver genomföras. 

Det är alltid någonting. Vad ska jag säga, världen är inte konstant liksom. 

Det funkar inte så på ett så stort företag, det är hela tiden nya frågor. 

Förhoppningsvis är inte allt på en gång för då kör det ihop sig. 

(Avdelningschefen) 

Om just den här förändringen, att avveckla inscanningstjänsten som Organisation 2 erbjudit 

Organisation 1, känner Avdelningschefen att det var rätt väg att gå.  

Jag tror det blev toppen för alla. Ett steg i helt rätt riktning. 

(Avdelningschefen) 

Dock ser vi i resultatet av det empiriska materialet att förändringen inte lett till att det blivit 

just toppen för alla, men att det för båda organisationerna trots allt varit ett steg i rätt riktning. 
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5. Analys 

Nedan presenteras en analys av materialet kopplat till syfte och frågeställning. Dispositionen 

av analysen utgår från den empiriska presentationen med fokus på de teman som framkommit 

ur teori och empiri. Dessa teman är: upplevt behov av förändring, informering, inställning, 

medverkan, kunskap, anpassning, förändringens resultat och en hållbar förändring. 

5.1. Ett upplevt behov av förändring 

Förändringen har haft varierande innebörd för de intervjuade respondenterna. Utifrån empirin 

kan vi urskilja små skillnader i var fokus på förändringen legat beroende på vem det gällt. Den 

tydligaste skillnaden finner vi i svaren från representanterna från förändringsledningen jämfört 

med de andra. Enligt Projektledaren ligger mycket av grunderna till förändringen i konkurrens 

och prispress på marknaden. Vi kopplar detta till den föränderliga omvärld vi lever i. Allt fler 

organisationer inför systemstöd för olika funktioner vilket ökar effektiviteten och leder till att 

mindre resurser läggs på arbetskraft och priserna kan därmed sänkas (Cöster & Westelius, 

2016). Just kostnadssänkningar är, enligt Tillväxtanalys (2016), en vanligt bidragande orsak 

till förändring. Därför är det inte till vår förvåning att både Projektledaren och 

Avdelningschefen har uppmärksammat detta. Projektledaren uppmärksammar marknadens 

prispress och Avdelningschefen antyder att den tidigare lösningen inte var logisk och att hon 

anser att business caset inte gick ihop. Vi anser att det påvisar Avdelningschefens förståelse för 

att detta arbetsmoment kunde genomföras på ett smidigare sätt i och med en digitalisering. För 

dem i Organisation 2 innebar dock förändringen att de blev av med arbetsmomentet helt, varav 

det således kan ses som självklart att förändringen lett till en effektivisering. 

Scanningsprocessen genomförs nu istället i Organisation 1 i deras nya system där processen, 

som bland andra Ekonomiassistenten tidigare benämnt som “monotont arbete”, numera 

automatiserats i systemet. Därav kan vi se att Avdelningschefen grunder för sitt uttalande om 

att det borde finnas ett bättre sätt att hantera problemet på. Dock medför detta att Organisation 

2 blivit av med den inkomst de tidigare fått för tjänsten, men ur användarnas egna perspektiv 

ses det som en förbättring. 

Kostnadssänkningar är en dimension av behovet, men det har sitt ursprung i den tid som 

anställda får lägga på de olika arbetsprocesserna. Överlag har samtliga respondenter en lika 

syn på behovet i den mån det gäller själva arbetsprocesserna och det arbete användarna tidigare 
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lagt ner på diverse moment. Det gäller arbetsprocesserna för både Kundadmin A, Kundadmin 

B och Ekonomiassistenten. Samtliga respondenter uppmärksammar problem med användarnas 

tidigare arbetssituation. Den gemensamma synen på användarnas arbetssituation som vi kan 

identifiera i svaren är något vi tror lett till en god förståelse för samtliga inblandade. Axelsson, 

Melin och Lindgren (2010) nämner sitt exempel gällande en körkortsprocess då användarnas 

behov inte uppmärksammades och systemet därmed inte heller användes. Det faktum att det 

som framstår som huvudbehovet i förändringen utgår från just användarna ger därför 

förändringen goda förutsättningar för att användas och accepteras av användarna redan 

inledningsvis. Detta speciellt då användarna själva delar samma uppfattning som 

Projektledaren och Avdelningschefen som sitter på ledningspositioner i respektive 

organisation. 

Gällande Finansmannen däremot uppmärksammades inget behov av systembyte för 

finansavdelningen. Fokus låg istället på att den stora förändringen skulle bli för 

kundadministration och att finansavdelningens system var en mindre förändring som behövdes 

göras i samband med förändringen hos kundadministration. Detta för att de nya systemen efter 

förändringen skulle integreras väl med varandra. Finansmannen uppmärksammar istället de 

krav som Organisation 2 satt på Organisation 1 om att genomföra en förändring. 

I referensramen kan vi läsa att Quirke (2008) menar att organisationer upptäcker behov av 

förändring i vågor och att organisationer bör vara flexibla för att bemöta behoven. Han menar 

därför att organisationer behöver ge sina medarbetare möjlighet att kommunicera behov som 

uppmärksammas i organisationen till förändringsledningen. Både Kundadmin A och 

Kundadmin B säger att de på kundadministration har uppmärksammat förändringsledningen 

kring behovet av förändringen. Att det sedan tagits emot och uppmärksammats av dem tolkar 

vi därför bara upplevts positivt ur användarnas synpunkt. Förändringsledningens vilja att ge de 

anställda möjlighet att kommunicera sina behov “bottom-up”, som Quirke (2008) nämner, kan 

vi därför se tydliga spår av i Organisation 1. I Organisation 2 är detta inte lika tydligt. Där 

tolkar vi det istället som att Avdelningschefen själv uppmärksammat problemen med 

effektiviteten och arbetsbördan gällande det arbetsmoment som Ekonomiassistenten och 

hennes kollegor fick genomföra innan förändringen. 

Behovet av förändringen har gällt olika arbetsmoment för olika användare i organisationerna. 

Som både Finansmannen och Ekonomiassistenten benämner det är detta en väldigt liten 

förändring i förhållande till andra förändringar som genomförts i respektive organisation. Som 
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vi kan se ur ovanstående diskussion har behovet funnits för denna mindre förändring på flera 

håll i båda organisationerna vilket motiverar ett genomförande av denna mindre förändring. 

När behov uppmärksammas inleds det steg som i Lewins klassiska förändringsmodell förklaras 

som unfreeze (Lewin & Cartwright, 1951). Enligt modellen är det därmed i detta läge som en 

förändringsprocess inleds. I detta fall skulle det innebära den tidpunkt när Projektledaren 

bestämde sig för att starta upp projektet och därmed inleda en förändringsprocess. 

5.2. Informering om förändringen 

I den studerade förändringen har behovet delvis fötts hos användarna och deras arbetssituation. 

De har sedan blivit informerade om att förändringen ska genomföras på olika sätt. Kundadmin 

A säger att hon fått information om förändringen, utifrån vad hon menar som tidigt i processen. 

Kundadmin B och Ekonomiassistenten kan inte uttala sig om vid vilket tillfälle av förändringen 

informering skedde medan Finansmannen satt med i projektgruppen. Eftersom behovet av en 

förändring redan uppmärksammats av flera användare uppfattar vi det dock inte som att 

användarna upplevt något “kaos” då de fått information om förändringen. Dock har det 

uppkommit viss oro och skepsis vilken kommer att diskuteras i avsnitt 5.3.3.  

Fokus under informeringen har legat på användarnas fördelar i och med förändringen. Löwgren 

och Stolterman (2007) menar att en centrering av användarna genom hela förändringsprocessen 

leder till fler fördelar i processen än användbarhet i själva systemet, såsom en positiv 

inställning, förståelse och användarinvolvering. Utifrån det empiriska materialet är det svårt att 

uttala sig om ifall användarna verkligen blivit informerade tidigt i processen eller inte. 

Projektledaren uttalande sig om att en lärdom var att vara tydlig och skapa en förståelse redan 

i början, vilket antyder på att det inte riktigt varit fallet i denna förändringsprocess. På grund 

av det upplevda behovet och dess fokus på användarnas arbetssituation kan vi ändå se en viss 

användarcentrering redan från en början av processen. 

Information kring förändringen har senare spridits via mötessituationer och statusmail. Palmer 

och Dunford (2008) lägger mycket vikt vid en rak och tydlig kommunikation för att användarna 

ska acceptera och ta till sig förändringen på bästa sätt. Avdelningschefen upplever att hon 

arbetat mycket med detta i Organisation 2 med löpande möten och statusuppdateringar samt 

mer informell informering utöver mötena. Även Ekonomiassistenten upplever den löpande 

informeringen detsamma. Vi tolkar det som om informeringen i Organisation 2 är tydligare än 

i Organisation 1 där de endast berättar om statusuppdateringar via mail. Kundadmin B upplever 



  

70 

 

det till och med att hon själv fått höra av sig och fråga om viss information på grund av en brist 

i informeringen. Hon anser även att förändringsledningen missat att förmedla en holistiskt 

korrekt bild av förändringen då de missat diverse sidospår. Därmed kan vi utifrån användarnas 

upplevelser identifiera brister i kommunikationen i Organisation 1. Enligt Palmer och Dunford 

(2008) kan en bristande kommunikation öka risken för motstånd i organisationen, vilket 

kommer att diskuteras med utgångspunkt i vårt empiriska material i avsnitt 5.3.3. 

5.3. Inställning till förändringen 

En av frågeställningarna i studien handlar om användares inställning till IT-förändringar. Vi 

har därför valt att dela upp avsnittet i tre underkategorier som baseras på den teoretiska 

referensramen: inställning till teknik, motivation och motstånd. 

5.3.1. Inställning till teknik 

Förändringar som innebär att ny teknik eller nya system implementeras i organisationer kan 

påverka användare på olika sätt. För att analysera användares inställning till förändring har vi 

därför även valt att analysera dess inställning till teknik. Detta speciellt då en av respondenterna 

uttrycker en tveksamhet till teknik. Wildeman och White (1993) nämner problematiken med 

att förändringar i tekniken ibland kan leda till att anställda blir ersatta av teknik, som vid 

automatisering, och får sparken vilket kan leda till oro. Sådana fall medför en negativ 

inställning till teknik. Avdelningschefen menar dock att så inte är fallet i denna förändring då 

hon säger att det inte är aktuellt med avskedningar. Inte heller någon av användarna uttrycker 

att de känner sig bortrationaliserade i och med förändringen. Vi kan ändå se att den definition 

av teknik som Blau et al. (1976) hade redan på 70-talet, “the substitution of equipment for 

human labor” (s. 71) gäller för denna förändring. Detta då förändringen har lett till att tid 

frigjorts åt andra arbetsuppgifter, genom att användarna numera slipper hantera mer manuella 

och monotona processer via automatisering. Därför har teknikens ersättning mot de anställdas 

arbete i detta fallet endast bidragit till en upplevd positiv inställning hos användarna. 

Vi tolkar det som att respondenterna har en genomgående positiv inställning till teknik då det 

kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. Dock kan vi antyda att Användare B känner en viss 

osäkerhet till det tekniska. Hon antyder om en oro till införandet av nya IT-system. Samtidigt 

visar hon en osäkerhet till att de på kundadministration ska kunna bidra med input till en teknisk 
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förändring på grund av begränsad förståelse. Vi tolkar det därför som det är en avsaknad av 

kunskap inom området som medför en oro hos användare. 

Kundadmin A lägger mycket vikt vid att hon anser att förändringen bidrar till ett lärande. 

Hagberg och Jonsson (2016) argumenterar även för att individer borde ha en positiv inställning 

till ny teknik och en vilja att utveckla sin kompetens. Vi tolkar det som att denna inställning är 

tydlig hos Kundadmin A men desto mindre tydlig hos Kundadmin B då hon snarare uttrycker 

en oro och osäkerhet kring tekniken. Vi anser även att vi kan tyda denna osäkerhet i svaren då 

Kundadmin B efterlyser fler tester i efterhand vilket vi tolkar som att hon känner sig osäker i 

det nya systemet. Hos Ekonomiassistenten kan vi också urskilja en vilja av att lära sig, dock 

mer kopplat till den andra förändringen som hon är involverad i och fått mer tid till i samband 

med att scanninsgsfunktionen försvunnit. Finansmannen uttrycker ingen direkt inställning till 

förändringar och teknik. 

5.3.2. Motivation 

Forskningsresultat indikerar att motivation påverkar användares inställning i en förändring. I 

vårt empiriska material kan vi utläsa olika grader av motivation hos olika användare. Enligt 

Maslows (1943) behovshierarki ser mänskliga behov som bidrar till motivation ut som följer: 

direkta fysiska behov, säkerhet, kärlek och tillhörighet, uppskattning och självförverkligande. 

De direkta fysiska behoven samt behoven av säkerhet, kärlek och tillhörighet vill vi anta 

uppfylls vid sidan av förändringen på arbetsplatsen och i respondenternas hem. Vi kan även se 

att de tillfrågade användarna på kundadministration i Organisation 1 upplever att de diskuterar 

mycket saker internt och samtidigt har hög tillit till den kollega som satt med i projektgruppen. 

Det tyder på att delar av behovet av tillhörighet även uppfylls på arbetsplatsen. Hur 

tillhörigheten och gruppdynamiken ser ut på Organisation 2 framgår dock inte under 

intervjuerna.  

Det intressanta är när vi når de högsta stegen i behovstrappan, nämligen behov av uppskattning 

och självförverkligande. Som vi skrivit i referensramen anser vi att dessa behov ligger nära de 

motiverande faktorer som Herzberg (1968) menar är ansvar, tillkännagivande och prestationer. 

För att användare ska motiveras till en förändring tolkar vi det därmed som att det är givande 

om de känner sig sedda av förändringsledningen och därmed ger förändringen en möjlighet att 

leda till bättre individuella prestationer. Samtliga intervjuade användare uppger att de anser att 

förändringen kommer leda till förbättring. Finansmannen nämner detta, även om han snarare 



  

72 

 

ser förbättringen ur organisationens perspektiv än utifrån sin personliga arbetssituation och 

systembytet på finansavdelningen. Därmed kan vi koppla ihop detta med motivationsfaktorn 

gällande prestationer då förändringen av användarna förväntas förbättra organisationens och 

deras individuella arbetssituationer. Detta ligger i linje med respondenternas upplevda behov 

av förändring.  

Svaren av Kundadmin A genomsyras av en vilja att göra nya saker och lära sig nytt. Hon uttalar 

sig även specifikt om att hon tycker det är motiverande med förändringar och att lära sig mer. 

Hon hade, liksom övriga användare, en förväntningsbild som innebar att förändringen skulle 

leda till något bättre vilket också kan bidra till en ökad motivation. Vi tolkar det som att viljan 

att utvecklas är en stark motivationsfaktor för Kundadmin A, vilket även stämmer överens med 

teorin där självförverkligande ligger högst upp på Maslows (1943) behovstrappa och även här 

genomlyses Herzbergs (1968) motivationsfaktor att prestera. Ingen av de andra respondenterna 

framhäver viljan att utvecklas och lära sig lika starkt som Kundadmin A. Ekonomiassistenten 

poängterar dock att förändringen leder till att hon får mer tid över till annat och att utvecklas 

vilket vi även kan tolka som motiverande för henne. 

Kotter och Schlesinger (2008) förklarar vikten av motivation för att användare ska ha en positiv 

inställning till förändringen. De menar vidare att användare motiveras av att få möjlighet att 

skapa en förståelse för syfte och potential med förändringen samt att få känna sig delaktiga. Vi 

kopplar detta, tillsammans med Maslows (1943) behov av uppskattning samt Herzbergs (1968) 

motivationsfaktorer ansvar och tillkännagivande, till användarinvolvering och 

användarmedverkan. Då behovet för förändringen på kundadministration uppmärksammades 

av just användarna tolkar vi det som att de upplever det som att de blivit sedda. Samtliga 

respondenter uppger att de upplever att de fått möjlighet att påverka förändringen i den mån de 

önskat. Alla upplever även att de blivit informerade om förändringen i relativt tidiga skeden 

samt genomgående getts möjlighet att komma med input. Finansmannen har till och med getts 

beslutsmandat gällande bytet av ekonomisystem på finansavdelningen. All denna involvering 

bör, enligt motivationsteorierna, ha lett till en ökad motivation för användarna i 

förändringsprocessen.  

Samtliga respondenter har inte medverkat på samma sätt i förändringen. Kundadmin A och 

Kundadmin B hade en kollega som representerade dem i projektgruppen. Dock har Kundadmin 

A deltagit i diverse tester och båda uppger att de fått genomgå en utbildning i systemet. 

Finansmannen har varit en del av projektgruppen och Ekonomiassistenten har fått medverkat 
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och gett input i den mån hon behövts. Därigenom ser vi att samtliga respondenter mer eller 

mindre uppfyller diverse motiveringsfaktorer som uppmärksammas i referensramen. Dock kan 

vi inte se att någon av de motiverande metoderna förhandling och manipulering som Kotter 

och Schlesinger (2008) skriver om har använts i denna förändringsprocess. Som vi skrivit redan 

i den teoretiska referensramen kan dessa metoder ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. 

Utifrån ovanstående analys visar samtliga användare tendenser till att vara motiverade till 

förändringen varav Kundadmin A tolkas som den mest motiverade av respondenterna. Vi 

kopplar ihop detta med den genomgående positiva inställningen till förändringen som lyser 

igenom hos samtliga respondenter. Om användare inte känner sig motiverade till förändringen 

menar Kotter och Schlesinger (2008) att det kan uppkomma motstånd mot förändringen vilket 

behandlas i nästa avsnitt. 

5.3.3. Motstånd 

Som vi framhävt i den teoretiska referensramen kan motstånd ses på olika sätt varav begreppet 

är av komplex natur. Vid den första anblicken över respondenternas svar framstår det inte som 

om någon upplevt ett motstånd mot förändringen. Dock kan vi utläsa att det funnits en viss 

skepsis och oro vilket vissa forskare menar är en grad av motstånd mot förändring (exempelvis 

Kim och Kankanhalli, 2009). Kundadmin A uttrycker att hon haft en positiv inställning men att 

hon ändå börjat fundera kring huruvida det kommer kunna fungera. Kundadmin B nämner mer 

specifikt att hon upplevt en oro kring om förändringen och det nya systemet verkligen kommer 

att fungera. Även Projektledaren upplever att det funnits viss skepsis hos de anställda gällande 

resultatet av förändringen. Vi tolkar det därmed som att han upplever det som att de anställda 

inte varit helt övertygade om att det skulle fungera, vilket stämmer överens med hur 

respondenterna från kundadministration svarat. Finansmannen däremot upplever inte att det 

funnits något motstånd eller oro kring systemet. I Organisation 2 har ingen av respondenterna 

upplevt en oro kring den studerade förändringen. Däremot menar Avdelningschefen att det 

fanns en oro kring den tidigare leverantören vilket motiverade förändringen. 

Sett till den teoretiska referensramen menar Kim och Kankanhalli (2009) att människor i sin 

natur är skeptiska mot förändring på grund av status quo bias. Detta går i linje med den tolkning 

av motstånd som Bringselius (2010) menar är en psykologisk reaktion. Vi tolkar det empiriska 

resultatet som att detta kan stämma till viss del, speciellt i Organisation 1 där den största 

förändringen skett. Både Kundadmin A, Kundadmin B och Projektledaren har upplevt en 
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skepsis eller oro. Att Finansmannen inte gjort det kan bero på att han, enligt Projektledaren, 

inte varit särskilt närvarande i projektet samt att kontoret inte ligger på samma ort, vilket gör 

att han inte har samma möjlighet att uppfatta stämningen i den dagliga verksamheten på samma 

sätt som de övriga. På kundadministration i Organisation 1 har information kring projektet till 

stor del gått via den kollega som varit del av projektgruppen. Därav har en av metoderna som 

Kim och Kankanhalli (2009) menar motverkar skepsis, genom att låta en nyckelanvändare 

agera som förespråkare för sina kollegor, använts. Den andra metoden författarna föreslår mot 

skepsis är att inkludera utbildning i systemet som ett steg i förändringen. Både Kundadmin A 

och Kundadmin B upplever det som att de fått utbildning i det system som kommit att 

implementerats. Dock tolkar vi det inte som att Finansmannen fått det, vilket kan bero på att 

han själv varit med och valt ut vilket system som använts. Samtidigt menar Finansmannen att 

de arbetsmoment som det nya systemet ersätter inte är en sådan stor del av hans arbetsdag. 

Utbildning har därmed använts vilket vi tolkar har motverkat ett eventuellt motstånd hos 

användarna på kundadministration i viss mån eftersom det inte framkommit starkt motstånd i 

intervjuerna. 

Även Andersson (2003) nämner status quo bias i samband med att människor gärna inte tar 

beslut på grund av en rädsla för förändring. I denna förändring är det Projektledaren som tagit 

beslut om förändring, både på grund av ett uppmärksammande från användare samt att han 

ansåg att något behövdes göras. Det har tidigare gjorts ett försök i organisationen att förändra 

förutsättningarna för just kundadministration vilket inte lyckades hela vägen. Därmed kan vi 

se att Projektledaren inte har påverkats av status quo bias vilket ligger i linje med vårt tolkande 

perspektiv. Eftersom det ingår i Projektledarens roll som chef för marknads- och 

affärsutveckling att ta just beslut som leder till förändring är positivt att han inte påverkas 

starkare av denna bias. 

Karten (2009) nämner diverse beteenden såsom ursäkter, klagomål, prokrastinering och 

konfrontering som kan uppkomma hos användare i en förändring. Vi tolkar respondenterna 

som att inget sådant har uppkommit i just denna förändring. Vidare menar Karten (2009) att 

motståndares åsikter kan vara användbara då de behandlar angelägenheter som positivt 

inställda har mer överseende kring. Även Bringselius (2010) och Knowles och Linn (2004) 

lägger vikt på att åsikter hos motståndare uppmärksammas av organisationen som viktig 

feedback. Eftersom vi inte kan uppfatta något motståndsbeteende i någon av organisationerna 

kan man fråga sig om projektgruppen missat viktiga insikter av förändringen som eventuella 
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motståndare hade kunnat bidra med. Kundadmin A och Kundadmin B berättar dock båda att de 

varit skeptiska eller oroliga och samtidigt haft möjlighet att ge input och svara på statusmail. 

Kundadmin A säger till och med att hon har frågat projektgruppen direkt hur de tänkt kring 

vissa aspekter då hon varit skeptisk. Därför skulle det kunna vara så att denna input har räckt 

för att projektgruppen har kunnat täckt stor del av relevanta angelägenheter gällande 

förändringen utan att personer med starkare motstånd framfört dessa åsikter. 

Som framgår från diskussionen kan vi endast identifiera motstånd i form av oro och skepsis. 

Detta ligger i linje med Joshis (1991) rationella synsätt på motstånd då han menar att personer 

utvärderar en förändring utifrån sin egennytta. I vår studie kan vi se att förändringen förväntas 

leda till positiv egennytta för både Kundadmin A, Kundadmin B och Ekonomiassistenten redan 

i första steget av Joshis (1991) utvärdering. Som författaren menar tolkar vi det därför som att 

användarna därmed är mer benägna bemöta förändringen med en positiv inställning snarare än 

motstånd. Lapointe och Rivard (2005) menar att användare av ett nytt IT-system utvärderar 

den förväntade skillnaden i sin maktroll i företaget innan och efter förändringen. Ingen av de 

tillfrågade respondenterna upplever dock att deras roll i företaget förändrats i och med den 

studerade förändringen.  

Vi kan i studien inte identifiera någon respondent som upplevt eller påvisat någon form av 

avvikande motståndsbeteende. Att inget starkare motstånd än en skepsis och oro uppkommit 

hos användare i någon av organisationerna kopplar vi till föregående avsnitt gällande 

motivation. Samtliga intervjuade användare är till olika grad motiverade till förändringen, 

främst då de upplever att den bidrar till en förbättrad arbetssituation. Som Kotter och 

Schlesinger (2008) menar bidrar motivation hos användare till att de får en positiv inställning 

till förändringen samt att det leder till att risken för motstånd minskar. Samtidigt framgår det 

att även andra metoder som olika forskare menar motverkar motstånd använts i denna 

förändring, såsom användarinvolvering, utbildning samt en rak och tydlig kommunikation som 

Palmer och Dunford (2008) lägger extra vikt vid. I avsnitt 5.2. om informering kan vi dock se 

en brist i kommunikationen vilket Palmer och Danford (2008) menar kan leda till motstånd. I 

detta fall tolkar vi det som att tidigare nämnda motivationsfaktorer har motverkat att denna 

brist lett till motstånd. Vi kan därför se att det starka fokus på motstånd till förändringar som 

framkommer i tidigare forskning inte speglas på samma sätt i vår empiriska undersökning. 

I avsnitten under 5.3., Inställning till förändringen, kan vi se att det i den studerade 

förändringen finns flera dimensioner av inställning. De intervjuade användarna förklarade 
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genomgående att de hade en positiv inställning till förändringen och vi kan i analysen 

identifiera ett antal motivationsfaktorer som motiverat dem. Samtidigt har vi även identifierat 

en oro och skepsis samt en osäkerhet kring kunskap. Vi vill därmed hålla med om Piderits 

(2000) synsätt om att användare inte bör kategoriseras som för- eller emot förändring. Detta då 

vi i denna studie kan antyda en mer flerdimensionell syn på förändring som både innefattar en 

positiv inställning och motivation samt en viss form av motstånd. 

5.4. Medverkande 

Många studier gällande användares involvering i förändringsprocesser handlar om 

användarmedverkan. Eftersom Cavayne (1995) förklarar att resultat i studier kring 

användarmedverkan varit tvetydiga på grund av att begreppets flerdimensionella karaktär inte 

tagits i beakt har vi valt att beskriva individers upplevda medverkan utifrån de komponenter 

han tar upp. Det vill säga typ av medverkan, grad av medverkan, medverkans innehåll, 

omfattningen av medverkan, formaliteten på inverkan samt medverkans inflytande. Vi har även 

valt att använda vidareutvecklingen av Lynch och Gregor (2004) som även inkluderar djup av 

medverkan. Vi inkluderar dessa aspekter i den mån då vi kan grunda dessa antaganden i den 

empiriska undersökningen. Dessa har sedan sammanfattats i en tabell för att ge en överblick 

över hur användarmedverkan sett ut i den studerade förändringen. Resultatet analyseras sedan 

vidare i avsnitt 5.6. 

Projektledaren är den person som dragit ihop projektgruppen och lett detta genom 

förändringen. Hans medverkan anses därmed både ha hög grad, omfattning, formalitet, djup 

samt med högt inflytande. 

Kundadmin A upplever att hon fått delta på möten och bidragit med tips och idéer som 

förändringsledningen tagit till sig av. Denna medverkan har innehållit input från hennes 

perspektiv som användare i det föregående systemet. Vi tolkar det inte som om graden och 

omfattningen av hennes medverkan var särskilt stor, speciellt när hon inte själv medverkat i 

projektgruppen, men att den fortfarande gett lite inflytande på förändringens utformning. Då 

det skett under en mötessituation anser vi att formaliteten är hög samtidigt som att vi tolkar det 

som att medverkan inte varit särskilt djup utan snarare på funktionsnivå i det nya systemet. 

Kundadmin B upplever det inte som att hon har medverkat i förändringsprocessen utan 

förklarar att hon känner sig representerad av sin kollega. I Organisation 1 har däremot 
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Finansmannen varit en del av projektgruppen. Därför tolkar vi det som att han bidragit med en 

relativt hög grad av medverkan. Dock önskar Projektledaren att Finansmannen hade kunnat 

varit med mer vilket minskar omfånget av medverkan. Med mandat för beslutsfattande har 

inflytandet varit högt samtidigt som att vi tolkar att även formaliteten varit hög då han var en 

del av projektgruppen. Eftersom han har ett överblickande perspektiv över hela organisationen 

och förändringen tolkar vi det som att hans medverkan varit på en relativt djup nivå. 

I Organisation 2 har båda respondenterna haft en stöttande roll. Projektledaren uttrycker det 

som att båda dessa varit en del av teamet varav deras medverkan varit av hög grad. Dock har 

den endast omfattat en liten del av systemförändringen, nämligen den som gäller 

scanningsfunktionen. Som representanter från en annan organisation har formaliteten varit 

relativt hög men de har inte haft något beslutsfattande utan endast hjälpt till och bidragit med 

input. Dock var det Avdelningschefen som bidrog till beslutet att sluta förmedla tjänsten för 

scanningsfunktionen och hon hade därmed inflytande i förändringen därifrån. 

För att sammanfatta har vi gjort en tabell över de olika respondenternas medverkan under 

kategorin som Damodaran (1996) menar är medverkande. Vi har valt att skala vissa faktorer 

mellan 0 och 5 där 0 innebär att ingen medverkan gjorts och 5 innebär att kriteriet uppnås starkt. 

Rankingen utgår från vår tolkning av användarmedverkan som den beskrivits för oss under 

intervjuerna och en avvägning därifrån. Rankingen har gjorts för att förenkla en översikt över 

hur olika respondenter medverkat i förändringsprocessen. Detta för att vi sedan ska kunna 

analysera användarmedverkan utifrån hur mycket eller lite respondenterna har medverkat. 

Rankingen är därför inte tänkt att vara ett statistiskt underlag för studien, utan snarare för 

kvalitativa slutsatser kring användarmedverkan. 

Tabell 2. Förklaring och värdering av respondenternas medverkande. 

 ROLL GRAD INNEHÅLL OMFATTNING FORMALITET INFLYTANDE DJUP 

Projekt-

ledaren 

Projekt-

ledare 

5 Ledning 

och 

besluts- 

fattande 

5 5 5 5 

Kund-

admin A 

Deltagit 

på 

möten 

1 Input från 

användar- 

perspektiv 

1 4 3 1 

Kund-

admin B 

- 0 - 0 0 0 0 

Finans-

mannen 

Projekt- 4 Input och 

besluts- 

3 5 5 4 
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Gruppe

n 

fattande 

Avdelnings-

chefen 

Stöttan-

de 

4 Input och 

hjälp 

2 4 4 1 

Ekonomi- 

assistenten 

Stöttan-

de 

4 Input från 

användar- 

perspektiv 

2 4 2 1 

 

Projektledaren upplever det som att samtliga på kundadministration samt Finansmannen och 

respondenterna från Organisation 2 varit med på workshops inför förändringen. Dock är detta 

inte något som framkommer från något svar med övriga respondenter. Därmed är det svårt för 

oss att analysera denna medverkan mer än att vi uppfattar det som att olika intressenter 

uppfattat situationen olika. Detta kan exempelvis bero på att övriga respondenter inte kommer 

ihåg att de medverkat på en workshop i efterhand eller att de upplevt dessa workshops som 

något annat, exempelvis möten, tester eller utbildning. 

5.5. Konsultativ medverkan 

Även när det gäller det Damodaran (1996) kallar konsultativ medverkan har vi valt att förklara 

medverkan utefter de komponenter som Cavayne (1995) och Lynch och Gregor (2004) ställt 

upp. På samma sätt som i 5.4. har dessa sammanställts i en tabell för att resultatet sedan 

analyseras vidare i 5.6. Då Projektledaren varit både projektledare och processägare kommer 

hans konsultativa medverkan inte att beskrivas. Gällande Kundadmin A förklarar hon att hon 

medverkat i tester av prototyp. Hon upplever också att det blivit mycket tester i slutskedet. 

Eftersom hon upplever det som att det varit mycket tester tolkar vi det som att det varit i en 

stor omfattning. Hon nämner dock ingenting om vilken input och feedback hon kunnat gett 

vilket gör det svårt att avgöra hur stort inflytande medverkan haft på förändringen. Då 

medverkan är av testkaraktär av prototyp anser vi att både grad, formalitet och djup av 

medverkan ligger på en medelnivå. 

Kundadmin B och Finansmannen upplever inte att de fått varit med på några tester och uppger 

inte att något annat gjorts som skulle gå under konsultativ medverkan.  På Organisation 2 har 

respondenterna inte varit med på några tester då de inte själva infört något nytt system. Däremot 

har de gjort diverse tester inför övergången då scanningsfunktionen gick över till Organisation 

1. Dessa tester hos Organisation 2 är dock ingenting som påverkat själva resultatet av 

förändringen utan snarare hur övergången vid förändringen skulle komma att ske. 
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Tabell 3. Förklaring och värdering av respondenternas konsultativa medverkan. 

 TYP GRAD INNEHÅLL OMFATTNING FORMALITET INFLYTANDE DJUP 

Kund-

admin A 

Tester 3 Tester av 

prototyp + 

input 

4 3 - 3 

Kund-

admin B 

- 0 - 0 0 0 0 

Finans-

mannen 

- 0 - 0 0 0 0 

Avdelnings

-chefen 

Test inför 

övergång 

3 Input och 

hjälp 

2 4 2 1 

Ekonomi- 

assistenten 

Stöttande 3 Input från 

användar-

perspektiv 

2 4 2 1 

 

Utifrån Tabell 3 kan vi utläsa en låg konsultativ medverkan överlag. När det kommer till 

resultatet av förändringen kan vi se att detta specifikt har påverkat Finansmannen då brister i 

det nya implementerade systemet upptäckts i efterhand. Vi kan även dra paralleller till avsnitt 

5.3.2. om motivation där Kundadmin A är den användare som uppfattas som mest motiverad 

vilket även genomlyses i användarmedverkan från hennes sida. 

5.6. Användarcentrering 

Utifrån berörda teman ovan har vi även valt att diskutera användarcentrering i förändringen 

eftersom vi i studien vill lyfta just användarens roll. Vi kan i både Tabell 2 och Tabell 3 se att 

olika individers medverkan sett olika ut. Därav kan vi förstå Cavaynes (1995) kritik till att 

studier inom användarinvolvering och användarmedverkan får motstridande resultat av den 

anledningen att olika slags medverkan påverkar förändringen olika. Dock kan vi i resultatet i 

tabellerna endast utläst en låg grad av användarmedverkan i förändringen. Med vetskapen om 

att en användare från kundadministration som inte intervjuats i studien varit deltagare i teamet 

samt att behovet av förändringen uppkommit hos användare vet vi ändå att syftet med 

förändringen i sig varit användarcentrerat. Utifrån resultatet vill vi dock påstå att involveringen 

i form av medverkan och konsultativ medverkan varit låg hos de aktuella användarna. Flera av 

de metoder som Gulliksen och Göransson (2002) samt Löwgren och Stolterman (2007) tar upp 

som metoder för användarmedverkan har enligt respondenterna inte använts. Exempelvis 

intervjuer, storyboarding, prototyping, fokusgrupper och observationer. Eftersom 

storyboarding och prototyping används för att förbereda användare för dess framtida 
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arbetssituation kan det ses som en stor brist. Framförallt eftersom Kundadmin A och 

Kundadmin B efterfrågar bättre förberedelser. Samtidigt upplever inte heller alla respondenter 

att de fått medverkat i förändringen. Både Projektledaren, Finansmannen och Kundadmin B 

nämner på olika sätt att de i efterhand sett att det varit önskvärt med mer medverkan eller 

upptäckt brister i resultatet. Mumford (1995) menar att användarmedverkan ska användas i 

syftet att användarna ska kunna påverka resultatet av förändringen, och inte endast i syfte att 

få dem att känna sig delaktiga och involverade. Kundadmin B efterfrågar själv fler tester just i 

syfte att bättre förstå det nya systemet och påverka sin egen anpassningsprocess snarare än att 

känna sig mer involverad. Vi kan i den studerade förändringen se att individer uppmärksammat 

brister i resultatet jämfört med användares behov och önskan vilket kan bero på en låg 

användarmedverkan.  

Diskussioner i den teoretiska referensramen visar på vikten av användarcentrering samt 

svårigheter med att involvera användare. Där tydliggörs även vikten av en avvägning av 

användarmedverkan, när den ska göras och vad syftet ska vara. I den studerade förändringen 

kan vi i vårt empiriska material inte urskilja någon plan för användarmedverkan och motivet 

med den. Det vi kan urskilja är att kravanalyser gjorts vilket bekräftats av Projektledaren och 

Finansmannen. Utifrån den teoretiska referensramen i samband med analysen av 

användarmedverkan i förändringen kan användarcentreringen ifrågasättas. Dock upplever 

samtliga användare att de genomgående har en positiv inställning till förändringen trots en del 

oro kring resultatet. Samtliga intervjuade användare säger även att de upplever sig vara 

involverade i förändringen. Vi tolkar det som att de grunder som ligger i att behovet föddes hos 

vissa av användarna samt att förändringen görs för deras eget bästa ändå gjort att användarna 

och deras behov centreras, trots låg användarmedverkan. Det kan även bero på en fungerande 

informering där samtliga respondenter upplever att de på olika sätt fått information om vad 

som händer under förändringsprocessen, trots att även den setts som bristfällig. Blackburn, 

Scudder och Van Wassenhove (2000) menar att en tidigare involvering av användare bidrar till 

ett bättre resultat. Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att samtliga respondenter varit 

medvetna om förändringen under en längre tid. Trots att vissa uppger att de inte vet i vilket 

skede de informerades kan vi därför anta att de informerats relativt tidigt och därmed varit 

involverade länge. Gällande problematiken som Grundin (1991) tar upp gällande involvering 

av “rätt” användare för att olika individer är olika benägna att bidra har vi svårt att uttala oss 

om. Detta då vi varken haft kontakt med den medarbetare på kundadministration som faktiskt 

medverkat i projektgruppen eller någon övrig person från finansavdelningen på Organisation 
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1 och ekonomiavdelningen på Organisation 2. Eftersom Kundadmin B upplever att hon saknar 

kunskap till att bidra mer vilket tyder på att en involvering av henne istället för hennes kollega 

inte hjälpt projektgruppen i förändringsprocessen. Kundadmin A däremot anser vi skulle kunna 

varit en alternativ kandidat att ha med i projektgruppen med sin höga motivation och vilja att 

lära sig. 

Vi vill utifrån ovanstående diskussion hålla med i det Bano, Zowghi och Rimini (2018) menar 

med att användarinvolvering är ett komplicerat och flerdimensionellt område. Det är många 

aspekter som påverkar användares upplevelse av att vara involverade, deras inställning samt 

deras förmåga att bidra till förändringen. Vi kan även utläsa vikten av att involvera ”rätt” 

användare då alla inte haft samma inställning och motivation till förändringen och inte heller 

samma kunskap till att bidra. I denna förändring har användarmedverkan av respondenterna 

varit låg men de har fortfarande, av olika anledningar, känt sig involverade i 

förändringsprocessen. Det påvisar att användarmedverkan inte direkt relaterar till en känsla av 

involvering. En uppmärksammad låg användarmedverkan har därmed snarare resulterat i 

brister i ett av systemen än användarnas känsla av involvering. 

5.7. Kunskap och utbildning  

Det kan, enligt tidigare forskning, vara svårt att som ansvarig veta hur mycket resurser som bör 

läggas på utbildning av användare vid en implementering av ett nytt system. Exempelvis 

uppmärksammar Löwgren och Stolterman (2007) problemet med kunskapsbrist hos både 

användare och beställare av ett system och Bano, Zowghi och Rimini (2018) beskriver hur 

budget- och tidsbegränsningar försvårar planeringen av utbildning. I den undersökta 

förändringen kan vi se att utbildningen fått något mindre utrymme än det som efterfrågats av 

respondenterna, vilket skulle kunna bero på dessa svårigheter. 

Vi tolkar det som att Projektledaren har samma grundförståelse som Kotter och Schlesinger 

(2008) för att involvering av användare, såsom utbildning och andra aktiviteter, motiverar 

användare till att använda systemet. Detta på grund av att han säger att det var en viktig del av 

mottagandet av det nya systemet, vilket han i och för sig menar hade kunnat göras bättre. För 

att ta reda på hur mottagandet var tittar vi i den här fallstudien på hur Kundadmin A och 

Kundadmin B såg på sitt behov av utbildning. De berättar att de hade sitt första 

utbildningstillfälle redan i prototypstadiet och att informationen först kändes tydlig men att de 

senare, efter implementeringen, insåg att de behövde mer stöd för att förstå systemet djupare. 

Det tolkar vi som att det inte nått den kunskap och förståelse som krävts för att de ska kunna 
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hantera det nya systemet. Kundadmin A berättade dessutom att förändringen kom väldigt 

plötsligt för henne, vilket vi tolkar som att hon inte kände sig förberedd, eller att det var en stor 

omställning för henne. Det skulle därför kunna vara så att hon kommit in för sent i processen, 

vilket Quirke (2008) menar minskar användarnas förståelse för förändringen och gör att deras 

övergång inte blir lika smidig. Det kan också bero på att hon inte blivit tillräckligt informerad 

under förändringens gång, vilket Palmer och Dunford (2008), menar är viktigt för att 

användarna ska kunna påbörja sin anpassningsprocess. Dock upplever Kundadmin A både det 

som att hon blivit involverad tidigt i processen och fått tillräcklig information om förändringen 

under tiden varav vi tolkar det som att problematiken ligger i utbildning och förberedelser inför 

systembytet. 

Informeringen om det nya systemet till användarna på kundadministration har till stor del skett 

genom utbildningstillfällen och det är under de tillfällena som de själva tolkar att de fått 

information om det nya systemet. Det var då som Kundadmin A och Kundadmin B fick 

möjlighet att se det nya systemet för första gången och tid till att sätta sig in i hur det fungerar. 

Som tidigare nämnt så säger Kundadmin B att informationen kändes glasklar efter första 

utbildningstillfället men att de på avdelningen senare insett att de inte fått den helhetsbild som 

de initialt trott. Vi tycker att det är intressant att användarna först trodde att de förstått all 

information och därför kan ha varit positiva när de gett feedback. Vi menar att användare kan 

ha en inställning till sin egen förståelse och kunskap när utbildningsledare och projektledare 

frågat om de förstått systemet och funktionerna men senare insett att så var inte fallet. Det 

behöver därför inte handla om ett kommunikativt missförstånd, som Fiske (1990) menar kan 

uppstå. Vi tolkar det som att det istället handlar om att de inte har samma kulturella förståelse, 

det vill säga att de inte har arbetat i samma system tidigare, och därför inte talar samma 

semiotiska språk, vilket Fiske (1990) lägger vikten vid. Det påpekar även Whybrow och Parker 

(2000), då de menar att ena parten kan sakna kunskap om det som den andra anser är allmän 

kunskap som inte behöver förklaras. När då representanten från leverantören uttrycker sig 

förstår de kanske vad han säger rent språkmässigt men inte vad betydelsen av vad han sagt eller 

hur de ska omforma hans ord till handling. I det här fallet talade utbildningsledaren å ena sidan 

inte svenska, men det är inte poängen i detta stycke som handlar om innehåll. Vi anser därför 

att representant från leverantören och projektledare kan ställa en feedback-fråga vid 

utbildningstillfället om de känner att det ger något men att det viktiga är att den sedan följs upp 

vid ett senare tillfälle. Då, när innebörden fått sjunka in och mottagaren fått möjlighet att 

omforma informationen till praktik kan denne avgöra om kunskapen är tillräcklig eller om mer 
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utbildning eller stöd behövs. I det här fallet flaggade användarna i Organisation 1 själva vid ett 

senare tillfälle om att utbildningen inte var tillräcklig och fick då möjlighet att själva sätta sig 

in i systemet med utbildningsledaren som en hjälpande hand när diverse frågor dök upp. 

När användarna på kundadministration insåg sin kunskapsbrist och sitt behov av mer utbildning 

bad de sin närmsta chef om vidareutbildning, vilket åhördes och de fick då möjlighet att själva 

sätta sig in i systemet med en utbildningsledare till hands. För det första tolkar vi det som att 

utbildning, i enlighet med vad Kotter och Schlesinger (2008) och Kim och Kankanhalli (2009) 

menar, är en viktig del för att öka kunskap och förtroende för ett nytt system. För det andra 

märks det att användarna i den här studien hade en god dialog med sin närmsta chef och att de 

på så sätt kunde uttrycka sina behov och bli hörda. Detta är viktiga steg då en gedigen 

användarcentrering av systemet medför att förändringen lättare kan nå ett resultat som 

motsvarar förändringsledningens förväntningar. Projektgruppen når ökad kunskap och 

förtroende hos användarna genom en god dialog mellan parterna, där till exempel utbildningens 

effekt kan diskuteras. Vi tolkar det även som att utbildningens omfattning till fördel samordnas 

och utgår utifrån användarnas behov, detta för att fånga upp det fulla värdet som förändringen 

utlovade. För att nå det maximala värdet argumenterar exempelvis Arbin (2009) för att det är 

minst lika viktigt att lägga resurser på att stödja medarbetarna senare i processen, när de är 

förbi den initiala acceptansen men fortfarande jobbar med att komma in i arbetsrutinerna. 

En annan källa till problematik tolkar vi kan ha varit att utbildningsledaren höll utbildningen 

på ett annat språk än organisationsspråket på Organisation 1. Språket i fråga, norska, som är 

närbesläktat med organisationsspråket, svenska, kan ha lett till att ansvarig ansåg att förståelsen 

var tillräckligt hög för att inte göra sig besväret att efterfråga en utbildning på 

organisationsspråket. Då det innebär det som Fiske (1990) förklarar som en lägre semiotisk 

förståelse kan dock detta ha lett till att det tog längre tid för användarna att lära sig systemet. 

Vi upplever det som en onödig chansning då forskare, såsom Smith (2008), argumenterar för 

att det är avgörande att användarna tar till sig systemet för att de ska uppnå förväntat resultat. 

Vi tolkar citatet av Kundadmin A gällande att utbildningen hölls på norska som att hon tycker 

att språkbarriären skapar ytterligare ett stressmoment under utbildningstillfället. Då Kim och 

Kankanhalli (2019) menar att syftet med utbildning är att öka användares förståelse och 

kunskap av systemet, anser vi att det är kontraproduktivt att ha den på ett språk som användarna 

inte är vana vid. I det här fallet tror vi också att risken för misstolkningar ökar i och med att 

användarna tolkar informationen utifrån likheterna med organisationsspråket. Ta till exempel 



  

84 

 

det norska ordet “rolig” som betyder lugn på svenska men som kan misstolkas till svenskans 

betydelse av rolig, det vill säga underhållande eller någon som roar. Målet med utbildningen 

var att användarna skulle förstå det nya systemet så bra som möjligt och genom att lägga 

utbildningen på ett annat språk skulle det därmed kunnat försvåra anpassningsprocessen för 

användarna. 

5.8. Anpassning till systemet 

När vi talar om att anpassa sig till systemet utgår vi från det Bridges och Bridges (2009) menar 

är en transition, och förklarar som användares mentala process när de anpassar sig till en 

förändring, till skillnad mot den externa projektprocessen som till exempel sker när ett IT-

system byts ut. Utifrån denna definition menar vi att förändringsprocessen sker både internt 

och externt vilket vi anser blir tydligt i denna fallstudie. I vår studie kan vi se att Projektledaren 

mer ser till den externa förändringsprocessen samtidigt som användarna upplever den interna. 

Skillnaden i synsätt blir exempelvis stor när Projektledaren benämner projektet som avslutat 

sen flera månader tillbaka medan Kundadmin A menar på att det fortfarande uppkommer 

problem som hon får lösa och som gör att hon lär sig mer om systemet. Ur Projektledarens 

perspektiv är förändringsprocessen färdig då projektet avslutas. Kundadmin A däremot menar 

att hon börjar känna sig trygg i systemet men inte är helt säker än, något som vi tolkar som att 

hon är påväg att acceptera systemet men fortfarande har en bit kvar till full acceptans och 

trygghet. Det går i linje med det Arbin (2009) menar, att det inte brukar vara den initiala 

acceptansen från användarna som är problematisk, utan att det istället är att få användare att 

ändra sina arbetsrutiner och fortsätta använda systemet som är bekymmersamt. Genom att 

ändra sina arbetsrutiner anpassar sig användare till det nya systemet, vilket exempelvis är det 

slutliga steget i The Satir Change Model (Karten, 2009). Exempelvis påvisar Kundadmin A att 

hon uppnått acceptans och ett nytt status quo. I detta fall har förändringen lett till att systemet 

satts i användning för användarna direkt för att de ska kunna arbeta i den dagliga verksamheten. 

Dock hade detta steg inte kunnat nåtts om systemet inte var anpassat efter deras behov av 

funktioner för den aktuella processen. Arbin (2009) menar att fokus efter förändringens 

implementering bör ligga på vidare support och hjälpinsatser när användare väl börjar använda 

systemet i sitt dagliga arbete. I Organisation 1 har detta gjorts genom en nära kontakt mellan 

medarbetarna och närmsta chef. Vi anser att den nära kontakten möjliggjort för Kundadmin A 

att uttrycka sina behov och därmed har närmsta chef kunnat hjälpa till med förutsättningarna 

för att kunna ändra sina arbetsrutiner. 
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Även Kundadmin B beskriver att det inte är riktigt klart förrän man verkligen har säkerställt 

och täppt igen alla små hål och känner att man fullt ut litar på systemet. Hon tror att det kommer 

ta cirka ett år från implementeringen innan de accepterat systemet till fullo. När hon beskriver 

förändringsprocessen märker vi att det är tydligt att hon är förbi det första transitionssteget, det 

vill säga att acceptera att de gamla arbetsprocesserna och det gamla trygga systemet kommer 

att försvinna. I det andra steget, den obekväma neutrala zonen menar Bridges och Bridges 

(2009) att användaren inte har börjat operationalisera det nya systemet och även det tolkar vi 

som att Kundadmin B gjort. Istället tror vi att hon är i den tredje fasen där hon anpassar sig till 

det nya systemet och dess funktioner. Även Kundadmin A uppfattar vi som att hon har nått den 

tredje fasen eftersom hon börjar känna sig trygg med systemet. Det tolkar vi som att hon har 

börjat integrera med det nya systemet och därmed har accepterat att det gamla systemet inte 

var en del av organisationens framtidsplaner, och därmed tagit sig förbi den neutrala zonen då 

användaren inte börjat etablera några nya rutiner än. Vi vill poängtera att den här inre, mentala 

transitionen till viss del är beroende av projektprocessen men på intet sätt följer dess tidsram. 

Det är en ytterst individuell process som användaren behöver gå igenom på egen hand men 

med stöttning av förändringsledningen. 

Om man istället tittar på Satirs förändringsmodell, såsom Karten (2009) förklarar den, är inte 

anpassning det sista steget såsom Bridges och Bridges (2009) beskriver det. Istället har hon 

placerat det näst sist och det sista steget innefattar istället ett nytt status quo. Här kan vi 

diskutera om användarna på kundadministration verkligen nått ett nytt status quo eller om de 

fortfarande är i anpassningsstadiet. Karten (2009) har i sin modell ett till steg efter anpassning 

och skapar därför ett slags avslut då användarna anpassat sig färdigt. Vi är fundersamma kring 

om användare någonsin blir klara med sin anpassning till ett status quo eftersom det alltid 

kommer finnas nya situationer som de inte vana vid. På det sättet anser vi att Bridges och 

Bridges (2009) modell tydliggör den fortsatta processen bättre. Samtidigt menar Karten (2009) 

att ett nytt status quo är uppnått när användarna anpassat sina arbetsrutiner till det nya systemet 

och känner sig bekväma i den nya situationen. Det är en definition som tydligare kan påvisa 

när anpassningen efter en förändring övergår till den normala arbetssituationen.  

Utifrån resultatet vill vi argumentera för att användarens process mot acceptans påbörjas när 

de blir involverade i processen, det vill säga senare än projektstart. Det visar sig därefter utifrån 

den empiriska undersökningen som viktigt att projektgruppen ser till att användarna får goda 

möjligheter till att påbörja sin anpassning. Risken kan annars bli att det drar ut på tiden för 
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användarna att anpassa sig till det nya systemet och därmed påverkas tiden det tar innan det 

nya systemet kan användas i sin fulla kapacitet. För att tydliggöra de två delvis parallella 

processerna har vi valt att illustrera beroendet mellan dem med en figur (se figur 4). Figuren 

visar hur projektet och projektprocessen kan påbörjas utan användarens vetskap. När sedan 

användarna involveras och får kunskap och förståelse för förändringsprocessen påbörjas deras 

transitionen, det vill säga deras inre anpassningsprocess. När själva transitionen påbörjas beror 

på projektet. Vi tolkar tidigare forskning och empiri som att detta brukar ske innan 

projektprocessen anses avslutat, exempelvis genom information, utbildning eller vid 

systemimplementering. När sedan projektet avslutats fortsätter transitionsprocessen tills 

acceptans uppnåtts eller användaren har hittat ett sätt att arbeta runt förändringen. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att den fullständiga förändringsprocessen består av 

projektprocessen och transitionsprocessen. Med fullständig förändringsprocess menar vi därför 

processen från och med uppmärksammandet av ett behov och projektet påbörjas tills att 

förändringen implementerats och slutligen accepterats som en del av vardagen för användarna. 

  

Figur 4. Den fullständiga förändringsprocessen 

Kundadmin A menade att hon först kände sig trygg i systemet när hon själv fick sätta sig in i 

det, det vill säga efter implementering. Hon pratar mycket om trygghet i systemet, något som 

vi tolkar som att det är viktigt för henne att känna att hon har kontroll i det system hon arbetar 

i. Detsamma gäller för Kundadmin B. De ville båda nå en förståelse av systemet, vilket vi tolkar 

som att de är tillräckligt motiverade för att utföra anpassningen som krävs för att kunna arbeta 

i och lära sig det nya systemet. Motivation har beskrivits närmare i avsnitt 5.3.2. 
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För Finansmannen och finansavdelningen var resultatet av ekonomisystemet och deras 

situation oväntad. De hade inga förväntningar kring att förändringsprocessen skulle leda till en 

stor förändring, utan ville ha kvar samma funktion som tidigare men med ett annat 

ekonomisystem som integrerade bättre med de andra systemen. Därför lades det inte särskilt 

stort fokus på projektet och vad förändringen skulle ha för betydelse för dem. Istället för att nå 

målet med att hitta ett så likt system som möjligt, där ingen vidare anpassning behövdes göras, 

uppkom dolda brister som resulterade i att arbetsmomenten blev fler. Whybrow och Parker 

(2000) menar att det är viktigt att parterna har en ömsesidig förståelse för den andra partens 

bidrag till förändringsprocessen. I det här fallet menade Projektledaren att han inte riktigt fick 

den prioritet av finansavdelningen som han hade önskat. Han visste om att finansavdelningen 

hade mycket att göra och var pressade från flera håll. Att de dessutom inte såg någon vidare 

vinst eller förbättring av detta projekt tolkar vi det som att det inte gjorde situationen bättre. 

Mumford (1995) ställer sig kritisk till att använda användarmedverkan för att skapa acceptans 

för ett system som inte nödvändigtvis förbättrar användarens situation, något som kan förklara 

varför finansavdelningen och Finansmannen inte var intresserade av prioritera projektet mer. 

Dock argumenterar Mumford (1995) även för att användarmedverkan ska användas i syftet att 

användarna ska kunna påverka resultatet av förändringen, vilket Finansmannen fick möjlighet 

att göra genom att ha en stor inverkan på vilket ekonomisystem som skulle väljas. 

5.9. Resultatet av förändringen 

I den studerade förändringen fanns det inget mellanläge utan i ena stunden var flödet uppe och 

rullade på som vanligt för att i nästa stund stängas av helt. Då implementerades två nya system 

med nya arbetsrutiner och flödesprocesser, ett på kundadministration och ett på 

finansavdelningen. Kundadmin A uttrycker till exempel att allt kom väldigt plötsligt, vilket vi 

tolkar som att det upplevdes som en omvälvande förändring som medförde en stor omställning 

för henne. 

Användarna Kundadmin A, Kundadmin B och Ekonomiassistenten menar att förändringen lett 

till att de får utrymme till andra arbetsuppgifter. Kundadmin A förklarar att det beror på att en 

stor del av den manuella hanteringen försvunnit och att de därför fått mer tid till de andra 

arbetsmomenten samt att de nu har möjlighet att stödja andra avdelningar i den utsträckning de 

själva vill. Även Projektledaren och Avdelningschefen stämmer in i att användarna, nu när flera 

processer har automatiserats, har fått mer tid över till andra arbetsuppgifter, vilket även var 
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själva tanken med projektet. Cöster och Westelius (2016) menar att effektivisering av det slaget 

är en vanlig orsak till att förändringsprojekt inom IT genomförs och leder till att resurser såsom 

arbetskraft och tid frisätts till andra uppgifter. Därför tolkar vi det som att medarbetarnas 

uppgifter i Organisation 1 är rörliga utifrån hur arbetsprocessen ser ut och att det är viktigt att 

undersöka ett förändringsprojekts påverkan på användarnas dagliga rutin innan projektet 

skrider till verk. Vidare menar Kundadmin A att deras roll eller känsla av ansvar i 

organisationen inte har förändrats på grund av förändringen. De har fortfarande samma ansvar 

men arbetar med det på ett annat sätt. Ur Projektledarens perspektiv menar han att användarna 

har fått en helt annan möjlighet att kontrollera flödena. Förut var de in så tydliga vilket gjorde 

att användarna hade svårt att hålla koll på vad som hänt, var en faktura är nu, vilka som hanteras 

manuellt osv. Quirke (2008) menar att det är viktigt att förändringsledningen informerar 

användaren om hur förändringsprojektet kommer påverka deras ansvarsområde och hur de 

förväntas agera efter att förändringsprocessen avslutas. 

Även finansavdelningens dagliga arbete påverkades av förändringen trots att de ville ha en så 

liten förändring och därigenom knapp påverkan som möjligt. Finansmannen blandades in i 

projektgruppen för att kartlägga deras behov och göra en tydlig kravspecifikation. Han 

genomförde det men dessvärre uppkom nya, tidigare dolda problem som blev en del av 

lösningen till och kom att påverka finansavdelningens dagliga arbete till det sämre. De var 

fullständigt nöjda med det gamla systemet men har idag en längre arbetsprocess i och med de 

dolda problem som upptäcktes först när systemet sattes i relation till den specifika kontext som 

Organisation 1 har. Detta har, som tidigare sagts, diskuterats i projektgruppen och de bestämde 

att vänta med att göra några vidare förändringar för att lösa problematiken. Finansmannen 

säger att trots försämringen hade projektet en så pass liten inverkan på hans och 

finansavdelningens arbete att den inte påverkat dem i någon större utsträckning. Det var alltså 

inte värt att utföra förändringen utifrån det Bano, Zowghi och Rimini (2018) menar är 

jämförelsen mellan projektets budget- och tidsbegränsningar i jämförelse med nyttan projektet 

medför.  Därmed tolkar vi det som att de var villiga leva med försämringen eftersom den var 

så pass liten och arbetet hade pågått så länge och syftet var uppnått för så många andra 

inblandade. 

I Organisation 2 innebar det förra systemet en stor påverkan på användarnas psyken. Då 

systemet var instabilt och användarna aldrig riktigt kunde lita på att deras påbörjade 

arbetsunderlag fanns kvar i deras system skapade det en orolig och stressig arbetsmiljö. I 
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slutändan beskriver Ekonomiassistenten att situationen var ohållbar och Avdelningschefen 

menar att målet med förändringen för deras del var en tryggare arbetsplats där användarna 

kunde lita på systemet. Hon ser en stor förändring i medarbetarnas dagliga verksamhet i och 

med att de numera kan lita på systemet. Vi tolkar det som att hon särskiljer den sortens stress 

som uppkommer av att man har mycket att göra men fortfarande känner en kontroll över 

situationen och den typ av stress som uppkommer när man inte vet vad som händer och menar 

att den senare är mer ohälsosam för användarna.  

Med förändringen hoppades Avdelningschefen kunna skapa en tryggare arbetsmiljö för sina 

medarbetare. Dessutom hoppades hon på att kunna ge dem roligare, inte lika monotona, 

arbetsuppgifter samt avlastning till delar av medarbetarna som arbetat under högt tryck. Hon 

menar att förändringen var nödvändig för att kunna utföra förändringarna gällande de dagliga 

arbetsuppgifterna. Det går i linje med det Cöster och Westelius, (2016) menar, att många 

arbetsmoment automatiseras i dagens samhälle då det effektiviserar arbetsmomenten. Nu när 

ett annat system, gällande en annan förändringsprocess, implementerats berättar 

Ekonomiassistenten att den mesta tiden har gått åt till att komma in i detta nya system. Vi tolkar 

det därmed som att Organisation 2, på grund av en parallell förändring, inte riktigt haft tid att 

avlasta sina medarbetare, men att det finns möjlighet för att det kommer så snart det nya 

systemet är fullt integrerat.  

5.10. En hållbar förändring 

I referensramen kan vi se att anledningen till att en förändring genomförs i en organisation 

brukar bero på att den nuvarande situationen inte längre ses som hållbar på grund av en 

föränderlig omvärld. En annan anledning kan vara att förändringsledningen uppmärksammat 

att det finns potential till att nyttja resurser mer än vad som tidigare gjorts (Cöster & Westelius, 

2016). När det kommer till förändringen som Organisation 1 och Organisation 2 genomfört 

berodde det på att situationen inte sågs som hållbar längre, vilket både Avdelningschefen och 

Projektledaren nämner. De menar samtidigt att de var tvungna att genomföra en förändring för 

att arbetsbördan var för stor i jämförelse med vinsten, samt att de inte i dåvarande läge såg 

några framtida förbättringsmöjligheter för den existerande lösningen. Situationen hade gått så 

långt att det krävdes en stor förändring, både ur det som OECD (2001) förklarar som ett 

ekonomiskt respektive socialt perspektiv. Vi tolkar det därför som att det var relativt lätt för 

projektgruppen att skapa en förståelse för nyttan av förändringen när de diskuterade situationen 
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med organisationerna. Användarna hade själva upplevt arbetsbördan och när de inte heller hade 

någon möjlighet att skala upp verksamheten i den dåvarande situationen tolkar vi det som att 

det var lätt att få med nyckelpersoner och användare till projektet. Det berodde även på det 

upplevda behov av förändring som diskuterats tidigare. 

Både Finansmannen, Projektledaren och Avdelningschefen diskuterar möjligheten att skala 

upp verksamheten som viktigt, det vill säga att lösningen inte bara är tillfredsställande för 

organisationen i dagsläget utan även i framtiden. De fokuserar alltså på det OECD (2001) kallar 

det ekonomiskt hållbara perspektivet. För att uppnå denna effektivisering och 

kostnadsreducering menar Janssen och Joha (2006) samt Cöster och Westelius (2016) att 

projektgruppen bör se till att förändringen blir hållbar över tid. Vidare menar Silvius och 

Shipper (2015) att hållbarhet kan ses som en resurskrävande process för organisationer att 

genomföra och om en ekonomisk hållbarhet eftersträvas bör det vara värt att investera i detta. 

Det är något som Organisation 1 valt att investera i och uppnått resultat från då exempelvis 

Kundadmin A berättar att förändringen medfört en stor effektivisering av hennes arbete jämfört 

med den tidigare situationen. Vi tolkar det som att den ekonomiska aspekten är den lättaste att 

uppnå då den är enkel att fokusera på samt bevisa då resultaten är lättare att tyda än till exempel 

det sociala perspektivet. Dock finns det fler aspekter av OECD:s (2001) definition av en hållbar 

förändring än den ekonomiska. Förändringen bör även vara ansvarsfull ur ett socialt perspektiv. 

Då vi valt att fokusera på användaren tycker vi det vore intressant att titta djupare på det sociala 

perspektivet, något som även Elmholdt, Keller och Tanggaard (2015) förespråkar. Enligt 

författarna borde fokuset på ekonomisk hållbarhet skifta till ett mer socialt fokus där 

användaren och dess möjligheter att arbeta i goda förhållanden över tid tas i större beaktning. 

När vi frågade Kundadmin A angående hållbarhet uppmärksammade hon oss om att systemet 

är hållbart för deras egen del men att hon anser att finansavdelningen är i behov av ytterligare 

en förändring. Det påvisar att hon är medveten om att det inte är hållbart för de andra men att 

utifrån sitt eget perspektiv anser hon att det uppfyller kraven. Finansmannen påpekar även själv 

att förändringen inte ledde till någon förbättring för finansavdelningen och att systemet därför 

inte är framtidssäkrat. Det som hände var att finansavdelningen påverkades negativt genom att 

det nya systemet inte gick att anpassa på det sätt som passade dem bäst. Han berättade att 

problemet är av det mindre slaget och att de varit i kontakt med leverantören ifall problemet 

skulle kunna lösas i en senare uppdatering, något som de fick nekande svar på. 
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En annan aspekt gällande social hållbarhet som diskuteras av Natt och Dag (2014) är faktorer 

såsom stress och ineffektivitet. Att ta dessa faktorer i beaktande vid systemimplementeringar 

kan bidra till att de ses som mer hållbara för användarna. Om en förändring medför en psykisk 

stress hos användarna är det svårt att argumentera för att förändringen är hållbar ur ett socialt 

perspektiv. Kundadmin A och Kundadmin B berättar att de inte känt sig särskilt stressade under 

processen. Kundadmin A menar att det varit skönt att kunna komma hem från arbetet och känna 

att allt som är arbetsrelaterat tas upp igen när hon går in genom dörrarna till jobbet imorgon. 

De har alltså sluppit den obalans mellan individens arbets- och privatliv som Mellner, Aronsson 

och Kecklund (2014) förklarar att införandet av IT och ny teknik kan bidra till. Då användarna 

i denna förändringsprocess inte upplevt den obalans som Mellner, Aronsson och Kecklund 

(2014) beskriver tolkar vi det som att organisationen lyckats undvika stressfaktorer. Detta 

menar vi leder till en högre social hållbarhet även under själva förändringen. 

För Organisation 2 var det flera anledningar som gjorde att den tidigare situationen inte längre 

var hållbar. Gällande det ekonomiska perspektivet gick lösningen inte att skala upp utan att de 

behövde anställa mer personal, vilket hade lett till för höga kostnader för att tjänsten skulle gå 

ihop rent ekonomiskt. En annan mer påtaglig anledning till denna ohållbara situation var att en 

ny lagstiftning skulle kräva en omstrukturering, vilken skulle kräva mer arbete än vad resultatet 

skulle ge i en effektivisering. Anledningarna grundlade idéen om att det passade bättre att sluta 

tillhandahålla scanningstjänsten med den föråldrade arbetsprocessen för att skapa en mer 

hållbar situation i verksamheten. Cöster och Westelius (2016) visar att hållbarhet innefattar 

organisationers förmåga att genomföra förändringar som passar in i organisationen i takt med 

krav från omvärlden. I linje med det berättar Avdelningschefen att det alltid finns nya 

förändringar med nya frågor att ta sig an. Hon menar på att världen inte är konstant och att man 

får räkna med att förändringar behövs, dock hoppas hon bara att allt inte kommer på samma 

gång för då kör det ihop sig. Detta överensstämmer även med det Quirke (2008) säger, att 

organisationer ofta upptäcker behovet av förändring i vågor. För att bli hållbar bör 

organisationer därmed vänja sig vid vågorna genom att vara flexibla och kontinuerligt svara på 

nya behov. Vi tolkar det som att det är positivt för organisationer att vara proaktiva och 

ifrågasättande för att se behovet av förändring i tid och på sätt kunna hålla sig uppdaterade 

vilket gör dem hållbara i längden. 

I den studerade förändringen har behovet uppkommit på flera håll med stort fokus på 

användarnas arbetssituation och den effektivitet det förväntades innebära. Olika aspekter under 
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förändringsprocessen, såsom kommunikation, medverkan och inställning, har sedan lett till 

utformandet av förändringens resultat samt mottagandet av denna. Utifrån analysen anser vi att 

dessa aspekter har påverkat hållbarheten på olika sätt, eftersom vi upptäckt både 

effektiviseringar i verksamheten men även försämringar. Vi har exempelvis både 

uppmärksammat brister i kommunikation och användarmedverkan vilket vi uppfattar kan ha 

påverkat förutsättningar för hållbarheten i förändringen. Därför anser vi att vårt resultat 

indikerar att ett starkt genomgående fokus på användarna, både under projektprocessen och 

användarnas anpassningsprocess, kan bidra till bättre möjligheter för mer hållbara 

förändringar. 

5.11. Sammanfattning av analys 

För att analysera vårt material har vi utgått från en teoretisk referensram med fokus på change 

management för att hantera IT-förändringsprocesser med användarna i fokus. Därför behandlar 

den bland annat hur användare involveras i förändring och vilken inställning de kan ha till den. 

Analysen av den empiriska undersökningen har sedan gett oss en förståelse för hur användarna 

i praktiken upplevt en förändring samt hur deras inställning påverkat både deras upplevelser av 

och involvering i förändringen.  

I den studerade förändringen visade det sig att det upplevda behovet av förändringen har en 

betydande roll för användarnas inställning. Då användarna upplevde behovet som nödvändigt 

tolkar vi det som att det har bidragit till en positiv inställning. Som framgår i tidigare studier 

av förändringsprocesser kan det lätt uppkomma motstånd hos användare, men i vår studie 

handlar det snarare om att vi kan identifiera en form av oro och skepsis. Inget starkare motstånd 

har identifierats hos användarna vilket vi kopplar till användarnas upplevda behov av 

förändring. Vår empiriska studie visar även på något som inte är så tydligt i tidigare studier, 

nämligen det vi kallar en kunskapsfaktor som påverkar användarna i deras medverkan på två 

olika sätt. För den som vill lära sig nytt är kunskapsfaktorn en utmaning som kan motivera dem 

att vara med och bidra, men för andra användare fungerar den som en barriär som kan få dem 

att känna osäkerhet på grund av en kunskapsbrist. Eftersom utbildning ger kunskap och 

färdigheter kan denna kunskapsbarriär övervinnas och bidra till att göra användarnas 

transitionsprocess enklare. 

Utifrån intervjuerna med förändringsledningen framgår att projektet påbörjats bland annat 

utifrån användarnas upplevda behov av förändring. För att kunna tillmötesgå användarnas 
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behov har de involverats under projektets gång. Projektprocessen inkluderar ett 

uppmärksammande av behovet, en förväntad förändring, genomfört projekt och slutligen ett 

framarbetat och implementerat resultat av förändringen. Vi vill dock argumentera för att 

förändringsledningen inte sett längre än inom ramarna för projektprocessen varav vi 

uppmärksammat en gräns för deras förståelse. Det är viktigt att förändringsledningen stöttar 

användarnas transitionsprocess för att förändringen ska kunna uppnå det förväntade värdet. Vi 

identifierade i vår undersökning att användarna i den studerade förändringen hade påbörjat sin 

transitionsprocess, det vill säga den anpassning som användarna behöver göra för att kunna 

integrera förändringens resultat i sin arbetssituation. Övergången till det nya systemet har av 

användare upplevts som att den gått väldigt snabbt. I den empiriska undersökningen berättar 

användare även att de upplevt problem med systemet samt svårigheter att använda det. Vi tolkar 

det som att dessa aspekter har försvårat användarnas anpassningsprocess. Utifrån vår analys 

uppfattar vi det som att svårigheterna dels beror på den kunskapsaspekt vi tidigare nämnt, dels 

på grund av den brist av stöd från förändringsledningen efter projektprocessens slut, som vi 

tolkar beror på en brist av förståelse. 

5.12 Utveckling av modell 

Utifrån vår analys av det empiriska materialet har vi utformat en modell som påvisar vår 

tolkning av förändringsprocessen. Modellen speglar användarens möjligheter av involvering i 

förändringsprocessen samt förändringsledningens inverkan på detta. Vi har även tydliggjort 

behovets betydelse för användarens inställning som tydliggjorts ur den empiriska studien samt 

kunskap- och förståelseaspekterna som uppmärksammats i analysen. 
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Figur 5. Ett resultat av relevanta aspekter i analysen. 

De olika aspekterna som berörts under studien har, i enlighet med den hermeneutiska cirkeln 

och vår tolkning av materialet, format en helhetsbild av en hållbar förändringsprocess i form 

av Figuren 5. Figuren bygger därmed på vår tolkning och analys av den empiriska 

undersökningen i studien, till skillnad från Figur 1 som endast bygger på vår tolkning av den 

teoretiska genomgången. Eftersom tidigare forskning ligger som grund för intervjuguide och 

analys påverkas Figur 5 även indirekt av detta. Figur 5 kan därför ses som en utveckling av 

Figur 1 och en sammanfattning av hela studien. Liksom i fallet med Figur 1 ämnas figuren 

tolkas enligt ett tolkande perspektiv och pilarna i figuren står inte för kausala samband, utan 

snarare olika steg i en hel förändringsprocess. 
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6. Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka på vilka sätt intressenter med olika perspektiv upplevt en 

genomförd IT-förändringsprocess, med fokus på användarnas involvering i och inställning till 

förändring. Detta för att reda ut hur en flerdimensionell syn och förståelse för en förändring 

kan hjälpa organisationer att genomföra mer hållbara förändringar. Slutsatsen är strukturerad 

så att den besvarar respektive frågeställningar för att sedan sammanfatta med ett tydligt svar 

på syftet. 

Första frågeställningen gäller upplevelsen av användares inställning till en förändringsprocess 

inom IT. I vår studerade förändring har användarna genomgående beskrivit att de har en positiv 

inställning till förändringen. Vi tolkar det som att detta till stor del beror på de förbättrade 

arbetsförutsättningar som förändringen förväntades leda till för användarna i studien. Samtidigt 

uttrycks en viss oro och skepsis till själva resultatet i förändringen, vilket enligt tidigare 

forskning är normalt i förändringsprocesser där framtiden ses som oviss. Vi kan även urskilja 

en viss motivation hos användarna, både inför förändringen men även till att ge input och 

medverka i den. Användarnas motivation utgår ifrån den förväntat bättre arbetssituationen som 

kan leda till bättre arbetsprestationer samt en vilja att utvecklas och lära sig. 

Andra frågeställningen handlar om användares upplevelse av sin egen involvering i 

förändringsprocessen. I vår studie har användarna upplevt att de involverats och bidragit till 

förändringen i olika mån. En av respondenterna har aktivt varit med i projektgruppen och haft 

beslutsmandat för systemet som gällde hans avdelning. Av de två användarna från samma 

avdelning upplever den ena att hon fått varit med att bidra och påverka i större grad än den 

andra, som känner att hon inte kunnat bidra i någon större mån på grund av sin kunskapsbrist. 

Den fjärde användaren har bidragit i form av att stötta och hjälpa de andra för att förändringen 

skulle kunna genomföras på ett bättre sätt. De upplevda rollerna är därmed olika, men samtliga 

användare kan se att behovet av förändringen utgår ifrån användarnas bästa vilket tyder på en 

centrering av användarna samt att de upplevs involverade i förändringen. 

Tredje frågeställningen fokuserar på ledare med insyn i förändringsprocessen samt hur de har 

upplevt användarnas involvering i förändringen. Ur dessa ledares perspektiv ligger 

användarnas arbetssituation och ledningen av dem i fokus. Användare från olika avdelningar 

har involverats i projektgruppen och deras åsikter upplevs ha blivit tagna i beaktning. Båda 

ledarna belyser vikten av att informera och kommunicera tydligt. Vi kan ur 
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förändringsledningsperspektivet urskilja en högre efterfrågan gällande medverkan av 

användare från en av avdelningarna. Ledarnas fokus på både kommunikation och medverkan 

tyder på att ledarna förstår att användarna bör ha en centraliserad roll i förändringsprocessen 

för att den ska lyckas. Utifrån analys kan vi dock se tendenser av att dess användarcentrerade 

förståelse inte är tillräcklig. Detta då det empiriska resultatet visar brister i kommunikation, 

användarmedverkan och kunskap hos användare. Dessa aspekter har påverkat användarens 

anpassning till förändringen. Vi tolkar det därmed som att ledarna haft en god förståelse för 

användarnas arbetssituation och behov av förändring, men mindre förståelse för hur de, genom 

change management, kunnat nå en smidigare anpassning för användarna. 

Sista frågeställningen är kopplad till förändringens hållbarhet och hur en ökad förståelse för 

användares inställning till och involvering i en förändringsprocess kan hjälpa ledare att 

genomföra hållbara förändringar. I den studerade förändringen har både användarna och 

ledarna upplevt att användarnas arbetssituation varit i fokus vid utformandet av förändringen. 

Samtidigt har förändringen genomförts för att verksamheten ska vara hållbar på marknaden. 

Användarna har haft en positiv inställning och varit motiverade till att involveras i förändringen 

vilket har lett till att systemen lättare anpassats efter deras behov och önskemål. Vi kan se 

tecken på att resultatet av förändringen redan förbättrat arbetssituationen för användarna, trots 

att de känner att de ännu inte helt uppnått en fullständig anpassning (se Figur 4). Vi tolkar det 

som att förändringsprocessen hade kunnat genomföras med bättre resultat om 

förändringsledningen sett till att förbereda användarna mer inför själva förändringen. Resultatet 

i studien visar på att en involvering av användare i projektprocessen inte är tillräcklig, utan att 

de även behöver stöd i sin egen anpassning till själva förändringen. Vi kan även se att 

förändringen försämrade arbetssituationen för en av avdelningarna vilket vissa respondenter 

menar inte är hållbart för organisationen ur ett utvecklingsperspektiv. Därför tolkar vi det som 

att en mer centraliserad roll av användarna och en bättre uppmärksamhet kring deras egentliga 

behov samt begränsningar i eventuella system hade kunnat leda till en mer hållbar förändring. 

Ur båda organisationernas perspektiv har ändå förändringen bidragit till mer ekonomiskt 

hållbara förutsättningar än den tidigare situationen, både gällande effektivisering och en 

möjlighet att skala upp verksamheten. 

Vår uppfattning är att ledarna i studien upplever att de har fokuserat på användarna, men ur 

användarnas perspektiv framträder en annan bild. Detta på grund av brister som 

uppmärksammats i både kommunikation, medverkan, kunskap och framförallt i övergången 
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till de nya systemen. Därav anser vi att studien bidrar till en ökad förståelse för att ledare bör 

ta hänsyn till användare i större utsträckning, med fokus på anpassning, inställning och 

kommunikation i processen. I detta fall har det upplevda behovet av förändringen varit 

motiverande i sig, men det har fortfarande funnits en oro och osäkerhet kring de tekniska 

delarna. Precis som båda ledarna, belyser även vi vikten av en god kommunikation. Detta i 

syfte att identifiera den oro och osäkerhet som finns för att sedan, genom informering och 

användarinvolvering, kunna jobba för användarnas bästa i förändringen och förenkla deras 

anpassning. Det är trots allt användarna som efter en IT-förändring ska ta till sig det nya 

systemet och arbeta i det i den dagliga verksamheten på organisationen. 
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7. Kunskapsbidrag 

I inledningen framgår det att förändringsprocesser inom IT är ett väl studerat ämne inom 

informatiken. Bland annat har Gulliksen och Göransson (2002) studerat anpassningen av IT-

system efter de interna organisationsbehoven det vill säga bland annat användarnas behov, 

Smith (2008) har kommit fram till att användarinvolvering är en bidragande orsak till varför 

IT-förändringar ofta misslyckas och Grudin (1991) och Kujala (2003) har studerat anledningar 

till varför organisationer väljer att inte involvera användare mer i förändringsprocessen. 

Användarnas betydelse för IT-förändringsprocesser har alltså undersökts ur flera olika vinklar 

och många menar på att det viktigaste målet i en förändringsprocess är att användarna använder 

sig av det nya IT-systemet (Gelderman, 1998; Hope & Amdahl, 2011; Abusamhadana och 

Elias, 2018). Dock är det få som undersökt både användarnas och förändringsledningens 

perspektiv för att nå en ökad förståelse av vad som påverkar dessa perspektiv samt hur 

förändringsledare utifrån förståelsen av användarna kan hjälpa organisationer i deras respektive 

förändringsarbeten. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi se att båda dessa perspektiv är viktiga 

om man, som vi i denna studie, ser både till ekonomisk och social hållbarhet. 

I denna studie studeras ett unikt fall där två organisationer samarbetar väldigt nära varandra 

och därmed påverkas i stor grad av förändringsarbetet med den gemensamma arbetsprocessen 

på olika sätt. Detta på grund av att den ena organisationen tillhandahållit en tjänst som ingår i 

den andres arbetsprocess men som organisationerna numera valt att avveckla. För Organisation 

1 innebar förändringen en omstrukturering av sin arbetsprocess som de numera hanterar helt 

på egen hand. För Organisation 2 innebar förändringen en avveckling av en tjänst som de inte 

längre ville tillhandahålla och därmed avslutades samarbetet med Organisation 1. I och med 

undersökningen av denna förändringsprocess kan vi se att vissa aspekter hade större betydelse 

för användarens inställning till projektet än vad vi trott baserat på de tidigare studier vi läst. 

Det gäller exempelvis betydelsen av det upplevda behovet av förändring hos användarna. Vi 

vill därmed argumentera för att användarnas upplevda behov av förändringen har en stor 

inverkan på både ifall användarna kommer se något intresse i att hjälpa till under själva 

förändringsprocessen samt deras vilja att ta till sig förändringens resultat. I analysen av vårt 

fall kan vi se att en tidig förankring av förändringen hos användarna gör förändringsprocessen 

smidigare för förändringsledningen. 
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Gällande användarnas vilja att involveras i projektet kunde vi tyda en variation mellan 

respondenterna och vi tolkar att den upplevda förståelsen av IT hos användaren påverkade hur 

benägna de var att delta. Trots att användarna till stor del inkluderades för att bidra med 

förståelse till förändringsledningen gällande den egna arbetsprocessen, som de är experter på 

vare sig de är insatta i IT eller inte, ansåg en del att de saknade kunskap. 

Utöver det tolkar vi att det fanns en otydlighet gällande vem som var ansvarig för 

förändringsprocessen efter att själva projektet avslutas. Till exempel ansåg processägaren att 

projektet var avslutat vid en viss tidpunkt medan användarna ansåg att de inte kommer att vara 

tillräckligt insatta i projektet förrän 6-12 månader efter den punkten. Det finns alltså en skillnad 

mellan förändringsledningens behov av ett tydligt avslut av projektet och användarnas mer 

avtagande transitionsprocess som slutligen leder till upplevt acceptans och en avslutad 

fullständig förändringsprocess. Vi kan därmed i denna studie se resultat som tyder på att 

förändringsledare kan dra nytta av att ha användarnas fortsatta process i åtanke när ett projekt 

avslutas och lämnas över till användarna och deras chefer. Genom ett tydligt tillvägagångssätt 

och ett flerdimensionellt perspektiv kan förändringsprocessen därmed lättare uppnå sitt 

potentiella värde som en hållbar förändring.  

 

 

 

 

  



  

101 

 

8. Förslag på fortsatta studier 

I vår litteraturgenomgång ser vi att det saknas en bredare syn på användarperspektivet gällande 

deras involvering i och inställning till förändringsprocesser. Vi föreslår därför dels att fler 

studier görs liknande vår fallstudie så att generaliseringen kan få en bredare spridning. Forskare 

bör även titta närmare på aspekter såsom om det finns fler perspektiv än förändringsledningens 

och användarens som påverkar förändringsprocessens hållbarhet. Då skulle även dessa 

perspektivs inbördes påverkan kunna undersökas. Utöver det tror vi att det vore givande om 

förändringsledningens förväntade bild av användarinvolvering undersöktes och hur det 

stämmer överens kring hur det faktiskt blev. Detta då det i dagsläget finns mycket forskning 

kring hur förändringsprocesser borde gå till men att vi har identifierat en lucka mellan teori och 

praktik. Vi tror till exempel inte att fler verktyg inom change management behöver skapas 

innan de redan existerade har undersökts närmare och varför de inte används till fullo i 

praktiken. 

Exempel på framtida frågeställningar skulle därmed kunna vara: 

- Hur behandlas användarnas involvering i och inställning till förändringsprocesser? (En 

översiktsstudie med flera fallstudier) 

- I vilken grad påverkar olika perspektiv förändringsprocessens utfall? 

- Vad förväntar sig förändringsledningen att användarinvolvering ska bidra med och hur 

ser det ut i praktiken? 

- Varför används inte change management verktyg till fullo trots att det finns så många 

att välja på?  
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9. Reflektion 

Den största utmaningen med att skriva denna uppsats var att komma fram till vad den 

egentligen skulle handla om. Våra tankar har under hela skrivprocessen gått fram och tillbaka 

och vi har upplevt svårigheter med att skala ner vår vilja att hantera flera olika aspekter till 

någonting som i slutändan kunde vara hanterbart. Efter den empiriska studien upplevde vi även 

svårigheter med att komma fram till vad vi egentligen kunde säga om vad. Dessa 

komplikationer har lett till att det hela inledande avsnittet skrivits om ett flertal gånger. Vi anser 

dock att vi nu i slutet har lyckats nå en inledning som bygger upp till ett syfte och 

frågeställningar som vi, utifrån studiens omfattning och innehåll, kunnat svara på. 

När det kommer till arbeten med flera författare medför det alltid komplikationer med att olika 

personer tolkar och hanterar information på olika sätt. Detta är även något vi uppmärksammat 

i skrivandet av denna uppsats. Genom att genomgående vara ärliga och öppna med varandra 

och kommentera och diskutera olika aspekter anser vi att vi kunnat hantera detta på ett bra sätt. 

Om vi istället inte hade kunnat vara ärliga mot varandra tror vi att kvaliteten i uppsatsen hade 

blivit sämre.  Vi har även suttit och skrivit tillsammans mestadels av tiden vilket vi tror bidragit 

till en mer helhetlig syn. 

Studien har varit intressant i den mån att vi fått komma ut till respondenter i två olika 

organisationer och prata om hur en förändring påverkat dem i deras organisation och arbete. 

Detta är någonting vi kan ta med oss nu när vi tar examen och inleder våra egna arbetsliv. 

Förändringar är ständigt aktuella, speciellt inom IT. Då båda vi studerar IT och Management 

och på något sätt kommer arbeta med IT i våra framtida arbeten anser vi att detta är av hög 

relevans. Vi tar därför med oss de lärdomar vi dragit, både utifrån att hälsa på organisationer i 

praktiken och uppsatsskrivandet, och hoppas kunna bidra till en god hantering av förändringar 

i framtiden. 
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Bilaga 1 - Informationsblad 

Du kommer nu att medverka i en masteruppsats om användarsperspektiv i IT-

förändringsprocesser. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Det innebär att de 

endast kommer diskuteras inom ramarna för den här uppsatsen. Uppgifterna kommer ej att 

delas med utomstående parter. Din medverkan i förändringsprocessen är intressant för oss att 

studera eftersom det bidrar till en förståelse för hur användare reagerar i en förändring. Vi är 

masterstudenter inom IT och Management vid Linköpings universitet och vi har valt att studera 

denna förändringsprocess eftersom den berör informatikområdet och ligger inom en rimlig 

tidsram. Efter att studien är klar kommer vi att skicka den färdiga uppsatsen till dig. 

Vi vill att du är medveten om att du kan avbryta din medverkan när du vill och du kan komma 

i kontakt med oss även efter empiriinsamlingen via filjo523@student.liu.se. 

Med vänliga hälsningar, 

Filippa Jonsson och Linnéa Möller 
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Bilaga 2 - Intervjuguide till användare 

● Tack för att du tagit dig tid för intervjun! 

● Diskutera informationsbladet som de fått skickat till sig. 

● Går det bra att vi spelar in? 

Vi är här för att prata om din upplevelse kring den här förändringen som skett i din organisation. 

Vår utgångspunkt är att vi inte har så mycket bakgrundsinformation kring denna förändring 

utan vi vill undersöka din individuella helhetsbild av förändringen. Uppsatsen är 

individorienterad och vi är därför inte särskilt intresserade av “hard facts” såsom funktionalitet 

och beskrivning av processer och metoder, utan mer de mjuka värdena kring dina upplevelser 

och inställning till förändringen. 

Allmänna frågor 

● Vem är du? Namn, ålder, kön 

● Berätta lite kort om din roll i företaget (+ antal år) och förändringen! 

Nu kommer vi gå in mer på själva förändringen och diskutera hur du har upplevt den. Till 

exempel kommer vi diskutera förändringen, användarinvolvering och den nya 

arbetssituationen. Vi kommer återkommande att fråga hur olika händelser påverkat din 

inställning till förändringen, varav det vore bra om du kunde försöka sätta dig in i situationen 

som den var vid det tillfället och bortse från det slutliga resultatet. 

Status quo 

● Hur upplevde du att ditt arbete med den aktuella processen fungerade innan 

förändringen? 

○ Bekvämt? Vant? Svårt? Obekvämt? Användarvänligt? 

Förändringen 

● Berätta lite kort din upplevelse kring förändringen 

● Berätta om när du först fick reda på förändringen 



  

iii 

 

○ Hur gick det till? Vem fick du reda på detta av? Var det tidigt/sent i 

förändringsprocessen? Hur kommunicerades det? I ett möte/vid kaffemaskinen 

etc? Formellt/informellt? 

○ Hur la de upp det när ni fick reda på informationen kring förändringen? 

■ Låg fokus på specifika fördelar? 

■ För dig/den enskilda individen? 

■ För organisationens behov i stort? 

○ Hade du föredragit att bli informerad tidigare/senare i processen? Varför? 

● Vad gav det dig för förväntningar på förändringen inledningsvis? 

○ Hur reagerade du på informationen kring förändringen? (Positiv? Stressad?) 

■ Fysiskt/Emotionellt/Mentalt 

○ Vad var din inställning till förändringen i denna fas? 

■ Tveksam? Motiverad? 

Användarinvolvering 

I olika förändringsprocesser framkommer det inom forskning att det är önskvärt att involvera 

användare under förändringsprocessen för att resultatet av förändringen ska spegla dess behov. 

● Hur upplever du att du fått bidra till förändringen? 

○ Hur gick det till och när? Berätta! 

○ Kände du dig motiverad till att bidra till förändringen? 

○ Kände du att du hade de resurser som krävs för att genomföra detta? 

○ Hur påverkade detta din inställning till förändringen? 

■ Positivt? Negativt? 

● Har du involverats i förändringsprocessen vid fler tillfällen? Berätta om hur det gick 

till! Några exempel på metoder för användarinvolvering är: observation av ditt 

arbete, intervju, samtal kring behov, tester av systemet, fått tillgång till prototyp och 

betaversioner 

○ Under vilka delar av utvecklingsprocessen skedde detta? 

● Hur upplevde du att ditt deltagande under förändringsprocessen påverkade din 

inställning till förändringen? 

○ Positivt? Negativt? 

○ Fick det dig att känna dig involverad i förändringen? 
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● Har du fått någon utbildning kring förändringen? 

○ Hur upplever du att denna gått till? 

○ Hur anser du att det påverkat din inställning till förändringen? 

■ Positivt? Negativt? 

● Hur upplever du att du involverats i förändringen (i jämförelse med andra 

medarbetare)? Skala 1-5, lite → mycket 

● Hade du önskat att du blivit mer eller mindre involverad i förändringen? I så fall hur? 

○ Hur tror du detta hade påverkat din inställning till förändringen? Positivt? 

Negativt? 

Kommunikation/informering 

● På vilket sätt anser du att du hållits informerad kring vad som pågår i projektet? 

○ Hade du velat bli mer/mindre informerad? (kände att det brast i informeringen) 

● Hur upplever du att  informeringen skett? 

○ Envägskommunikation (informering/monolog) eller dialog, det vill säga att du 

har fått svara och diskutera saken från din synvinkel? 

○ Har du kunnat påverka projektet så som du velat? (Göra din röst hörd, input) 

○ Hur känner du att detta påverkade din inställning till förändringen? 

■ Positivt? Negativt? 

● Hur har kommunikationen skett med andra medarbetare (ej ledningsgruppen) kring 

denna förändring? 

○ Upplever du att det funnits informella diskussioner? Även rykten och liknande? 

● Hur känner du att din inställning till förändringen varit (i förhållande till andra 

medarbetares inställning)? Skala 1-5, Positiv/Negativ 

● Upplever du att ledningsgruppen har kommunicerat en ärlig och korrekt bild av 

förändringen och behovet till den? 

Arbetssituationen 

● När förändringsprocessen pågick, förändrade detta din arbetssituation på något sätt? 

○ Bra/dåligt? 

● Upplever du att förändringsprocessen påverkat din effektivitet i arbetet? 

○ Under/efter förändringen? 



  

v 

 

● Upplever du att förändringen på något sätt påverkat dig psykiskt? 

○ Före/under/efter förändringen? 

● Känner du att du har fått stöd efter implementeringen för att kunna ta till dig systemet 

helt och hållet? 

Nuvarande status quo 

● Hur ser din användning ut av systemet idag? 

○ Har du nya rutiner än tidigare? Hur fungerar det i vardagen? 

● Upplever du att du känner dig trygg i den arbetssituation systemet bidragit till idag? 

○ Kan du identifiera något tillfälle/händelse då du började känna dig trygg i 

detta/acceptera systemet? Berätta! 

● Hur anser du att förändringen lever upp/inte lever upp till det som ledningsgruppen 

utlovat? 

● Hur upplever du att förändringen lever upp/inte lever upp till dina förväntningar du 

fick när du först blev informerad kring förändringen? 

● Upplever du att denna förändring är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv? 

○ Anser du att processen nått sitt slut eller att ytterligare förändringar behövs? 

● Vad är din allmänna inställning till denna förändring och process nu i efterhand? 

Avslut 

● Har du något mer att tillägga om din inställning till förändringen? 

Tacka för att hen tog sig tid att bidra till vår uppsats med sin synvinkel på förändringen! 
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Bilaga 3 - Intervjuguide till förändringsledare 

Tack för att du tagit dig tid för intervjun! 

Diskutera informationsbladet som de har fått skickat till sig. 

Går det bra att vi spelar in? 

Vi är här för att prata om den här förändringen som skett i din organisation. Vår utgångspunkt 

är att vi inte har någon bakgrundsinformation kring denna förändring. Uppsatsen är 

användarorienterad varav vi med denna intervju endast avser att få mer info kring själva 

förändringen och användarnas roll i förändringen ur ledningsperspektivet. 

Allmänna frågor 

● Vem är du? Namn, ålder, kön 

● Berätta lite kort om din roll i företaget (+ antal år) och förändringen! 

Nu kommer vi gå in mer på själva förändringen och diskutera hur du har upplevt den. Till 

exempel kommer vi diskutera förändringen, användarinvolvering och den nya 

arbetssituationen. 

Förändringen 

● Berätta lite kort om den här förändringen 

○ Allmänna tankar 

● Hur uppkom behovet av förändringen? 

○ Användarna/ledningen/annat krav på förändring 

○ Hur kommunicerades behovet av förändringen till användarna? 

■ Vad fick ni för bemötande på detta? 

Kommunikation 

● Hur kommunicerades beslutet om förändringen till användarna inledningsvis? 

○ Speciell strategi? 

■ Kommunicerades all information till alla? 

■ Har alla användare kontakt med varandra? 

■ Gjordes informeringen i olika steg? 
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● Hur bemöttes beslutet om en förändring av användarna? 

○ Fick ni någon reaktion? 

● Upplevde du att det fanns något motstånd från användarna? 

○ Berätta 

● Hur skedde kommunikationen med användarna i allmänhet gällande förändringen? 

○ Informering, möten, mail? 

Användarinvolvering 

● Hur ser du på användarnas roll i förändringsprocessen? 

○ Användarcentrerat/de kan hjälpa till med input/ingen stor roll 

○ Beroende på deras olika roller och därmed interaktion med systemet? 

● Vilka metoder har använts inom projektets ramar för att involvera användarna? 

○ Intervjuer/tester/utbildning 

○ I vilken fas av förändringen genomfördes dessa? 

● Vad var målet med användarinvolveringen? (Varje specifika metod) 

○ Anser du att ni nått dessa mål? 

○ Hur har du säkerställt att målen uppnåtts? 

● Hur anser du att processerna för användarinvolvering gått? 

● Hur togs användarinvolveringen emot av användarna? 

○ Positivt/negativt 

○ Har du fått någon feedback/gjort utvärdering? 

● Anser du nu i efterhand, att användarna borde ha involverats på ett annat sätt?  

○ Hur? 

○ Varför? 

Systemets användning 

● Förklara huruvida systemet och förändringen uppfyller dess krav 

● Hur anser du att användarnas dagliga inställning till förändringen och 

systemanvändningen upplevs? 

● Förklara huruvida användarnas roll i organisationen har ändrats i och med det nya 

systemet 
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Avslut 

● Har du något mer att tillägga om förändringen? 

Tacka för att hen tog sig tid att bidra till vår uppsats med sin synvinkel på förändringen! 


