
 

LIU-IEI-FIL-G--13/01074--SE. 

 

 

 

 

 

Användarmedbestämmande i IT-relaterat 

förändringsarbete 
Förändringsarbetets framgång i relation till graden av 

användarmedverkan i förändringsarbetets första faser 

 

User co-determination in IT-related change management 

Change management success in relation to the degree of user 

involvement in the first phases of change management 

 

Gorica Kuljanin Mlivić 

Lotta Olsson 

 

Vårterminen 2013 

 

Hans Holmgren 

 

 

 

 

 

Systemvetenskapliga programmet  

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 



Sammanfattning 

Vår fokus för denna uppsats kretsar kring hur verksamheter hanterar användarinflytande i 

IT-relaterade förändringsarbeten och hur användarinflytande påverkar 

förändringsprocessen. 

Studien bygger på granskning och analys av fem fallstudier som behandlar 

förändringsarbete ur ett IT-relaterat perspektiv med fokus på användaren. Studien tar 

avstamp i den teori som finns, kring förändringsarbetet, dess grundprinciper och 

användaren som den komponent som medverkar i, och till förändringen. Tillsammans med 

den teoretiska referensramen ges stöd åt analysen och diskussionen. I sin tur leder detta fram 

till studiens slutsatser och att frågeställningarna ska få sina svar.  

Resultatet av studien visar en bild av ett antal fallorganisationer som på olika sätt och med 

olika resultat genomfört eller försökt genomföra ett IT-relaterat förändringsprojekt i sin 

organisation. Denna studie visar tydligt att kommunikation i organisationen kring 

förändringen är av stor vikt. Studien visar att även systemutvecklare vill att användarna 

involveras i förändringsarbetet i ett tidigt stadium. Användarna och utvecklarna kan 

diskutera krav och funktioner i IT-systemet för att jobba fram ett tillfredställande resultat 

som båda parter kan vara nöjda med. Användare som involveras tidigt blir mer nöjda med 

slutresultatet och mer benägna att använda det nya eller förändrade IT-systemet. Vidare 

visar studien också att projektledaren och dess egenskaper är en mycket viktig del av det IT-

projekt som följer av ett startat förändringsarbete och dess förstudie.  



Abstract 

The theme of this study is based on the importance of user involvement in IT-related change 

management. 

In this study we are going to be looking at several previous case studies on the subject. We 

ourselves will not be conducting a case study of our own. 

The study analyzes the case studies; which are five to the number, one by one. Afterwards 

we will merge the defining features of the different case studies in a discussion section. This 

will then, hopefully, lead us to the study conclusion/s. 

The results of the study paints a picture of a number of case organizations that in different 

ways, and with different results, conduct or attempted to conduct an IT-related change 

project in their organization. This study clearly shows the importance of communication in 

the organization, regarding any sort of extensive change.  

The study also shows that the system developers want the users to be involved in the change 

process at an early stage. Users and developers should be able to discuss requirements and 

capabilities of the IT system in order to work out a satisfactory result that both parties can be 

content with. Studies show that users who are involved early on in the process will be more 

satisfied with the end result, and are more likely to accept the new or modified IT system. 

Furthermore, the study also shows that the project manager plays a very important role in 

the outcome of the IT project.  

This thesis is written in the Swedish language only. 



Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hans Holmgren, för hans entusiastiska 

engagemang i vår uppsats, för all ovärderlig hjälp och stöttning när saker och ting ibland 

kändes omöjliga. Utan Hans engagemang hade det inte gått. Tack Hans! 

Vi vill även rikta ett tack till våra familjer som varit stöttepelare under hela den här 

processen. 

 

Gorica Kuljanin Mlivić  Lotta Olsson 

 



Innehåll 

1 Inledning ...................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...........................................................................................................................1 

1.2 Syfte ...................................................................................................................................2 

1.3 Frågeställning....................................................................................................................2 

1.4 Avgränsning......................................................................................................................3 

1.5 Målgrupp...........................................................................................................................3 

2 Metod ........................................................................................................................................4 

2.1 Uppsatsens kvalitativa metod .........................................................................................4 

2.2 Uppsatsens uppläggning .................................................................................................5 

2.2.1 Uppsatsens sekundära empiriska datakällor ..........................................................5 

2.2.2 Kriterier för val av sekundära empiriska datakällor ..............................................6 

2.3 Diskussion kring uppsatsens uppläggning ....................................................................6 

2.4 Förhållningssätt till abduktion ........................................................................................6 

2.5 Analys av det sekundära empiriska materialet ..............................................................7 

2.6 Metodkritik .......................................................................................................................8 

2.7 Källkritik............................................................................................................................9 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................................ 11 

3.1 Förändringsarbetets faser............................................................................................... 11 

3.2 Förändringsarbete i praktiken i relation till individen ................................................ 12 

3.2.1 Problemet ................................................................................................................. 12 

3.2.2 Problemlösningen ................................................................................................... 14 

3.2.3 Målet ........................................................................................................................ 14 

3.2.4 Förändringsbehovet, förändringsåtgärden och förändringsanalysen ................ 15 

3.3 Att leda förändring ......................................................................................................... 16 

3.4 Att leda förändringsarbete i förhållande till individerna ............................................ 17 

3.5 Projektledarrollen i förändringsarbetet......................................................................... 20 

3.6 Användarmedverkan i IT-relaterade förändrings- och utvecklingsarbeten .............. 22 

3.7 Hinder för förändring .................................................................................................... 24 

3.7.1 Psykologiskt motstånd ........................................................................................... 24 

3.7.2 Socialt och kulturellt motstånd .............................................................................. 26 

3.7.3 Politiskt motstånd ................................................................................................... 26 

3.7.4 Hur bör man som ledare hantera motstånd i en förändringsprocess? ............... 27 



4 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk ........................................................... 29 

4.1 Förändringsarbetets ramar ............................................................................................ 29 

4.2 Verksamhetsövergripande ramar .................................................................................. 29 

4.3 Användarspecifika ramar .............................................................................................. 30 

4.4 Förändringsledaren/projektledarens ramar ................................................................ 31 

4.5 Ramar för hinder för förändring ................................................................................... 31 

5 Empirisk datainsamling av sekundär empiri ....................................................................... 33 

5.1 Fallstudie 1 ...................................................................................................................... 33 

5.1.1 Bakgrundsfakta kring företagets IT-relaterade förändringsarbete ..................... 33 

5.1.2 Positiva aspekter ..................................................................................................... 34 

5.1.3 Negativa aspekter ................................................................................................... 36 

5.2 Fallstudie 2 ...................................................................................................................... 37 

5.2.1 Bakgrundsfakta kring det stagnerade projektet ................................................... 37 

5.2.2 Nyckelfaktorer för det strandade projektet på logistikavdelningen ................... 38 

5.2.3 Studiens sammanfattade resultat........................................................................... 39 

5.3 Fallstudie 3 ...................................................................................................................... 40 

5.3.1 Implementeringsprocessen av IT-systemet ”Timecare” i Ljungby kommun ..... 40 

5.3.2 Faktorer som påverkade införandet av det nya IT-systemet? ............................. 41 

5.3.3 Resultatet - ett motstånd ......................................................................................... 41 

5.3.4 Vad gjordes inte? ..................................................................................................... 42 

5.3.5 Vad skulle gjorts? .................................................................................................... 43 

5.4 Fallstudie 4 ...................................................................................................................... 44 

5.4.1 Aspekter att ha i åtanke innan IT-projekt dras igång ........................................... 44 

5.5 Fallstudie 5 ...................................................................................................................... 44 

5.5.1 Från systemutvecklarens synvinkel ...................................................................... 45 

5.5.2 Skillnad på krav mellan användare och utvecklare i studien? ............................ 46 

5.5.3 Fördel med användarmedverkan? ........................................................................ 46 

6 Sammanfattning av uppsatsens empiriska grund ............................................................... 48 

6.1 Fallstudie 1 ...................................................................................................................... 48 

6.2 Fallstudie 2 ...................................................................................................................... 48 

6.3 Fallstudie 3 ...................................................................................................................... 49 

6.4 Fallstudie 4 ...................................................................................................................... 49 

6.5 Fallstudie 5 ...................................................................................................................... 50 

7 Analys ..................................................................................................................................... 51 



7.1 Förändringsarbete i de första faserna av ett IT-projekt ............................................... 51 

7.2 Verksamhetens agerande i de första faserna av ett IT-projekt .................................... 52 

7.3 Användarinflytande i de första faserna av ett IT-projekt ............................................ 54 

7.4 Förändringsledarens betydelse i de första faserna av ett IT-projekt .......................... 56 

7.5 Hinder för förändring i ett IT-projekts första faser ...................................................... 57 

8 Diskussion............................................................................................................................... 60 

8.1 Förändringsarbete i de första faserna av ett IT-projekt ............................................... 60 

8.2 Verksamhetens agerande i de första faserna av ett IT-projekt .................................... 60 

8.3 Användarinflytande i de första faserna av ett IT-projekt ............................................ 61 

8.4 Förändringsledarens betydelse i de första faserna av ett IT-projekt .......................... 62 

8.5 Hinder för förändring i ett IT-projekts första faser ...................................................... 62 

9 Slutsats .................................................................................................................................... 64 

9.1 Till vilken grad ges användarna en möjlighet att aktivt påverka de IT-relaterade 

 första faserna av förändringsprocessen idag? .............................................................. 64 

9.2 Hur påverkar användarmedverkan de första faserna förändringsprocessen? .......... 65 

9.3 Sammanfattande slutsats ............................................................................................... 66 

10 Avslutande reflektioner ..................................................................................................... 68 

10.1 Förslag på vidare forskning ........................................................................................... 68 

Referenser ....................................................................................................................................... 70 

 

Figurer 

Figur 1 Snöbollseffekten fritt efter Bruzelius och Skärvad (2012) ...................................................... 12 

Figur 2 Tolkning av problem och icke problem, fritt efter Goldkuhl och Röstlinger (1988)................. 13 

Figur 3 Förändringstrappan fritt efter Bruzelius och Skärvad (2012) ............................................... 18 



1 
 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien samt dess syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Mänsklig överlevnad baseras på vår benägenhet till förändring. Inte bara rent mänskligt 

utan även för företag och organisationer. En organisation som inte förändras i takt med 

omvärlden riskerar att snabbt bli irrelevant. 

Omvärldsförändringar kommer allt tätare och det gäller för organisationer att kunna 

anpassa sig till dessa, med alla de förändringar det innebär. Bland annat när det gäller den 

tekniska, IT-relaterade aspekten. I bästa fall sker nödvändig förändring i organisationen 

genom kontinuerliga anpassningar. Detta kallas för en lärande organisation, där 

förändringen sker på ett naturligt och spontant sätt. (Bruzelius och Skärvad 2012)  

Med den stora utbredningen av IT-system som finns idag i organisationer och företag är det 

allt fler medarbetare som blir berörda av förändringar i systemet. På så sätt är det inte så 

förunderligt att det på senare år har visat sig att användardeltagandet i förändringsarbetet 

har blivit allt viktigare och att samarbete leder till effektivitet. (Mumford 2000) Detta med 

tanke på att många manuella steg kan hoppas över med hjälp av ett IT-system. Kravet på 

kompetens hos de anställda har dessutom ökat markant på senare år, vilket har lett till att 

allt fler organisationer vill ha medarbetarna inblandade i projekt på grund av medarbetarnas 

allt mer specifika kompetens. (Skulmoski och Hartman 2010) Ibland kan det tyckas svårt att 

kunna inkorporera medarbetarna i en förändringsprocess, trots att fördelarna är stora. De 

skandinaviska länderna är framstående i användarmedverkan, för där går demokrati, i form 

av att alla får säga sin mening, och effektivitet, hand i hand. (Mumford 2000) 

Historiskt sett byggdes de allra första systemen endast utifrån verksamhetsledningens mest 

basala önskemål. I takt med att systemutvecklingen gick framåt blev det sedan på 1960-talet 

tydligt att system till viss del först och främst bör utformas genom ett antal olika steg. Om 

det då uppstod ett behov av användarnas åsikter i systemens uppbyggnad skedde detta med 

hjälp av sporadiska, informella intervjuer med användarna i planeringsfasen. (McLeod, 

MacDonell, och Doolin 2007)  

En skola som talar om vikten av användarmedverkan är den skandinaviska traditionen. Den 

skandinaviska traditionen har bidragit till att större tyngd läggs på användarmedverkan. Det 
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är få länder i världen som har ett så demokratiskt utvecklat synsätt även i arbetslivet, som de 

skandinaviska länderna. På 1970-talet presenterades kraven på demokrati även på 

arbetsplatsen i de skandinaviska länderna. (Ehn 1988) På så sätt sattes större press på 

arbetsgivarna att inkludera de anställda i beslut som fattades gällande deras 

arbetsförhållanden. DEMOS (Democratic Planning and Control in Working Life – On 

Computers, Industrial Democracy and Trade Unions) var ett projekt som introducerades 

1975 och pågick fem år framåt. Projektet byggde på att fackförbunden såg till att deras 

medlemmar fick meningsfulla arbetsuppgifter även när teknologi och arbetsförhållandena 

förändrades, när tekniken spelade en allt större roll och tog över en del av arbetsuppgifterna. 

Det var fackförbundens uppgift att se till att detta skedde på en demokratisk nivå.  

Asaro (2000) skriver vidare om den skandinaviska traditionen, att problem fanns vad det 

gällde att få utvecklare och användare att kommunicera med varandra. Forskare på den 

tiden då den skandinaviska traditionen blomstrade, trodde till en början att användarnas 

behov kunde framkomma endast genom att hålla organiserade möten med användarna. 

Detta visade sig vara fel. Användarna behöver också visuellt se vad som behöver göras och 

vad som är prioriterbart, samt vilka krav som ska finnas på systemet. Detta för att 

användarna ska kunna ha en åsikt om förändringen. Forskarna kom också på så sätt fram till 

vikten av att framställa de tekniska delarna, på ett tidigt stadium med användarna. 

Denna syn på användarinflytande, tillsammans med Avison och Fitzgeralds (2006) sätt att 

dela upp användarmedverkan i olika grader av inflytande i IT relaterade förändringsarbeten, 

i allt från inget inflytande alls till total demokrati och insyn, har lett oss fram till 

utgångspunkten för vår studie. Med denna studie vill vi belysa hur användarinflytande 

hanteras i verksamheter idag och hur det påverkar förändringsprocessen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur användarmedverkan påverkar ett IT-relaterat 

förändringsarbete idag. Vi vill ta reda på om förändringsarbetet blir mer lyckat med, eller 

utan inblandning av användarmedverkan i de första faserna innan systemutveckling tar vid.  

1.3 Frågeställning. 

 Till vilken grad ges användarna en möjlighet att aktivt påverka de IT-relaterade 

första faserna av förändringsprocessen idag? 

 Hur påverkar användarmedverkan de första faserna förändringsprocessen? 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avser att belysa hur användarmedverkan hanteras i verksamheter idag och hur 

användarinflytande spelar roll i de första faserna av förändringsarbetet av ett IT-system.  

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till studenter insatta i systemvetenskap med intresse för 

förändringsarbetets första faser, samt medarbetare inom organisationer och företag som 

kommer i kontakt, eller förväntas komma i kontakt med förändringsarbetets första faser, 

kopplat till IT-system. 
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2  Metod 
I denna del av uppsatsen kommer vi att behandla det metodmässiga tillvägagångssätt som ligger till 

grund för uppsatsen. 

Det vi kommer att lägga fram i den här uppsatsen är byggt på kunskap utvunnen ur ett 

flertal fallstudier som behandlar det aktuella ämnet. 

2.1 Uppsatsens kvalitativa metod 

Vi väljer att dra nytta av den kvalitativa metoden med syfte att få en bättre förståelse för 

vissa faktorer. I en kvalitativ metod uppsöks i våra studerade fallstudier, en organisation 

eller ett företag som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden räknar med kan 

bidra med en nyanserad bild av det man studerar säger Holme, Solvang och Nilsson (1997). 

Det är precis detta vi vill åstadkomma förutom att vi i vår metod använder flera fallstudier 

samtidigt.  

Vi har valt att ha samma förhållningssätt till våra fallstudier som Benbasat mfl. har skrivit 

om i sin artikel; ”The case research strategy in studies of information systems”(1987). De valde ut 

fallstudier som behandlade ämnet de studerade för att till en början granska styrkor och 

svagheter i dem en och en. Sedan gick de igenom de utvalda fallstudierna och rankade dem 

utifrån egna riktlinjer för fallstudier som de satt upp. De valde till sist ut fyra fallstudier 

eftersom var och en av dem hade olika sätt att vinkla styrkor och svagheter med fallstudier. 

(Ämnet de valt att studera) I vårt fall handlar det således om att plocka ut fallstudier som 

granskar vårt ämnesområde och att inhämta kunskap i dem kring styrkor och svagheter 

kring användarmedverkan vad gäller det specifika fall som studien studerar. Att sedan 

också ranka och värdera fallstudierna utifrån våra uppsatta kriterier (se ovan) hjälper oss i 

processen att välja ut relevanta studier.  

Det finns alltid en utgångspunkt för en undersökning. Detta är den förförståelse som 

forskaren har. Förförståelse är den uppfattning man har om en företeelse, som baserats på 

egna erfarenheter och tidigare kunskap, bland annat. Detta brukar ses som en allsidig 

utgångspunkt för det egna arbetet. En annan utgångspunkt är de fördomar som finns om en 

undersökning innan denna startas. Fördomar är socialt grundade, subjektiva uppfattningar 

som vi har om ett fenomen, innan en studie startas. Dessa förförståelse och fördomar kan 

vara svåra att göra sig av med och på grund av detta så präglas varje forskningssituation av 

dessa. (Ibid) Denna förförståelse och dessa fördomar kommer mest troligt att drabba även 



5 
 

oss under skrivandet av denna uppsats, och även om våra uppgifter bygger på sekundär 

empiri är det svårt att komma ifrån dessa. 

2.2 Uppsatsens uppläggning 

Allt som bidrar till att ny kunskap kan förmedlas kan ses som en metod säger Holme, 

Solvang, och Nilsson (1997) 

Vår uppsats är inriktad på en kartläggning av nutida förhållningssätt och tillämpningar 

inom vårt ämnesområde. Vi har därför valt att granska sekundär empiri, och byggt vår 

uppsats på denna.  

Den empiriska informationsinsamlingen inleddes med att sortera ut lämpliga fallstudier 

enligt kriterier som vi själva valt ut och som hade till uppgift att hjälpa oss in på rätt sorts 

fallstudier för det ämne vi valde.  

Ett flertal fallstudier studerades för att kunna se den tillgängliga informationen i ett större 

sammanhang, och för att i senare analys kunna dra slutsatser av dem.  

2.2.1 Uppsatsens sekundära empiriska datakällor 

Vad är då en fallstudie? För uppsatsens fortsatta förståelse är det av vikt för läsaren att förstå 

hur en fallstudie är uppbyggd och hur den tillämpas eftersom vi använder fallstudier som en 

sekundär, empirisk datakälla.  

En fallstudie studerar ett fenomen i dess naturliga miljö, till exempel implementering av ett 

nytt IT-system på en arbetsplats. Intryck och information samlas genom bland annat 

intervjuer med berörda personer, och observationer av organisationen. Fallstudier kan alltså 

bland annat innehålla intervjuer, analysdata och resultat från öppna eller slutna 

observationer från olika företag. Dessa studier medför att jämförelser kan ske och insikter 

om företeelser och andra fenomen kan appliceras på en annan snarlik verksamhet. 

Fallstudier är nödvändliga som grund för uppsatsens studie på grund av ovanstående 

argument. (Benbasat, Goldstein, Mead 1987) 

Det som kan förväntas av en fallstudie är möjligheten att komma nära inpå verkligheten, 

detta med tanke på att man ständigt är närvarande. Med tanke på den ständiga närvaron är 

det svårt att manipulera miljön för den utomstående observatören, utan att en relativt rättvis 

bild av verkligheten målas upp. Den ständiga observationen gör det svårt för det 

observerade företaget att gömma eventuella brister vid till exempel en implementering av ett 

nytt IT-system, till exempel missnöje hos slutanvändaren.(Ibid.) 
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2.2.2 Kriterier för val av sekundära empiriska datakällor 

För att fallstudierna ska kunna ge relevant och ändamålsenlig information är det av yttersta 

vikt att ett urval av möjliga sådana görs. 

De kriterier vi har haft vad gäller valet av fallstudier är därför inriktade på studier kring 

användarmedverkan i förändringsarbeten/förändringsprojekt. Fokus ligger på fallstudier 

med svensk anknytning. Vidare kriterier på fallstudierna har varit att de ska analysera mer 

eller mindre lyckade förändringsarbeten. De fallstudier som granskas i uppsatsen ska vidare 

beröra aspekter som härrör till förändringsarbetets tidiga faser. Vi har även valt att acceptera 

fallstudier som visar resultatet av en förändring sett till användarmedverkan. Det vill säga 

fallstudier av karaktären ”vad hände sedan?”.  

För att fallstudien ska vara aktuell för uppsatsen ska den förutom att vara Svensk och belysa 

faserna innan systemutvecklingsprocessen också belysa minst en av följande: 

 Resultatet av användarmedverkan i förändringsarbeten/förändringsprojekt 

 Resultatet av projektledarens medverkan vid en förändring. 

 Analys av mer eller mindre lyckat förändringsarbete. 

2.3 Diskussion kring uppsatsens uppläggning 

Vi anser att fallstudier är de bäst lämpade sekundära källorna för informationsinsamling till 

vår uppsats. Vi tror att fallstudier kan bidra med skildringar kring IT-relaterade förändringar 

på en arbetsplats på ett sätt som exempelvis inte en litteraturstudie skulle kunnat bidra med. 

I verksamheten som studeras upptäcks av undersökaren fel och brister, och resultaten kan 

inte manipuleras i någon större utsträckning. Allting sker där och då. Fallstudierna ger en 

bild av hur användardeltagandet ser ut vid IT-relaterat förändringsarbete. Fallstudier 

skildrar verkligheten på ett lämpligt sätt, enligt vår mening. 

Vi strävar efter att göra en kartläggning av nutida förhållningssätt i verksamheter. Genom att 

studera redan gjorda fallstudier kartläggs scenarion som visar på styrkor och svagheter i 

förändringsprocesser. Utifrån dessa ämnar vi sedan analysera styrkor och svagheter och dra 

slutsatser som bidrar till att svara på uppsatsens frågeställningar. 

2.4 Förhållningssätt till abduktion 

I olika typer av forskning finns det tre potentiella sätt att relatera teori och empiri till 

varandra. Det kan skapas en ny teori, utveckla och ifrågasätta en befintlig teori eller använda 

sig av teorier för att analysera det egna empiriska materialet. (Ahrne och Svensson 2011) 
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När forskningen utförs är det även viktigt att tydliggöra ur vems perspektiv den framförs för 

att ha detta tydligt i åtanke. Induktion innebär att generella slutsatser dras från enskilda fall 

och data. I vårt fall kommer vi att granska tidigare fallstudier och se vad de har kommit fram 

till för slutsatser. Deduktion i sin tur innebär att slutsatser dras baserat på allmänna lagar och 

teorier. I vår studie handlar det om att först hitta lämplig teori kopplat till studiens 

frågeställningar för att sedan använda dessa som stöd när våra egna slutsatser dras. 

Abduktion är ett växelspel mellan induktion och deduktion. (Ibid.) 

Med vår studies upplägg kommer därför abduktion att vara lämpligt. Genom att dra 

generella slutsatser från respektive fallstudie kommer vi att kunna koppla dessa till den 

redan existerande teori som finns kring vår studies teoretiska huvudämnen. Genom att 

studera fallstudierna via ett teoretiskt perspektiv ges vår studie värdefull information kring 

verklighet och teori. Informationen kring den empiriska verkligheten kontra den teoretiska i 

avseendet på våra frågeställningar torde bli tydlig och användbar på detta sätt. Mönster och 

konkreta fakta utifrån empiri och teori utgör sedan grunden för vår förmåga att besvara 

studiens frågeställningar.  

2.5 Analys av det sekundära empiriska materialet 

Vi har valt att titta på och inspireras av Benbasat m.fl. metod när det gäller att analysera 

sekundär empiri. Vi kommer därför utgå från de fallstudier vi har studerat och låta analysen 

präglas av hur de enskilda fallstudierna är utformade. Detta i sin tur påverkar 

förutsättningarna för möjligheter till innehållsrika analyser av det empiriska materialet. 

(Benbasat, Goldstein och Mead 1987) 

Vårt mål är, liksom Benbasat m.fl. beskriver, att vi genom analysen ska kunna få en överblick 

och se olika drag och fenomen i det sammanhang som användarmedverkan i 

förändringsarbeten beskrivs i fallstudierna. 

Vi väljer att inkludera ett flertal fallstudier som studerar vårt ämnesområde eftersom vi på 

detta sätt kan se likheter och olikheter i var och en av dem. Detta kan i sin tur leda till att en 

mer nyanserad bild kan fås av användarmedverkan i förändringsarbeten. Då uppsatsen vilar 

på tidigare kända förhållningssätt till användarmedverkan i förändringsarbete är det viktigt 

att ha i åtanke att uppsatsens inriktning syftar till att jämföra dåtid och nutid vad gäller detta 

ämne.  

Analysen kan, med hänvisning till fallstudiernas ämnesområde inte ses som generell och 

allmän för en viss bransch då fallstudierna kommer från olika branscher. Analytisk 
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generalisering innebär att man försöker relatera studiens resultat till mer allmänna teoretiska 

ramverk och begrepp (Ahrne och Svensson, 2012), alltså som en vägledning för vad som 

kommer hända i en annan situation. Analysen ska därför ses som en grund att stå på för att 

sedan kunna se viktiga drag och mönster kring förändringsarbete. Resultatet av analysen blir 

sedan grunden för att kunna presentera dåtida och nutida förhållningssätt kring 

användarmedverkan. Fallstudierna hjälper således till att belysa hur detta sker idag.  

2.6 Metodkritik 

Vår analys förstår vi också kommer präglas av oss som författare i stor utsträckning. Dels 

eftersom vi tolkar och analyserar någon annans redan tolkade och analyserade tankar, dels 

eftersom våra respektive sätt att tolka och analysera skiljer sig från varandra ibland. Det vi 

ser och läser kommer därför påverka analys och resultat ytterligare.  

Vår metod att samla in data från traditionell empirisk datainsamling skiljer sig eftersom vi 

använder oss uteslutande av sekundär empiri. Till det ska beaktas att författarna till de 

studier vi valt ut har en egen syn på den verksamhet de undersökt. Studierna har tolkats och 

upplevts på plats och det i sig kan vara svårt att till fullo redogöra för i skrift. Vi som 

författare måste således tolka andrahandsinformation och därmed också antagligen vara 

beredda på att vi kan komma att missuppfatta och misstolka vissa delar av den information 

som vi läser. 

Eftersom fallstudierna härrör från olika typer av branscher kan endast en partiell bild över 

hur verksamheter jobbar med användarmedverkan i sina förändringsprojekt fås. I denna 

studie kan därför inte en branschspecifik bild av förändringsarbete ges.  

Det ska också sägas att vi genom vår metod att utnyttja enbart sekundär empiri, kan komma 

att ha svårt att ställa oss kritiska till vad fallstudierna kommit fram till i vår analys. Att 

använda sekundär empiri innebär ju att någon annan redan varit kritisk till vad som 

framkommit i studien. Att då kritisera det som någon annan presenterar som sanning kan i 

detta fall vara vanskligt då vi är ett steg längre bort från sanningen (verksamheten som 

studerades) än vad de författare var som gjorde fallstudien från början. Utifrån vårt 

perspektiv tror vi oss ändå kunna hitta andra aspekter på det vi studerar. 

Vid en kvalitativ undersökning kommer man närmare till det som studeras och dessutom får 

det studerade företaget en möjlighet att själva styra sin medverkan. Den kvalitativa metoden 

behöver dock inte alltid vara helt problemfri. Forskarnas upplevelser av en situation kan 

vara felaktiga, och de kan helt enkelt ha misstolkat det studerade företagets motiv och 
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signaler. Den relation som uppstår mellan en forskare och ett företag, vid en fallstudie, kan 

även den utgöra ett problem. Den kan nämligen skapa bestämda förväntningar. (Holme, 

Solvang och Nilsson, 1997) Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke för vår del som bygger 

denna uppsats på sekundär empiri.  

2.7 Källkritik 

I arbetet med denna studie har vi nogsamt värderat hur pass användbara och trovärdiga 

våra källor är. Trovärdighet säger Holme, Solvang och Nilsson (1997) har två sidor, en inre 

och en yttre analys. Den yttre analysen görs genom att jämföra information från olika källor; 

det vill säga att källorna ska vara så oberoende av varandra som möjligt. Finns det trots detta 

många punkter i källorna som överensstämmer blir trovärdigheten starkare till källan. 

Vid den inre analysen av den enskilda källan skriver Holme, Solvang och Nilsson (1997) att 

följande punkter behöver beaktas: 

 Inre överensstämmelse 

 Generell säkerhet i källans innehåll 

 Möjlighet att i hög grad förstå och återberätta händelser som källan berättar om 

 Upphovsmannens subjektiva perspektiv  

Arbetet med uppsatsen skiljer sig åt gentemot traditionella uppsatser eftersom vår studie 

innehåller flera olika fallstudier. Som författare av denna uppsats har vi därför inte haft 

möjlighet att själva validera de uppgifter som redovisas som resultat i det empiriska 

materialet. Vi tvingas tolka andra författares resultat och slutsatser och därför kan validitet 

kring de empiriska uppgifterna diskuteras och ifrågasättas. Eftersom uppsatsens empiriska 

material inte är hämtat från en och samma studie och inte heller en enskild bransch finns 

också möjlighet till att ifrågasätta validiteten av resultatet ytterligare. Det är också svårt att 

undersöka reliabiliteten i de fallstudier som finns med eftersom vi som författare egentligen 

inte vet något om författarna till fallstudierna och deras relation till dem som ingick i 

respektive studie.  

Trovärdigheten i fallstudierna relaterat till det Holme, Solvang och Nilsson (1997) säger 

kring avståndet mellan källa och ursprungssituationen, det vill säga, avståndet mellan oss 

som författare och fallstudiens företag/organisation är också en källa till osäkerhet i 

uppsatsens empiriska material. Holme, Solvang och Nilsson (1997) menar att det bästa vore 
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att välja den källa som ligger närmast den situation som den beskriver. I detta fall menar vi 

att det alltså inte till 100 % går att lita på fallstudiernas resultat eftersom vi själva inte utfört 

dem och därmed inte heller ger vår egen bild av händelseförlopp o dylikt. 

Som motvikt till vår egen osäkerhet gentemot fallstudiernas olika resultat måste det ändå 

framhävas att vi litar på fallstudieförfattarnas goda omdöme och forskningsresultat. 

Fallstudieförfattarna är, vad Holme, Solvang och Nilsson (1997) skulle definiera som ”källan 

som ligger närmast situationen” som fallstudien handlar om och således trots allt den mest 

trovärdiga vi har att förhålla oss till. Detta gör att fallstudieförfattarnas resultat är det som vi 

tolkar och bygger vidare våra slutsatser på.  

Som författare till denna uppsats är vi också mycket medvetna om att vår studie 

generaliserar bilden av användarmedverkan i förändringsarbete som relateras till IT-system 

och IT-projekt. Detta tar vi också sedan upp som möjliga frågor att forska vidare på för att 

försöka att få fram en mer nyanserad bild av specifika branscher. 

Vidare finns en möjlighet att det teoretiska materialet är färgat av det lärosäte vi studerat 

vid. Teorier och i uppsatsen redovisade tillvägagångssätt är i vissa fall forskningsresultat 

gjorda av forskare vid den institution vi för tillfället tillhör. Därmed är vi medvetna om att 

det finns andra sätt att se på samma sak vilket vi också har försökt att belysa i det teoretiska 

avsnittet av uppsatsen.  
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3 Teoretisk referensram 
I denna del av uppsatsen redovisas olika typ av information som framkommit efter en genomgång av 

tidigare forskningslitteratur. Här redovisas vår utgångspunkt vad gäller att leda förändring, de första, 

mest väsentliga, delarna i en förändringsprocess före och fram till implementeringen av ett nytt IT-

system, hur användarmedverkan påverkar en förändringsprocess, samt vilka motsättningar som kan 

stötas på under en förändringsprocess. Vidare redovisar vi vår utgångspunkt till de hinder som kan 

uppkomma under förändringsprocessens första faser samt projektledarens roll i ett IT-projekt. 

3.1 Förändringsarbetets faser 

En förändring kan med fördel delas upp i olika moment. Alla moment i en förändring 

hänger också på något sätt ihop med verksamheten och dess individer som förändringen 

sker i. Enkelt uttryckt uppstår ett från medarbetare upplevt problem som genom 

problemlösning löses och målet, att det upplevda problemet blir mindre problematiskt 

uppnås. Arbetet ”startar” i och med att verksamheten har/får ett problem och i en idealisk 

värld tar verksamheten fram olika alternativ för att lösa problemet för att kunna nå målet. 

Förändringsarbetet fortsätter sedan med att verksamheten analyserar sitt faktiska 

förändringsbehov och sedan vilken åtgärd som är lämplig för att tillgodose behovet. 

Analysen bör utmynna i en kartläggning av upplevda problem vilka är så pass viktiga att ett 

förändringsbehov föreligger samt vilka förändringsåtgärder som krävs. Åtgärderna syftar till 

att verksamheten ska försöka åskådliggöra sina mål och i samband med detta kan därför nya 

mål uppstå. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

En förändringsprocess kan delas upp i tre faser. (se sid. 12 för illustration) I den första fasen 

gäller det att få igång förändringsprocessen, i nästa fas att genomföra den, och i den sista 

fasen säkerställa att förändringen genomförs. Detta ska fungera enligt snöbollseffekten, man 

gör en snöboll, knuffar den, få den att rulla av sig själv och bli allt större. 
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förändring

 

Figur 1 Snöbollseffekten fritt efter Bruzelius och Skärvad (2012) 

3.2 Förändringsarbete i praktiken i relation till individen 

3.2.1 Problemet 

Till att börja med är skillnaden mellan hur någon vill att det ska vara och hur någon 

uppfattar att det är definitionen av vad ett problem är, säger (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

Verksamheten har i och med detta upptäckt ett problem av något slag som behöver tas i tu 

med. 

Problemet är alltså en upplevd situation som på något sätt är otillfredsställande och därför 

avvikande sett ur en persons förväntningar och önskan om hur han eller hon vill uppleva 

situationen. Problemet existerar i sig också bara utifrån människors egna upplevelser av den 

tänkta verklighet som människan befinner sig i. Människan är därmed upphovet till det 

faktum att det existerar ett problem över huvudtaget. (Ibid.) 

Problem upptäcks också, och följs av andra problem som är direkt eller indirekt relaterade 

till varandra. I sin tur gör detta att problemlösningen blir än mer komplex då fler människor 

med fler uppfattningar blir involverade i förändringsarbetet. Olika problem och dess 

lösningar kan motverka varandra och dess involverade människor därför. För att undvika 

detta är det viktigt att sträva efter att kunna påverka problemsituationen så att det totala 

intrycket av alla problem upplevs som mindre problematisk. Detta görs bäst genom att 

betrakta problemen som en helhet med en helhetsmässig överblick. Ordet ”problem” har i 

många människors öron en negativ klang. Människor kan därför också uppleva att själva 
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problemlösningsprocessen hämmas så pass att människan blockeras i sina försök att komma 

fram till positiva lösningar på det upplevda problemet (Ibid) 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) påpekar att problem bör ses som en upplevelse av en 

situation och att varje individ bör se möjligheterna i upplevelsen. På så sätt menar de att 

individen kan utgå från en tänkt lösning. Att inte involvera möjligheter och tänkta mål i 

problemet kan tyda på att individen ”flyr” från den verkliga situationen som råder. Det 

finns, menar Goldkuhl och Röstlinger (1988) ett behov av att individen måste få lära sig att 

sig att uppleva, analysera och hantera sin verklighet. Individen kan där igenom finna en 

trovärdig tolkning av den och för att på så sätt kunna hitta lösningar som kan leda fram till 

en förändring. 

Utifrån denna utgångspunkt beaktas problem som situations– och aktörsberoende och 

därmed också tidsberoende säger Goldkuhl och Röstlinger (1988) Resultatet blir att 

människan tolkar situationen som ett problem eller ett icke problem, enligt figuren nedan. 

Situation i 
verksamheten

Icke problemProblem

Mål 

värderingar

Tolkning, värdering 
(aktör)

eller

 

Figur 2 Tolkning av problem och icke problem, fritt efter Goldkuhl och Röstlinger (1988) 

Eftersom olika människor har olika uppfattningar om vad som är problem eller inte ser 

tolknings– och värderingsprocessen olika ut för olika människor helt naturligt. Detta beror 

på att olika människor har förutom olika uppfattningar om problemet också olika 

uppfattningar om situationen i verksamheten och dess mål. Dessutom spelar människornas 
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kunskaper om problemet och situationen problemet befinner sig i roll för uppfattningen. 

Kring ett förändringsarbete är det också viktigt att ta reda på de positiva respektive negativa 

sidorna av det upplevda problemet. (Ibid.) 

3.2.2 Problemlösningen 

Problemlösning kan sedan ske genom att verksamheten förändrar en uppkommen situation, 

anpassar sina mål, utnyttjar en möjlighet genom att förändra och utveckla målen och 

situationen de befinner sig samt omtolka och omvärdera situationen och/eller målet. 

(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

Problemlösning är komplext och ingen lösning är generellt bättre än den andra. Vilken 

metod som är bäst baseras på situationen i fråga och den totala bilden av problem, mål och 

behov. Verksamheten behöver titta på sina förutsättningar inför varje situation (problem) 

och därefter fatta beslut om den metod som är bäst lämpad för att komma fram till ett bra 

resultat. Att enbart förhålla sig till en lösning för att ”det är så problem löses i denna 

verksamhet” är inte ett bra sätt att förhålla sig till problemlösning. En helhetsbild och 

kunskap om att andra metoder kan vara fruktsamma för goda resultat är viktigt för 

problemlösningens framgång. (Ibid.) 

Problemlösning så som uppsatsen förhåller sig till begreppet handlar om att en förändring 

sker i en problematisk kontext för att sträva mot en oproblematisk kontext. Avsikten med 

problemlösningen blir att förmå individer och verksamhet att sträva mot en medvetenhet att 

försöka påverka för att helheten i framtiden ska bli mindre problematisk. (Ibid.) 

3.2.3 Målet 

Eftersom målen i verksamheten är satta av individer i den finns det olika förhållningssätt till 

verksamhetens mål. Individer tenderar ibland att jobba i verksamheten utan att vara 

medvetna om verksamhetens mål. Det fungerar bra trots att det inte finns några uppsatta 

mål att förhålla sig till. Individerna sägs då jobba mot underförstådda värderingar och mål. 

Individerna känner till vad som är bäst för verksamheten utan att det finns nedskrivet 

någonstans. Detta tillstånd i en verksamhet medför att målen är naturliga för individerna och 

verksamheten därför fungerar bra. Målen är inga regler att förhålla sig till eller upplevs inte 

som något som styr eller begränsar individerna i det dagliga arbetet. Mål som upplevs som 

naturliga bör vara av enkel och naturlig karaktär och formuleras på enkelt och naturligt sätt. 

Trots detta är det bra att verksamheten har uttryckliga mål att fastställa och arbeta emot. 

Möjligheten med uttryckliga mål i verksamheten är att målet/målen går att kommunicera 

och göra till något gemensamt, ifrågasätta och förändra, göra upptäckter kring målkonflikter, 
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samordna delverksamheter och tydligt och öppet utvärdera verksamhetens 

resultat.(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

Mål i verksamheten är också grunden för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett 

medvetet och riktat sätt. Mål gör också att alla individer ska sträva efter att utföra 

arbetsuppgifter som ska understödja verksamheten att uppnå de uppsatta målen och dra åt 

samma håll. En verksamhet utan mål har heller ingenting att värdera sitt resultat emot. Utan 

mål kan verksamheten inte heller avgöra om det finns ett problem eller inte eller om 

verksamheten behöver förändras eller inte. Målet är förutsättningen för problemet liksom för 

behov och förändringsåtgärder. Målet upplevs också som meningslöst om verksamheten inte 

lyckas styra mot rätt mål och bör inte mätas i ”effektivitet”, dvs. hur väl ett mål uppfylls eller 

inte (Ibid.) 

Ett mål är att betrakta som ett resultat som är nåbart. Med det menas att verksamhetens 

möjlighet att nå önskade resultat och effekter ökar. Verksamheten delar ofta in sina mål i ett 

eller flera huvudmål med tillhörande delmål. Huvudmålen(-et) är mål som har betydelse för 

verksamheten och som är oberoende av andra mål. Målet är oberoende i aspekten av att inte 

vara beroende av att bidra till något annat resultat eller inte. Allt i en verksamhet bör på ett 

eller annat sätt dock bidra till att uppfylla huvudmålen. (Ibid.) 

Att nå huvudmålen görs lämpligast med hjälp av delmål. Delmålet är ett mål som endast kan 

kallas delmål om det bidrar till att måluppfyllelsen ökar för ett huvudmål. Delmål är samtidigt 

mål som kan användas som medel för att uppnå andra delmål i verksamheten. Detta ger att 

huvudmål också kan fungera som delmål. I en verksamhet kan målen, oavsett huvud– eller 

delmål, konkurrera med ett annat på samma nivå så att det ena målet inte går att uppnå 

innan det andra är uppnått och tvärtom. Att därför formulera mål så att de bidrar till ett bra 

resultat är därför en konst i verksamhetens strävan mot ett bra resultat kring huvudmålet. 

(Ibid.) 

3.2.4 Förändringsbehovet, förändringsåtgärden och förändringsanalysen 

Ett förändringsbehov kan tacklas på flera olika sätt för att tillgodoses. Det är viktigt att som 

ledare av ett förändringsarbete inte fastna för en enda lösning. Det gör att lösningen skapar 

hinder för att se andra lösningar som kanske också skulle kunna vara aktuella. Alla problem 

som verksamheten väljer att gå vidare med är heller inte säkert att det finns ett 

förändringsbehov för i detta skede och problemen avfärdas därför. Ett knep i gallringen av 

verksamhetens problem är att arbeta i 2 steg. Verksamheten behöver bestämma behovet av 
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förändring och sedan applicera bra sätt att ta itu med behovet på. (Goldkuhl och Röstlinger, 

1988) 

När förändringsbehovet/en är åskådliggjorda ställs verksamheten inför valet av 

förändringsåtgärd. En åtgärd kan antingen innebära att en eller flera behov tillgodoses på 

samma gång eller flera åtgärder krävs för att ett behov ska kunna tillgodoses och uppfyllas 

för att problemet i sig ska bli mindre oproblematiskt. Förändringsåtgärder behöver ett väl 

underbyggt beslutsunderlag. Det underlättar beslut kring vilka åtgärder som lämpar sig 

bäst. Beslutsunderlaget ska ge verksamheten möjlighet att hänsyn till och se helheten av 

problemet. (Ibid) 

Beroende på vilken åtgärd verksamheten väljer krävs olika resurser vid utveckling och 

genomförande. Åtgärdstyper som kan vara aktuella i samband med förändringar kring 

system är produkt–, produktions–, personal–, informationssystem och målutveckling. En 

åtgärd kan vara aktuell i flera olika åtgärdstyper. Oavsett åtgärd med tillhörande åtgärdstyp 

ska lösningen på problemet vara av vikt för verksamhetens fortsatta utveckling. (Ibid.) 

Förändringsarbetet bör sedan i en idealisk värld sammanfattas i vad Goldkuhl och 

Röstlinger (1988) kallar ”förändringsanalys”. Verksamheten bör i en sådan kartlägga styrkor 

och svagheter kring de upplevda problem som finns samt vad som är målen med dessa. 

3.3 Att leda förändring 

Förbättring kan bara uppnås via förändring, men alla förändringar leder inte till 

förbättringar. 

Förändringsledning fokuserar på hur förändringsarbete, och dess processer skall hanteras, 

ledas och drivas, för att uppnå de önskvärda målen. Det handlar om att övervinna hinder 

och att engagera medarbetarna, samt andra aktörer. (Bruzelius och Skärvad 2012) 

Det finns tre frågor som bör ställas vid en förändringsprocess, när det gäller ett system: hur 

svårt kommer systemet vara att designa och implementera, vilka förändringar på människa 

och organisation kommer det att innebära, och hur stora blir konsekvenserna om inte 

systemet fungerar som det ska på en gång? För att kunna svara på alla dessa tre frågor krävs 

kunskap. (Mumford, 2000) 

Första förändringen gäller inkrementella och radikala förändringsprocesser. I så kallade 

inkrementella förändringsprocesser sker förändringen gradvis i flera steg, under en längre 

period. Denna typ av förändring baseras på förfining och vidareutveckling av 
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verksamhetens aktiviteter och processer. Varje enskild handling är liten, men alla dessa små 

handlingar tillsammans kan ha stor betydelse. För att inkrementella förändringsprocesser 

ska kunna appliceras på organisationen är det viktigt att det är en lärande organisation. 

Radikala förändringsprocesser bygger på några få, men stora steg, under en kort tidsperiod. 

Det gäller att skapa något nytt. Den här typen av förändringsprocesser lämpar sig bäst när 

ledning och medarbetare ”sitter fast” i gamla invanda mönster som gör att verksamheten 

inte rör sig framåt. Radikal förändring är ofta nödvändig vid en krissituation, då det gäller 

att ta beslut snabbt. I många fall tillämpas en kombination av dessa två 

förändringsprocesser. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Förändringsprocesser kan även delas upp i planerade förändringsprocesser, samt 

utforskande förändringsprocesser. Den planerade förändringsprocessen kännetecknas i 

huvudsak av ett strukturerat mål och plandrivet arbete där processen drivs från en analys av 

nuläget, till ett framtida önskvärt mål. Den utforskande förändringsprocessen ser vision, mål 

och strategier i en ofta improviserad, handlingsdriven lärprocess. Vid sådana 

förändringsprocesser är det viktigt att inledningsvis tydliggöra ungefärlig riktning och 

framtida vision för förändringsarbetet, och sedan via handlingar i en experimentell och 

lärande process successivt skapa det önskade läget. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Genom att implementera ett socio-tekniskt synsätt på förändringsprocessen bidrar det till att 

organisationens värderingar inte enbart fokuseras på det tekniska perspektivet utan även på 

den mänskliga faktorn i en förändringsprocess. Arbetstagare ska tillåtas, och uppmuntras att 

vara med och ta beslut om sådant som berör dem själva. Tillvägagångssättet vid förändring 

är lika viktigt som själva resultatet av förändringen. Om det är meningen att slutprodukten 

av förändringen ska leda till ett mer humant, innovativt och effektivt arbetssätt är det viktigt 

att förändringsarbetet går till på samma sätt, menar de socio-tekniska anhängarna. Ett socio-

tekniskt perspektiv bygger på att lika stor fokus läggs på både det sociala perspektivet och 

det tekniska när ett nytt IT-system tas fram. (Mumford E, 2000) 

Alla förändringsprocesser är olika och därför är det viktigt för den som leder 

förändringsarbetet att anpassa förändringsprocessen till den gällande situationen (Bruzelius 

och Skärvad, 2012) 

3.4 Att leda förändringsarbete i förhållande till individerna 

Att leda förändringsarbete är en svår men viktig uppgift. Det handlar i grund och botten om 

att skapa en engagerad uppslutning i förändringsarbetet av och från de individer eller 
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grupper som berörs och som är viktiga för att förändringsarbetet ska bli så bra som möjligt. 

Det handlar även om att förstå och på ett konstruktivt sätt hantera det motstånd mot 

förändring som mer eller mindre väcks i alla verksamheter. Enbart formella beslut räcker 

sällan för att önskvärda resultat ska uppnås. För att en förändringsprocess ska bli så bra som 

möjligt gäller det att förändringsförslaget är rimligt relevanta och väl underbyggda, så att 

det blir rätt från själva början. Medarbetare engagerar sig gärna i förändringar som är 

begripliga, meningsfulla och hanterbara, samt ger möjlighet till delaktighet, och på så sätt 

chansen att påverka förändringsförloppet. Under dessa förutsättningar är medarbetare 

viktiga aktörer i förändringsarbetet.(Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Att leda ett förändringsarbete genom förändringsprocess, genomförande och säkerställande 

av att förändringen genomförs i verksamheten kan delas in i olika aktiviteter och kan 

visualiseras enligt nedan.  
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Figur 3 Förändringstrappan fritt efter Bruzelius och Skärvad (2012) 
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Bruzelius och Skärvad (2012) delar konkret in förändringsarbetet i följande 9 olika punkter: 

1. Bygg ett förändringsteam, en ledare kan sällan på egen hand driva en förändringsprocess 

på egen hand. Det kan krävas ett förändringsteam med kompletterande kompetenser, som 

medverkar genom hela förändringsprocessen. I detta team bör det finnas åtminstone tre 

specifika roller, ambassadören, vars uppgift det är att skapa utrymme för förändringar, 

bygga upp och säkerställa förtroende såväl inom verksamheten, samt hos dess intressenter. 

Processorn, som initiera, engagera och kontrollera själva förändringsprocesser. Samt 

katalysatorn, som sätter igång och driver på arbetet. 

2. Skapa förståelse och förändringsinsikt hos dem som berörs av förändringsförslaget. 

Begripliggöra vad som ska förändras, samt göra förändringen meningsfull och hanterbar. En 

ledare måste klargöra varför det inte går att fortsätta som tidigare, samt visa att det finns ett 

bättre sätt. 

3. Tydliggör visionen för förändringsarbetet, den som leder ett förändringsarbete behöver 

tydligöra det långsiktiga målet, ha en vision för arbetet, för att på detta sätt motivera sina 

medarbetare till en förändring.  

4. Fastställa mål och delmål, de långsiktiga målen behöver brytas ner i delmål, det är inte 

mycket som kan uppnås eller genomföras på en gång. I de allra flesta förändringsprocesser 

är det viktigt att kunna visa upp snabba resultat, då dessa visar att förändringen är 

meningsfull och leder åt rätt håll. Snabba resultat ökar tilltron till förändring. En viktig sak 

att komma ihåg är att det under en förändringsprocess under vägen inte sällan dyker upp 

nya problem som måste hanteras, som inte kan planeras på förhand. 

5. Involvera de som berörs, förändringsprocessen underlättas i de flesta fall genom att de 

berörda individerna involveras och görs delaktiga. Detta kan möjliggöra acceptans och 

förståelse för förändringsprocessen. 

6. Kommunicera fortlöpande, som regel bör en ledare hellre över- än underkommunicera, 

alltså hellre oftare och mer än vad som ibland ses som tillräckligt. Kommunikation handlar 

även om att lyssna och stimulera till dialog. Effektiv kommunikation handlar om enkelhet 

och tydlighet, budskapet förstärks av metaforer som ökar begripligheten. 

7. Ett engagerat, intresserat och stödjande ledarskap, för att kunna engagera andra måste 

man själv vara engagerad, och öppet visa detta engagemang. En förändringsledare bör vara 

en god förebild som i ord och handling lever som han lär. 
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8. Ta tillvara och utnyttja tränings- och lärtillfällen, att förändra arbetssätt är utmanande, 

speciellt när det gäller arbetssätt och rutiner som har använts under en längre tid. När det 

gäller att förändra det dagliga arbetssättet är ofta träning på medarbetarens arbetsplats det 

mest effektiva sättet att utbilda. 

9. Mät och följ upp, inga förändringar görs för sin egen skull, utan för att förbättra 

verksamheten. Förändringsarbetet behöver följas upp med avseende på själva 

förändringsprocessen utifrån de mål och delmål som har fastställs. Effekterna av 

förändringarna för verksamheten måste också mätas och följas upp, de syftar till att förbättra 

den i något avseende. 

3.5 Projektledarrollen i förändringsarbetet 

Att vara projektledare i ett IT projekt menar Doraiswamy (2011) bör förknippas med en rad 

olika personliga egenskaper. Personen har också ett stort ansvar för att projektet ros i land 

och i slutänden blir framgångsrikt, oavsett storlek på projektet. 

Personen bör enligt Doraiswamy (2011) vara beredd på att: 

  Förvänta sig det oväntade. Och vara beredd på att stora som små förändringar alltid sker 

i ett projekt. 

(att något oförutsett inträffar) 

 Vara en bra ledare och mentor för sitt team. 

 Driva på förändringen som ska ske. 

 Utveckla bra sätt att kommunicera med sitt team via e-post, möten etc. (E-post 

konversationer får ex. vis saker att hända mycket fortare än att vänta med att ta upp saker 

på det nästkommande mötet.) 

 Projektledaren bör vara införstådd med och ha förståelse för alla delar i projektet, från ex. 

kod till budget 

Projektledaren behöver vidare känna till den organisation eller verksamhet som han eller 

hon verkar i. Vem/vilka som styr den, vem eller vilka personer är nyckelpersoner vad gäller 

beslutsfattande och vilken vision finns för organisationen eller verksamheten samt känna till 

och ta till sig den modell verksamheten har för att driva IT-projekt. 

Det är viktigt att projektledaren förstår varför projektet kommit till stånd, vad det ska leda till 

och också att krav projektet har förstås av alla inblandade. Denna kunskap fås lättast genom 

att titta på förstudier till projektet men också genom att titta på andra projekt och dra lärdom 

av vad som gick bra och mindre bra i dem. Detta bör stämmas av med verksamhetens 
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beslutsfattare och projektets medlemmar med jämna mellanrum för att säkerställa att 

projektets och inte minst dess omfattning fortfarande stämmer överrens med vad 

beslutsfattare en gång har godkänt. Finansieras projektet av investerare bör också hänsyn tas 

till och lyssna på dem. (Doraiswamy, 2011) 

Projektledaren är ansvarig för att forma sitt projektteam med för projektet kompetenta 

medarbetare och med fördel hålls möten för att stämma av mål och delmål med 

projektteamet för att styra projektet mot dess huvudsakliga mål. Fokus för projektledaren 

bör ligga på vad som faktiskt ska levereras för att delmålet eller målet ska bli uppfyllt. 

Projektmedlemmarna bör få presentera vad som är gjort och vad som är kvar att göra i sina 

respektive uppgifter. Detta projektledaren överblick över projektet så att en uppfattning 

kring att projektet fortskrider som planen är tänkt att det ska göra kan ske.  

Att också hålla koll på de mest kritiska uppgifterna i projektet där det är avgörande för 

projektets framgång. Eventuella omorganiseringar i projektets planer kan i och med detta 

göras för att bli klar i tid, oavsett om den kritiska uppgiften drar ut på tiden eller stöter på 

andra problem. Genom att hela tiden kommunicera projektets fortskridande minskar 

riskerna för att projektet fallerar säger Doraiswamy (2011). 

Projektledaren bör, för att ha koll på kritiska uppgifter i projektet, också lista alla risker som 

finns i projektet, med fördel ihop med projektmedlemmarna. Syftet är att få alla 

projektmedlemmars åsikter kring vilka risker som finns i det aktuella projektet och kunna 

skatta dem eller helt avfärda dem. (Ibid.) 

Projektledaren planerar också hur implementationen av IT-systemet ska gå till, engagerar IT-

tekniker till detta och beroende på projektets omfattning planera på nödvändig detaljnivå 

vad som ska göras i implementationen. Implementationen sköts ofta av IT-specialister vilka 

projektledaren med fördel antingen engagerar i testfasen av sitt projekt eller betydligt 

tidigare, beroende på projektets komplexitet. (Ibid) 

Projektledarens uppgift är också se till att support rörande implementationen upprätthålls 

och att den sköts av rätt personer med rätt kompetens för uppdraget. Även hur själva 

överlämningen från projekt till förvaltning ska gå till och när detta ska ske ligger på 

projektledaren att bestämma. Projektledaren ska också ha en plan för hur buggfixar etc. ska 

hanteras. Det är också endast nu som en del faktiska problem och fel upptäcks och 

projektledaren måste vara beredd på att ta fram sin plan för vad som ska ske om ett fel är så 
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allvarligt att projektet måste ”rullas tillbaka” och saker måste göras om, testas och ”rullas ut” 

igen. (Ibid.) 

Slutligen ska projektledaren stänga och summera projektet. Projektledaren kan därför hålla 

ett möte med berörda parter för att kommunicera vad som varit bra och vad som kunde 

gjorts bättre för att dra lärdom till nästa projekt. Ibid.) 

3.6 Användarmedverkan i IT-relaterade förändrings- och utvecklingsarbeten 

Användare anses av Gulliksen och Göransson (2002) inte vara en homogen grupp som 

sådan. Användare är alla individer och dessa individer har olika roller (och uppfattningar). 

En slutanvändare av ett IT-system så som avses vår uppsats, och som Gulliksen och 

Göransson (2002) också hävdar är användare som inte är insatta i organisationen i stort men 

som väl känner till sitt eget område och de IT-system som de arbetar i. De menar också att en 

användare bör involveras under processer som rör analysfas och design av IT-system. Att 

involvera användare i utvecklingen av nya IT-system kräver att rätt sorts användare deltar 

och vid rätt tillfälle i utvecklingsprocessen. Detta säger Gulliksen och Göransson (2002) 

bestäms allt som oftast utan någon strategi, vägledning och begränsning. I sin tur leder detta 

till att en hög grad av användarinvolvering i mindre lämpliga faser resulterar i att 

användarna inte är med i de faser som de faktiskt skulle behöva vara. 

Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är lämpligt att identifiera lämpliga faser i 

processen för användarmedverkan. Faserna bör också beskrivas utifrån dess karaktär 

exempelvis vad gäller analys, design, utvärdering och konstruktion. Vidare bör en 

specifikation göras vad gäller plats, tidpunkt och på vilket sätt användarna ska delta i 

processen menar de. Det kan inte heller nog betonas att vikten av att möta användarna i 

deras egen arbetsmiljö också är viktig. Slutligen menar de också att det är av vikt att 

använda ett språkbruk och en terminologi som är bekant för användarna och att samla in 

användarnas synpunkter kring uppgifter i processen. Utifrån dessa kan sedan beslut fattas 

om vad som ska/bör göras samt återkoppla detta tillbaka till användarna igen. 

Själva urvalet av användare spelar som tidigare nämnts också roll för hur pass användarna 

kan bidra med information till utvecklingsprocessen. Att välja ut vilka användare som ska få 

vara rådgivande säger Gulliksen och Göransson (2002) kan alternativt ske genom ett 

slumpmässigt urval eller att försöka maximera skillnaderna mellan de olika kategorier av 

användare som finns tillgängliga.  Verksamheten kan också välja att låta användare med stor 

social kompetens och som är flexibla och därmed också förändringsbenägna vara 
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informatörer. Ytterligare ett annat alternativ är att låta en användare representera sin egen 

grupp i verksamheten. Något som i förlängningen kan skapa problem då gruppen som 

helhet kan få stå tillbaka för ett kompromissbeslut vilket representanten måste stå till svars 

för.  

Faktorer så som kön, ålder, mångkulturalitet, verksamhetserfarenhet, yrkeskategori och 

datorvana spelar också in här. Organisationens storlek spelar också roll för att användarna 

ska kunna representera delar av hela verksamheten och eventuella speciella behov ska 

kunna få synas och tas hänsyn och ställning till i processen. Det är också viktigt att väga in 

faktorer kring den geografiska spridningen i verksamheten, hur arbetet sköts på ett ställe 

behöver inte vara synonymt med hur det är på andra ställen. Gruppstorleken i projektet 

spelar också roll. I vissa fall kan en alltför stor grupp må bra av att delas upp i många mindre 

arbetsgrupper istället. Grupperna får då naturligt egna arbetsuppgifter och kan göra ett 

bättre arbete. (Gulliksen och Göransson, 2002) 

Allt användardeltagande måste självklart vara frivilligt. Möjlighet till att ge anonym 

feedback måste också finnas för användaren i de situationer när det kan finnas upphov till 

senare oönskade påföljder för användaren. (Ibid.) 

Slutligen menar Gulliksen och Göransson (2002) att användarna bör vara i majoritet i 

projektet. Detta ger användarna möjlighet att bolla lösningar sinsemellan. Skulle gruppen 

vara för stor och detta inte i praktiken går att genomföra är det önskvärt om det åtminstone 

är fler än en användare med. 

Avison och Fitzgerald (2006) menar att det finns olika grader av användarmedverkan. 

Konsultativ-, representativ- och samstämmighetsmedverkan. Den konsultativa graden av 

användarmedverkan innebär att allt som rör design överlämnas i systemutvecklarnas 

händer. Dessa försöker dock fråga användarna om förändringar som är tänkta att utföras. 

Den representativa graden av användarmedverkan tillåter en högre grad av medverkan från 

användarnas sida. Här kan sägas finnas ett 50/50 förhållande i avseendet att användare och 

systemutvecklare ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter om den kommande förändringen. 

Slutligen, samstämmighetsmedverkan. Denna grad av medverkan strävar åt att låta så 

många användare som möjligt säga vad de tycker och ges möjlighet att vara delaktiga genom 

hela (design) processen. Denna grad av användarmedverkan är den mest krävande sett ur 

perspektivet att ett förändringsarbete lätt drar ut på tiden. De användare som kan och vill 

säga något kan vara mycket stort. Mycket information ska då bearbetas och beaktas och 
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svårigheter i att ta snabba beslut blir en följd av detta. Vinsten blir dock, till skillnad från den 

första graden, konsultativanvändarmedverkan, att användarna blir med nöjda med 

resultatet eftersom besluten kring systemet kommer från dem själva och ingen annan. 

3.7 Hinder för förändring 

Att leda och driva förändringsarbete är en stor utmaning, detta på grund av att 

förändringsledaren allt som oftast möts av motstånd. Motstånd mot förändring ska dock inte 

enbart ses som någonting negativt, utan är en naturlig, nödvändig och till och med viktig 

reaktion. Motstånd mot förändring från arbetskollegorna tyder på medvetna och 

reflekterande medarbetare som inte accepterar vilken förändring som helst. Genom 

motstånd stoppas vissa förändringar som är ogenomtänkta, felaktiga eller av andra skäl 

olämpliga att genomföra. Motståndet från medarbetare bör ses på som feedback på 

förändringsförslaget med information om vad som bör göras annorlunda och bättre jämfört 

med den förslagna förändringen. Olika typer av motstånd så som psykologiskt-, socialt-, 

politiskt- och kulturellt motstånd, samt det faktum att människor i organisationer består av 

olika personlighetstyper, och individer som reagerar olika på förändringar, spelar stor roll. 

Alla dessa faktorer kan komma att utgör olika slags hinder för förändringar i verksamheten. 

(Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Ledning av förändringsarbete handlar till stor del om att tidigt i processen identifiera och 

förstå eventuella hinder som riskerar att blockera eller fördröja en planerad förändring för 

att, om nödvändigt, anpassa den och få till en engagerad uppslutning i förändringsarbetet. 

(Ibid) 

3.7.1 Psykologiskt motstånd 

Det psykologiska motståndet handlar om den enskilde individens sätt att uppfatta och 

förhålla sig till förändringar. En förändring som av en medarbetare kan uppfattas som 

intressant och spännande, kan av en annan medarbetare uppfattas som totalt meningslös och 

ointressant. Vissa individer är förändringsbenägna medan andra har svårt för förändringar, 

detta beror på att alla individer har olika personlighetstyper. Hur en individ förhåller sig till 

förändring, och det motstånd som tar form, beror på om förändringen uppfattas som bra 

eller dålig, eller om den har en positiv eller negativ påverkan på individen. Motståndet kan 

tillta i styrka om det hos individen finns en stark tilltro till det nuvarande lösningen, 

förändringsiden inte upplevs som relevant eller trovärdig, individen har dålig erfarenhet av 

förändring och sättet att leda dessa, samt att det från individens sida saknas motivation och 

incitament för att medverka i förändringsprocessen. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 
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Trots att olika individer reagerar olika på förändring, så finns det situationsspecifika särdrag 

som är ett återkommande mönster i individers sätt att reagera på förändringar. Detta gäller 

specifikt den typen av förändringar som inte omedelbart uppfattas som positiva eller 

önskvärda.(Ibid.) 

 Den psykologiska reaktionskurvan, är den mest kända teorin om psykoligiska 

reaktionsmönster vid förändring som inte är självklart, och uppenbart positivt. I denna 

kurva delas individens reaktionsmönster in i fyra faser: förnekelse, motstånd, acceptans och 

engagemang. Den första reaktionen hos en individ som utsätts för en icke önskvärd 

förändring är förnekelse. Individen vill inte inse förändringen och kommer bland annat med 

uttalanden som ”det är nog bara en fas, det kommer inte hända”. I denna fas drabbas den 

berörda individen oftast av osäkerhet, stress och förvirring, individen uppfattar 

förändringen som ett hot. Ju mer individen vuxit fast vid den tidigare lösningen, desto 

starkare upplevs hotet i förändringen. Mottagligheten av information och fakta är begränsad 

för individens del under denna fas. Utåt sett kan individen agera som vanligt, men inåt har 

denne tappat glöd och motivation för sitt arbete. Nästa fas som kommer i kurvan är 

motståndsfasen. Förändringen ifrågasätts, och problem och hinder i samband med 

genomförandet av förändringen lyfts fram. Syndabockar utses och en del individer blir 

irriterade eller till och med aggressiva, medan andra blir deprimerade och drar sig undan, 

gör sitt jobb men ingen annat utöver. En del sjukskriver sig, andra slutar. Denna fas 

definieras av förvirring och osäkerhet. Följande fas är acceptansfasen, i denna börjar 

individen förstå de nya villkoren och förutsättningarna bättre, om än ovilligt. Det finns dock 

fortfarande en viss osäkerhet om vad som gäller, och i många fall känner sig individen 

fortfarande i obalans och är förvirrad. Den sista fasen, engagemangsfasen, är individen 

beredd att lära sig hantera den nya situationen och får allt eftersom tillbaka sin framtidstro, 

engagemang och motivation. (Ibid.) 

Det är viktigt att den som leder förändringsarbetet att känna till och förstå individers 

reaktionsmönster på förändring, speciellt med tanke på att det finns risk för att denna kan 

komma att uppfattas som oväntad, osäker, otydlig eller oönskad. Eftersom individer i en 

organisation ofta kommer i kontakt med förändringen vid olika tidpunkt och dessutom rör 

sig längs reaktionskurvan i olika takt, befinner individerna sig dessutom vid varje tidpunkt i 

olika positioner och faser på reaktionskurvan. Individer är i otakt med varandra och befinner 

sig i olika känslolägen i förhållande till förändringen. (Ibid.) 
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3.7.2 Socialt och kulturellt motstånd 

Kulturellt motstånd syftar inte på motstånd från en enskild individ utan snarare delar av 

organisation eller organisationen i sin helhet. Det handlar om väletablerade normer, 

värderingar, beteende och vanor som medarbetare, kollektivt inte vill överge och på grund 

av detta ställer sig emot förändringen. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Verksamhetskulturen på ett företag kan vara väldigt svår att förändra, beroende på hur 

verksamheten ser ut. För den som leder är det viktigt att kunna bedöma det kulturella 

motståndet i förhållande till vilka förändringar som planeras för att på så sätt kunna hantera 

det kulturella motståndet. (Ibid.) 

Det sociala systemet i organisationens sätt att reagera på förändringar påminner om 

individers reaktionsmönster och kan beskrivas som ”dynamisk konservatism”. Med andra 

ord det sociala systemets kamp för att förbli oförändrat. Ängslan och oron över vad den 

förändringen kommer att innebära. Sociala system reagerar mot förändring för att bevara sin 

stabilitet genom att först inte bry sig om förändringen, därefter motarbeta den, om detta inte 

lyckas motverka förändringens genomslagskraft, och slutligen acceptera minsta möjliga 

förändring. (Ibid.) 

3.7.3 Politiskt motstånd 

Politiskt motstånd är kopplat till intressen, makt och maktspel, och finns i alla 

organisationer, men är särskilt förekommande byråkratiska organisationer. Det politiska 

motståndet bygger på att det finns individer, och grupper i alla organisationer med egna 

intressen och personliga agendor. Vid en förändringsprocess kan dessa intressen antigen 

hotas eller stödjas. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

 De individer eller grupper som ser förändringen som ett hot upplever sig förlora vid en 

sådan, de kan till exempel tappa en position i organisationen, tenderar att motarbeta och 

blockera förändringen, öppet eller dolt. De individer som däremot ser förändringen som en 

möjlighet, för egen vinning, har självfallet en positiv attityd mot förändringen, samt en större 

benägenhet att stödja förändringen. (Ibid) 

De som i grund och botten ställer sig positiva till förändringen är viktiga att identifiera då 

dessa kan användas som ”medkrafter” i förändringsprocesser. I en förändringsprocess finns 

det förutom negativa och positiva krafter även de individer eller grupper som är likgiltiga 

till en förändring, eller avvaktar med att göra ett beslut innan förändringsförslaget har 

hunnit ge några konsekvenser. Oavsett vilken attityd enskilda personer eller grupper har, 
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positiva eller negativa, måste deras åsikter tas i beaktning, då dessa påverkar 

förändringsprocessen. Den som leder förändringsprocessen får inte vara ”politiskt naiv” 

utan måste vara medveten om och känslig för det politiska spelet och de politiska 

processerna i organisationen. Det gäller för förändringsledaren att så tidigt som möjligt 

bedöma hur förändringsförslaget uppfattas av berörda individer och grupper i 

verksamheten, rätt bedöma makt och inflytande hos berörda individer och grupper och vad 

detta betyder för möjligheten att genomföra en förändring, samt förstå hur berörda individer 

och grupper kommer att agera i förhållande till förändringsförslaget. (Ibid) 

3.7.4 Hur bör man som ledare hantera motstånd i en förändringsprocess? 

Först och främst är det viktigt att skapa förutsättningar för medarbetare som berörs av 

förändringen att ompröva sina normer och värderingar, och inte tvinga de till en förändring. 

Det finns två grundläggande metoder som kan appliceras på detta, kulturell förankring och 

kulturrevolution. Kulturell förankring är en lämplig metod att applicera på en organisation 

med starka professionella grupper och subkulturer. Det är betydligt lättare att driva 

förändringar som ligger i professionens intresse, samt kan förankras i den professionella 

kulturen. Genom att visa att förändringsförslaget stödjer de professionella värderingarna och 

förankra det i den professionella subkulturen underlättas förändringsarbetet betydligt. Vissa 

förändringsförslag kan dock inte förankras i den tidigare kulturen i organisationen då hela 

kulturen behöver bytas ut. Radikala åtgärder behöver då vidtas, en kulturrevolution för att 

uppnå förändringsresultat. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

Ledare är oftast väl insatta i vad en förändring syftar till, då de som regel medverkat vid 

utvecklingen av förändringsförslaget, i och med detta är de positiva till förändringen. På 

grund av detta är de ofta oförberedda på det motstånd som uppkommer då 

förändringsarbete presenteras. Motståndet karaktäriseras då som ”bakåtsträveri” och ses 

som ett hinder på vägen. Det som vi lärt oss från det psykologiska reaktionsmönstret är att 

aldrig forcera, och stressa fram en förändring. De som påverkas av förändringen måste ges 

tillräckligt med tid att hantera och ta sig igenom sin egen psykoligiska reaktionskurva. Det är 

dock svårt att veta vad ”tillräckligt med tid” innebär då den tid som krävs för individen för 

att ta sig igenom sin reaktionskurva, gentemot den tid som situationen för verksamheten ger, 

inte alltid är lika lång. Om hotet mot verksamheten är stort krävs oftast radikala 

förändringar som individen i verksamheten tvingas att anpassa sig till. I sådana tuffa 

situationer finns dock ofta en stor acceptans, och förväntan på förändring. (Ibid.) 
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Teorin om den psykologiska reaktionskurvan ger inte bara god vägledning för den som 

leder förändringsarbetet, utan även för de som berörs av förändringen. Det är viktigt att i 

god tid informera om en planerad förändring, göra förändringsförslaget meningsfullt och 

begripligt, behandla alla som berörs av förändringen med respekt, ge alla berörda individer 

inflytande i förändringsprocessen och underlätta genomförandet av förändringen till gagn 

för både verksamheten och berörda individer.(Ibid.) 
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4 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk 
Följande utgör grund för vidare analys och diskussion med avseende på graden av 

användarmedverkan. Punkterna inom respektive område nedan är presenterade utan inbördes ordning 

och ska ses som lika mycket värda gentemot varandra. 

4.1 Förändringsarbetets ramar  

Dessa ramar ska ses som byggstenar för att jobba med en förändring och i den också få med 

sig sina användare för att de ska få påverka förändringsprocessen. 

 Ett upplevt problem hos användarna i en verksamhet leder till ett förändringsarbete 

som syftar till att se över verksamhetens affärs- och IT-mål, definiera 

företagsförbättringar och sedan designa förändringarna med hjälp av olika artefakter. 

(Goldkuhl och Röstlinger, 1988 och Manwani, 2008) 

 Lösningen på problemet utarbetas efter vad/vilket förändringsbehovet är och bidrar 

till att förändringen når sitt önskade mål. Möjliga lösningar kan därför vara att 

bestämma åtgärder för IT-systemutveckling, dokumentation och utbildningsinsatser 

för det nya förändrade systemet eller arbetssättet. (Ibid.) 

 I förändringsarbetet bestäms med fördel också från början i vilken grad användarna 

ska vara delaktiga. Konsultativ-, representativ- och samstämmighetsmedverkan 

innebär att användarna antingen enbart involveras för att ha åsikter kring 

förändringar som ska ske, att utvecklare och användare har lika stor möjlighet att 

uttrycka sina åsikter om IT-systemet eller att så många användare som möjligt får 

säga vad de tycker.( Avison och Fitzgerald, 2006) 

4.2 Verksamhetsövergripande ramar  

Ramarna utgör här en grund för hur verksamheten på bästa sätt kan arbeta för att involvera 

sina användare. De verksamhetsövergripande ramarna är därför inte direkt kopplade till 

användarens aktiva deltagande som sådant. 

 Utvärdera verksamheten via en väl utförd analys/förstudie avseende styrkor och 

svagheter i verksamheten och i de förändringsförslag som är aktuella. Titta 

exempelvis på tidigare gjorda förändringsprojekt i verksamheten och dra lärdom av 

dem för att få en bra grund att stå på. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 Fastna inte för en enda lösning. Ställ frågor som; hur svårt är IT-systemet att 

implementera och designa? Vad och hur stora blir konsekvenserna om systemet inte 

fungerar som det är tänkt? (Goldkuhl och Röstlinger, 1988 och Mumford, 2000) 
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 Involvera användare att vara med på något sätt i förändringsprocessen och låt dem ta 

beslut som rör dem själva.(Mumford, 2000) 

 Bestäm ur verksamhetsstrategisk synvinkel vilket förändringsbehov och vilken 

åtgärd som ska göras för att nå verksamhetens uppsatta mål med 

förändringen.(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 Välj ur strategisk synvinkel också på vilket sätt förändringsprocessen ska ske, 

inkrementellt; gradvis i flera steg under en lång period, eller radikalt; få men stora 

steg under en kort tidsperiod. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

 Välj också att verksamhetsstrategiskt sett anta en planerande eller utforskande 

förändringsprocess, det vill säga planera förändringsprocessen via ett strukturerat 

mål utifrån en nulägesanalys eller genom en förändringsprocess som är mer 

improviserad och handlingsdriven. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

4.3 Användarspecifika ramar 

Användarspecifika ramar utgör byggstenar för hur en användare enligt teorin bör 

”behandlas” i en förändringsprocess. 

 En glad användare är en medveten användare. Gör därför användarna medvetna om 

verksamhetens mål med förändringen på användarnas egen nivå vad gäller 

exempelvis informationsinhämtning, utbildning inför nya rutiner/funktioner i IT-

system etc. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 

 Se användaren som en person som kan sin del av verksamheten väl och därmed 

också de IT-system de arbetar i. Involvera därför användare i lämpliga faser i 

förändringsarbetet och på vilket sätt de ska involveras i vilken fas. (analys, design, 

utvärdering och konstruktion) (Gulliksen och Göransson, 2002) 

 Rätt användare bör väljas ut för att kunna bidra med rätt information till 

förändringsarbetet. Användardeltagandet måste utöver detta också vara frivilligt. 

(Gulliksen och Göransson, 2002) 

 Användarna bör vara i majoritet i projektet för att kunna bolla olika lösningar med 

varandra. (Gulliksen och Göransson, 2002) 
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4.4 Förändringsledaren/projektledarens ramar 

Dessa ramar utgör en grund för ledaren i en förändringsprocess och hur denne, enligt teorin 

bör involvera sina användare i förändringsprocessen. 

 Som ledare vara engagerad, intresserad och stödjande i ledarskapet. Vilket bör leda 

till en engagerad uppslutning i förändringsarbetet av och från de individer eller 

grupper som berörs och som är viktiga för förändringsarbetet. Ledaren har genom 

detta lättare att skapa förståelse och förändringsinsikt hos de som berörs av 

förändringen och att göra förändringens vision och långsiktiga mål tydliga. 

(Bruzelius och Skärvad, 2012) 

 Ledaren ska skapa ett förändringsteam med kompetent och för arbetsuppgifterna 

passande medarbetare och på så sätt involvera berörda parter i förändringsarbetet. 

(Bruzelius och Skärvad, 2012 och Doraiswamy, 2011) 

 Ledaren tillsammans med förändringsteamet ska fastställa mål och delmål i 

förändringsarbetet. (Bruzelius och Skärvad, 2012 och Doraiswamy, 2011) 

 Ledaren bör förstå och på ett konstruktivt sätt hantera det motstånd mot 

förändringen som rent naturligt nästan alltid uppstår. (Bruzelius och Skärvad, 2012 

och Doraiswamy, 2011) 

 Ledaren bör kommunicera fortlöpande under hela förändringsarbetet kring vad som 

sker i det. Kommunikationen bör ske på ett för mottagaren adekvat sätt i förhållande 

till dennes sätt att ta till sig information. (Bruzelius och Skärvad, 2012 och 

Doraiswamy, 2011) 

 Skapa än mer förståelse för förändringen genom att utnyttja tränings- och lärtillfällen 

för slutanvändaren i IT-systemet inför kommande förändring. I förlängningen skapar 

detta en motiverad och engagerad användare. (Bruzelius och Skärvad, 2012 och 

Doraiswamy, 2011) 

 För framtida förändringsarbeten rekommenderas att ledaren mäter och följer upp det 

nuvarande förändringsarbetet för att ta lärdom och nytta av det inför framtida 

förändringsarbeten. (Bruzelius och Skärvad, 2012 och Doraiswamy, 2011) 

4.5 Ramar för hinder för förändring 

De hinder som finns enligt teorin presenteras här i förhållande till graden av 

användarmedverkan i förändringsprocesser. 

 Vid planering av förändringsarbetet bör hänsyn till psykologiskt-, socialt-, kulturellt-, 

och politisktmotstånd tas då detta sannolikt kan påverka utgången och upplevelsen 
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för förändringsarbetet. Motstånd mot förändring från användarna tyder på medvetna 

och reflekterande medarbetare som inte accepterar vilken förändring som helst. 

(Bruzelius och Skärvad, 2012) 

 Förändringsledaren och till viss del verksamheten som sådan bör identifiera och 

förstå eventuella hinder som riskerar att blockera eller fördröja en planerad 

förändring för att, om nödvändigt, anpassa den och få till en engagerad uppslutning i 

förändringsarbetet. Detta bör ingå redan i förstudien av förändringsarbetet och följas 

upp under arbetets gång. (Bruzelius och Skärvad, 2012) 
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5 Empirisk datainsamling av sekundär empiri 
I den här delen av uppsatsen redovisas och tolkas tidigare forskares fallstudier som rör 

förändringsledning, sätt att leda och arbeta med förändring, hinder för förändring, och projektledarens 

roll som medverkar och påverkar utgången av en förändring. 

5.1 Fallstudie 1 

Fallstudien som ligger till grund för följande empiriska data är gjord av Engelbrektsson och Kling 

(2011) på ett svenskt kapitalförvaltningsfondföretag. Dessa författares insikter i och resultat av 

fallstudien ligger till grund för de aspekter som redovisas nedan. För att få en inblick i de 

förutsättningar som Engelbrektsson och Kling funnit relevanta för fallföretaget redovisas de positiva 

respektive negativa aspekter som framkom i studien. 

5.1.1 Bakgrundsfakta kring företagets IT-relaterade förändringsarbete 

Allt ansvar för förändringsarbetet låg i det aktuella företaget på affärssidan. I det studerade 

företaget fick också såkallade delprojektledare ansvar för de mål som företaget satte upp för 

att nå lyckade resultat med sina IT relaterade förändringsprojekt. Innebar förändringen att 

förändringar skulle ske i IT-stödet utsågs alltid en delprojektledare till detta. Som en följd av 

detta anser Engelbrektsson och Kling att inga oklarheter kring vem som ansvarade för vad 

fanns samt att all ordinarie personal på affärssidan verkade ha tid och kunskap nog för att 

leda sitt arbete. Dock kunde det skönjas en oförmåga att styra förändringsarbetet så att de 

önskade effekterna uppnåddes. 

Den verksamhet som studien belyser har mycket datorvana användare som använder IS/IT-

stöd i stor utsträckning. Verksamheten arbetar därför mycket med förbättringar av stödet 

och det satsas också mer på IS/IT stöd i de mest innovativa delarna av verksamheten och de 

delar som argumenterar bäst för sin sak. Dock säger Engelbrektsson och Kling att det inte 

innebär att övriga delar av verksamheten får ett sämre utgångsläge och på så sätt fungerar 

mindre effektivt. 

Vid förnyelse av applikationsportföljen sker detta dels genom köp av mjukvara och dels 

genom egenutveckling av mindre applikationer där ett datawarehouse utgör grunden. 

Verksamheten räknar köp av applikationer som en stor förändring i applikationsportföljen 

och egenutveckling av applikationer, som sker oftare, till de mindre förändringarna i 

portföljen. Verksamheten önskar ha en flexibilitet och följsamhet i sina applikationer vilket 

anses fås genom de egenutvecklade applikationerna. 
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Verksamheten anses av Engelbrektsson och Kling ha en väl fungerade teknisk infrastruktur 

med den tidigare nämnda data-warehouse lösningen i grunden. Denna utgör också en stor 

del av den nuvarande och kommande infrastrukturen i verksamheten. Vid inköp av 

applikationer tas alltid hänsyn till den infrastruktur som finns i verksamheten och det finns 

en strävan efter att ha en stark men flexibel teknisk infrastruktur. Genom att jobba på detta 

sätt fann Engelbrektsson och Kling att verksamheten vill ha både kortsiktig och långsiktig 

syn på verksamheten och därigenom undvika stora kompromisser. 

5.1.2 Positiva aspekter 

Förändringsarbetet i verksamheten uppgick till att påverkas till 95 % av interna intressenter. 

Övriga 5 % av intressenterna utgjordes av myndigheter som dessutom oftast hade definitiva 

krav på förändringsarbetet.  

Användarna i verksamheten gavs stora möjligheter till att vara med kring påverkan av 

lösningar i förändringsarbetet fann Engelbrektsson och Kling. De fann också att 

verksamheten lade stor vikt vid detta för att förändringsarbetet skulle bli lyckat. Sådant som 

inte kunde tillgodoses eller som innebar en konflikt med något annat förändringsarbete löste 

verksamheten genom förhandlingar och till sist också genom överordnade beslut. 

Verksamheten har också valt att låta alla inblandade intressenter diskutera 

förändringsarbetets mål och därför ges också intressenterna möjlighet att påverka lösningen 

som i slutänden är målet för förändringen. Verksamheten ser en fördel med detta sätt att 

arbeta, säger Engelbrektsson och Kling, genom att risken för konflikter minskas. De menar 

att de inblandade intressenterna accepterar de lösningar som de själva varit med och beslutat 

om och anpassar sig till lösningar som anses vara bäst för verksamheten, trots att detta kan 

innebära att de själva kan komma att få ändra på sin egen arbetssituation. 

Vidare visar studien på att intressenterna tidigt i förändringsarbetet ges mycket information. 

De intressenter och medarbetare som eventuellt är missnöjda tas dessutom, citat; ”om hand 

och motiveras för förändringarna”, som Engelbrektsson och Kling skriver. Verksamheten 

tillhandahåller också för det mesta utbildning och träning i applikationen i samband med 

implementation vilket är bra i sig men anses som sent av Engelbrektsson och Kling. 

Verksamhetens användare av IT-systemen är också medvetna om att de köpta 

applikationerna, trots att de innebär en begränsning i möjligheterna att forma sina egna 

arbetsmiljöer, är beredda att acceptera detta faktum. Ledningen strävar mot en enhetlighet, 

vad gäller användarnas arbetssätt och att därigenom undvika kontraproduktivitet. 
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Ledningen vill heller inte, säger Engelbrektsson och Kling, att användarna ska kunna 

anpassa sitt arbetssätt så pass mycket att verksamheten därför blir mer än nödvändigt 

beroende av dem. 

Engelbrektsson och Kling finner i sin studie att motiverade användare är en framgångsfaktor 

för både utvecklingsarbete och implementation samt att utbildning och träning i 

applikationen bör ges på ett tidigt stadium i förändringsarbetet.  

De såg också att förändringsarbete och förändringsprojekt ansvaras för på affärssidan för att 

på så sätt ge goda förutsättningar för att målen uppfylls i förändringsarbetet. Affärssidan 

styr val av IS/IT-lösning och här är IS/IT-verksamheten mycket flexibel vad gäller att 

anpassa sig till valda lösningar. Affärssidan å sin sida lyssnar på IS/IT-verksamheten och 

väljer aldrig en lösning som inte IS/IT-enheten godkänner. Affärssidan kan därför ses som 

dominant i fallföretaget men trots detta anser Engelbrektsson och Kling att verksamheten 

fungerar bra och att arbetssättet som praktiseras är det rätta. 

Personalen i verksamheten är också mycket förändringsbenägna och intresserade av 

utvecklingsaktiviteter. De deltar i utformning av lösningar och har således också möjlighet 

att påverka resultatet. Verksamhetens beskaffenhet förutsätter en stabil miljö i kombination 

med att vara anpassningsbar för kommande förutsättningar. Här bidrar personalens positiva 

inställning till förändring som tas tillvara och uppskattas mycket av ledningen. En 

medarbetare som är förändringsbenägen är en stor tillgång i verksamheter som ständigt 

utsätts för förändringar konstaterar Engelbrektsson och Kling. 

Studien visar också på att fallföretaget satsar mycket på att utveckla och utbilda sina 

medarbetare eftersom det anses öka medarbetarnas självkänsla vilken i dagsläget kan 

påverkas negativt då verksamheten är i stort behov av extern kompetens vid 

utvecklingsarbete. 

Positivt i fallföretaget är också att det finns en förändringsprocess i vilken det ingår en 

process för hantering av förändringar som uppkommer under pågående förändringsarbete 

liksom det också finns en process som hanterar förändring och utveckling av IS/IT-

verksamheten. Fallföretaget har en vision om ett underförstått ledarskap och 

arbetsförhållanden samt en företagskultur som medarbetare ska kunna uppleva som positiv. 

Företagskulturen präglas av samarbete där alla hjälper alla utan att hävda sitt eget område 
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vilket också bidrar till det dagliga arbetet och också i förändringsarbeten. Denna typ av 

ledarskap och arbetskultur ses av Engelbrektsson och Kling som positiv för fallföretaget. 

Verksamheten behöver inte jobba med att motivera sina medarbetare i någon stor 

utsträckning då medarbetarna generellt är motiverade till förändringsarbete. Samarbetet 

mellan IS/IT-verksamhet och det sätt den stödjer affärsverksamhet på uppskattas och leder 

till en ömsesidig respekt. 

5.1.3 Negativa aspekter 

Fallföretagets sätt att fördela ansvaret mellan affärsverksamheten och IS/IT-verksamheten 

anses i studien som positivt. Dock saknar fallföretaget metoder som leder till att de mål som 

är planerade uppnås. Det saknas effektstyrning som i förlängningen innebär att projekt 

avslutas vid implementationen av applikationen och att efterkalkyler och uppföljning mot 

uppsatta mål inte görs. 

Verksamheten utarbetar varje år en strategisk plan som ska vara tre år framåt i tiden. Alla 

chefer medverkar till och tar beslut kring denna plan och så många som möjligt av 

medarbetarna får vara med och ”säga sitt” för att öka motivation bland medarbetare och 

kvalitén på arbetet. Alla delar omfattas av planen såväl som handlingsplanerna. Målen som 

är uppsatta i planen är också väl kommunicerade i verksamheten. Detta är bra men studien 

visar också att IS/IT-chefen INTE är med i arbetet att utforma planen utan får vetskap om 

innehållet först efter att den blivit nedtecknad och godkänd. Detta medför att IS/IT-

verksamheten utarbetar en egen strategisk plan att följa. Detta förfarande menar 

Engelbrektsson och Kling medför en risk för att verksamheten kan missa konkurrensfördelar 

som IS/IT annars skulle kunna ge. I studien framkommer det också att Engelbrektsson och 

Kling anser att balansen mellan affärsverksamhet och IS/IT-verksamhet fungerar bra i 

fallföretaget. Den skulle dock fungera ännu bättre om IS/IT-verksamheten också var 

representerad i företagsledningen vid arbetet med den strategiska planen. 

Fallföretaget ägnar sig heller inte åt såkallade lönsamhetskalkyler när beslut tas om 

förändringsarbete och förändringsprojekt. Istället utgörs beslutsunderlaget av kostnader, tid 

och besparingar beräknat på man-tid för respektive projekt. Fallföretaget räknar dock på 

flera olika alternativ, medan tid och kostnader för implementationer inte beräknas alls. 

Fallföretaget gör heller inga känslighetsanalyser och efterkalkyler görs inte så länge tids- och 

kostnadsramar inte överskrids. Om så görs i betydande omfattning rapporteras detta vidare 

till ledningen. Studien visade också att investeringar som var av ”måste ha”, karaktär 
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genomfördes utan några som helst beslutsunderlag. Engelbrektsson och Kling anser i sin 

studie att det behöver finnas beslutsunderlag som är väl genomarbetade med olika 

alternativa beslutsunderlag vilka inkluderar känslighetsanalyser och kompletterande 

tolkande värderingsansats. Vidare anser de också att efterkalkyler är av vikt att göra för att 

möjligheten att uppsatta mål ska kunna nås samt att verksamheten också blir en erfarenhet 

rikare kring beslut tagna i det gångna projektet. 

Studien visar också att viljan att anpassa sig till affärsverksamhetens krav också innebär att 

den tekniska infrastrukturen inte är den styrande utan hela tiden måste anpassas till nya 

förutsättningar. I förlängningen kan detta innebära att infrastrukturen innehåller en stor 

mängd applikationer som är dyra att underhålla och vidareutveckla. 

5.2 Fallstudie 2 

Crona och Fredriksson (2012) gjorde nedanstående upptäckter i sin fallstudie kring förstudiens 

betydelse för förändringsarbete. Studien är gjord på logistikavdelningen, Logistics Center Ljungby 

(LCL) som tillhör företaget Electrolux Laundry Systems (ELS) vilka tillverkar tvättmaskiner, manglar 

och torktumlare. Syftet med studien var att undersöka varför ett IT/IS–projekt inom 

logistikavdelningen stagnerat och inte kunnat implementeras samt hitta orsaker till varför detta skett. 

(I nedanstående redogörelse syftas på Electrolux Laundry Systems (ELS) när termen ”fallföretag” 

förekommer och Logistics Center Ljungby (LCL) när termen ”logistikavdelning” används.) 

5.2.1 Bakgrundsfakta kring det stagnerade projektet 

Den person på fallföretaget som är logistikansvarig har en per definition korrekt bild av vad 

ett projekt är. I detta fall med en klar föreställning om de förväntningar som ska leda till att 

projektet till slut når ett godtagbart resultat. Dock saknas avgränsningar som, säger Crona 

och Fredriksson, utgör en väsentlig del av den totala projektdefinitionen. 

Det stagnerade projektet handlar om hur förpackningshanteringsprocessen skulle kunna 

effektiviseras och göras bättre för medarbetarna. Fallföretaget (ELS) har 

informationssystemet PRMS (Product Resource Management System) som är ett system som 

innehåller och förser verksamheten med information kring de lagerförda reservdelsartiklar 

som finns tillgängliga. Vad gäller förpackningar har sedan fallföretaget ett 

informationssystem där interaktion sker manuellt genom muntlig kommunikation vid 

exempelvis val av förpackningsstorlek för en viss reservdel. 

Projektledaren tillika lageransvarig ser potential i ett slutförande av projektet då detta skulle 

innebära ökad effektivitet genom en rad olika aktiviteter på logistikavdelningen. Antalet 
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manuella angivelser och mänskliga fel skulle kunna minska eller helt rationaliseras bort och 

därmed skulle ett mer korrekt lagersaldo vad gäller förpackningar kunna vara möjligt. 

Vidare skulle detta generera att behovet av förpackningsmaterial lättare skulle kunna 

prognostiseras och därmed kan en beställning bli mer korrekt till 

förpackningsmaterialleverantören. Projektledaren såg här också en potential i att kunna 

reducera kostnader för inköp av material då möjlighet skulle finnas att långsiktiga kontrakt 

skulle bli möjliga att upprätta med leverantören.  

Projektledaren ställde sig dock tveksam till att införa ett system som skulle göra det möjligt 

att ge förslag på vilken förpackning som skulle användas sett till reservdelens volym och 

klassificering eftersom projektledaren ansåg att det skulle bli alltför kostsamt, alltför 

omfattande och systemet skulle möta motstånd hos medarbetarna. Crona och Fredriksson 

kommer dock fram till att det streckkodssystem som var tänkt att införas ändå kan vara 

görbart eftersom det, citat; ”med stor sannolikhet kommer leda till ökad effektivitet inom 

lagerverksamheten”. Detta trots att projektledaren tror att projektets samtliga delar aldrig 

kommer att förverkligas. 

5.2.2 Nyckelfaktorer för det strandade projektet på logistikavdelningen 

Motsättningar kring projektet har upptäckts vara en avgörande faktor till att projektet gått i 

stöpet. Kommunikationen mellan beställaren och projektledaren har varit allt annat än tydig 

och meningsskiljaktigheter tycks ha varit vardagsmat kring vad som är gjort och vad som är 

sagt kring ansvarsfördelning etc. Studien visar också på, genom detta, att projektledaren inte 

har fått någon dokumentation kring tid eller resursåtgång, kostnadsplan eller 

kravspecifikation. Studien kan också visa på att ovan nämnda dokumentation ihop med att 

uppfattningen om omfattningen av projektet varit för snålt tilltagen. Förstudiens faser vad 

gäller förankring, syfte och mål tillsammans med ovan nämnda dokumentation har inte 

tagits i beaktande för bearbetning i den utsträckning som torde vara önskvärt. Beställaren 

tycks därmed enligt vad studien erfar, ha lämnat över projektet till projektledaren innan 

riktlinjer för förstudien varit klara.  

Studien visar också på att det funnits en viss brist på framtidsfokusering på 

logiskavdelningen eftersom fallföretaget beslutat att införa ett annat system, WMS 

(Warehouse Management System) utan att de framtida användarna fått vara med och 

uttrycka sina åsikter kring detta. I sin tur gör detta beslut att slutprodukten, införande av 

streckkoder på förpackningarna, som denna studie handlar om alls kan bli av med hänsyn 

till framtida systemkonstruktioner. 
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Vidare har inte tidigare erfarenheter tagits tillvara sedan tidigare stagnerade projekt i den 

utsträckning som vore önskvärt, trots att det inom företaget förekommit fallerade projekt 

bakåt i tiden. Vad gäller projektets syfte och mål har dessa faktorer inte kommunicerats till 

medarbetarna vilket enligt studiens intervjuade deltagare lett till bristande engagemang från 

medarbetarna.  

I studien framkommer dock en positiv aspekt, vad gäller projektledaren. Denne uttrycker 

inte något som helst missnöje emot beställaren vilket annars, skriver Crona och Fredriksson, 

är vanligt vid projekt som stagnerat. Personen i fråga skyller lätt ifrån sig och tenderar att 

överlämna allt ansvar på beställaren för att denne ska få ”skylla sig själv” om målet med det 

aktuella projektet inte varit tydligt nog. Den aktuella projektledaren har istället valt att prata 

om projektet och sina tankar och idéer sett ur ett framtidsperspektiv. Syftet har då varit att 

det någon gång kan komma att förverkligas. 

Projektkravens utformning är vidare en saknad detalj i studiens projekt. Här i ska förstudien 

inkluderas vilket inte har varit fallet. Kraven har istället varit informella på 

logistikavdelningen genom att det funnits ganska klara uppfattningar och tankar för hur 

resultatet ska komma att bli av projektet utan att vara direkt tillvaratagna. Hade detta gjorts 

av beställaren menar studien hade missförstånd kunnat minimeras. Dokumentationen hade 

då fungerat som en avgränsare för vad som ska levereras och det i sin tur hade gjort att det 

som inte var kravställt kunnat bortses ifrån menar studien. 

5.2.3 Studiens sammanfattade resultat 

Studiens teoretiska litteratur kommer fram till att ca.70% av alla problem som uppkommer i 

IT-projekt har sitt ursprung i en dåligt utförd förstudie. Studiens resultat belyser att detta har 

relevans genom att författarna till studien kan se en avgörande betydelse för att en noggrann 

förstudie hade gynnat utgången och genomförandet av projektet.  

I det studerade projektet visade sig det vidare att kommunikationen vad gäller 

projektledarens roll mellan beställare och projektledare också var en direkt avgörande faktor 

för utgången av projektet. Omfattningen av projektledarrollen var vag eftersom inget direkt 

mål eller syfte med projektet funnits nedtecknat. Vidare hade projektledaren inte gett 

tillgång till tillräckliga och rätt verktyg för att genomföra projektet vad gäller tid- och 

resursplan samt kostnadsplan och kravspecifikation. Utan dessa delar hade projektet helt 

enkelt inte potential att lyckas nå ett gott resultat. 
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Flera deltagare i studien har också påvisat bristen av förankring vad gäller mål och syfte 

med projektet i medarbetarleden och detta har lett till minskat intresse för projektet. 

Deltagarna var också överens om att uppföljning av projekt för att ta tillvara på bra och 

dåliga erfarenheter i tidigare projekt borde göras till rutin. Detta för att erfarenheter på så 

sätt skulle kunna tas i beaktande vid nästkommande projekt.  

Crona och Fredriksson föreslår att följande noggrant genomgångna delar med stöd av vad 

de kommit fram till i sin studie bör innehålla följande delar: 

 Förankring.(Förmedla projektets syfte och mål i verksamheten och till medarbetare) 

 Tidsplan.(Hur lång tid ska projektet hålla på?) 

 Resursplan.(Vem/vilka personer ingår i projektet?)  

 Kostnadsplan. (Vad har projektet för budget att förhålla sig till?) 

 Kravspecifikation. (Vad har projektet för krav gällande exempelvis funktionalitet i IT-

systemet? Vad ska IT-systemet kunna göra?) 

 Utse projektledare. (Vem ska leda projektet så att målet med det uppnås?) 

 Överlämnande från beställare till projektledare.(Noggranna förberedelser mellan 

förstudie och projektstart är en bra förutsättning för ett lyckat projekt!) 

5.3 Fallstudie 3 

I denna studie gjord av Lundgren (2012) har syftet varit att undersöka hur implementeringen av ett 

nytt IT-system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun, samt med erfarenheter därifrån 

presentera förbättringsförslag inför kommande implementeringar. Urvalet av intervjupersoner har 

skett slumpmässigt bland cheferna inom varje sektion och arbetsområden inom systemet. 

5.3.1 Implementeringsprocessen av IT-systemet ”Timecare” i Ljungby kommun 

Cheferna, hädanefter kallade ”användarna”, fick ingen tid eller gavs ingen möjlighet att 

ställa krav på systemet eller medverka i processen vad gäller förstudiefasen innan 

implementeringen av det nya systemet skedde. Kravspecificeringen skedde högre upp i 

organisationen helt utan användarnas inblandning. När sektionerna skulle börja använda 

systemet skulle detta ske väldigt fort och användarna fick inte heller någon information om 

vad det nya systemet skulle förbättra jämfört med det gamla som redan användes. 

Användarna fick bara information om att de skulle börja använda systemet. 

Själva införandet medförde en hel del problem. Studien tar exempelvis upp lång tid för 

framtagandet av schema för de anställda i systemet som en källa till frustration och onödig 
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tidsspillan. Den tiden tyckte sig inte de anställda ha att lägga på ett krånglande IT-system. 

Vidare fanns det problem med partiell ledighet i IT-systemet. I händelse av att någon varit 

gravid eller sjuk fick det till följd att plus eller minustimmar uppstod på den anställdes konto 

i systemet. Detta fick till följd att den anställde inte kunde lägga in sina tider korrekt. I sin tur 

ledde bland annat detta problem till att cheferna fick svårt att motivera sina anställda och 

visa på fördelarna med det nya IT-systemet, för det fungerade bevisligen inte som det skulle.  

Sektionerna i Ljungby kommun fick börja använda IT-systemet en efter en och vid 

tidpunkten för studien hade den sektion som gick in i det sist jobbat i ca.5 månader. Någon 

information kring hur implementationen fortskred hade dock inte kommit till användarnas 

kännedom. Vidare hade de heller inte fått något organiserat tillfälle för att kunna ställa 

frågor och få svar på funderingar de har/hade vad gäller systemet.  

5.3.2 Faktorer som påverkade införandet av det nya IT-systemet? 

Problemen kring införandet av det nya IT-systemet i Ljungby kommun ses i studien komma 

från att användarna inte fått delge sina krav, processer och åsikter kring det nya IT-systemet. 

Kommunikationen kring den stundande förändringen är också en nyckelfaktor eftersom den 

var knapphändig. De personer som förändringen berörde fick ingen information kring den 

eller varför den skulle ske. Kommunikationsbristen ledde till att användarna inte hade 

vetskap om vad som hände i projektet eller när det skulle kunna komma att påverka deras 

egen sektion. Användarna blev inbjudna endast när det skulle ske en utbildning i det nya IT-

systemet och i och med det fick de också veta att de inom en snar framtid skulle komma att 

arbeta i det. 

Enligt användarna använder man sig inte optimalt av IT-systemet och de har heller inte fått 

information kring vinsterna med att använda ”Timecare” på ett optimalt sätt. Exempelvis 

ska användarna låta sin personal lägga in önskemål om arbetspass och tider och sedan ska 

schemat skapas utifrån det. Detta sker inte utan användarna kopierar personalens arbetspass 

från månad till månad. Författaren till studien skriver också att eftersom de vinster som det 

nya IT-systemet innebär inte kommunicerats ut i organisationen gissade de tillfrågade på att 

IT-systemet tillkommit för att kommunen ska spara pengar. 

5.3.3 Resultatet - ett motstånd 

Studien visar att det finns ett motstånd mot det nya IT-systemet och att detta beror på en rad 

olika saker. Rent tekniskt dålig synkronisering i själva systemet, för lite information om 

systemet och generellt motstånd som grundar sig i dålig datorvana hos användarna, alltså 
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personalen, är aspekter som studien kunde peka på. Studien visar också att inget gjordes för 

att motverka denna negativitet som uppkom kring IT-systemet. 

Författaren till studien menar att ledningen, med hjälp av effektiv kommunikation skulle ha 

kunnat få ut information till användarna och dess personal för att de skulle kunna jobba på 

ett bra sätt i systemet.  

Studien synliggör också problemet med att det finns olika kulturer i de olika sektionerna 

inom Ljungby kommun. Detta gör att olika människor tar till sig information och 

förändringar genom olika kommunikativa kanaler och detta hade behövt vägas in i arbetet 

med att kommunicera ut information kring IT-systemet.  

De intervjuade i studien säger också att olika sektioner inte arbetar på samma sätt och att det 

därför inte verkar optimalt att arbeta i samma system direkt. De efterlyser en 

övergångsperiod för att kunna bearbeta personalen och den kultur som finns i respektive 

sektion för att sedan kunna få med personal och kultur in i det nya IT-systemet. Sektionerna 

som representerades i studien har alla olika kulturer som i sig är starka i det dagliga arbetet 

vad gäller rutiner och planering och hur det ska gå till. Detta gör att det finns ett motstånd 

mot det nya IT-systemet eftersom det skakar om sektionens grundkultur. 

Sammantaget kommer studien fram till att användarmedverkan och utbildning i IT-systemet 

och i projektet har varit bristfällig. Detta gäller oavsett före, under eller efter 

implementeringen av IT-systemet. Användarna har därför inte känt sig involverade i arbetet 

kring det nya IT-systemet. 

Studien kommer också fram till att integrationen mellan IT-system och lönesystem inte är 

optimal och leder till att de anställda känner en osäkerhet i att rapportera in sin tid i 

”Timecare” då filer som förs mellan systemen ibland innehåller fel. Dessa fel skapar oreda i 

den  enskildes lönerapport och dessa måste vara rätt för att den anställde ska få ut rätt lön. 

5.3.4 Vad gjordes inte? 

Författaren lyfter fram kravinsamling bland användarna som en stor punkt som inte utförts 

vid implementationen av ”Timecare”. Detta menar författaren kan ha gett upphov till den 

negativa inställningen till IT-systemet. I studiens intervjuer framkom det exempelvis att IT-

systemet har funktionella brister som är av väsentlig art för att löner inte ska bli felaktiga. 

Mer utbildning i ”Timecare” är också något som användarna hade velat ha. Användarnas 

personal hade behövt mer tid att lära sig IT-systemet, framförallt den del av personalen som 
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inte hade någon datorvana sedan tidigare. Lösningen blev att användarna lade in dessa 

personers tider i ”Timecare” istället för att personen själv gjorde det. 

5.3.5 Vad skulle gjorts? 

Författaren menar att kommunikationen hade behövt vara mycket tydligare och bättre. 

Möten, utbildningar och seminarier hade behövts. Effekten hade varit att alla berörda hade 

fått informationen och därmed också fått en grund att stå på kunskapsmässigt vad gäller IT-

systemet. Resultatet hade därmed kunnat bli något annat än det nu rådande. Det skulle 

eventuellt inneburit att användarna arbetade i ”Timecare” på ett mer optimalt sätt. 

Det hade också behövts kommunikation kring ansvarsfördelning gällande IT-systemet och 

vem som svarade på frågor då det uppstod sådana. Ledningen hade heller inte tänkt på hur 

många som egentligen skulle komma att arbeta i ”Timecare” och därför fick inte alla 

information kring IT-systemet som borde fått den. 

Författaren menar att en kommunikationsplan hade underlättat detta arbete. Steg 1 

innehåller information till medarbetare om varför en förändring genomförs och vad de 

bakomliggande faktorerna till denna är. Denna information kan ges skriftligen eftersom 

muntlig information lätt förvrängs. I nästa steg informeras om vem som håller i projektet, 

vilka som arbetar med förändringen, vilka som ingår i projektet och hur förändringen ska 

genomföras. Viktigt är också att syftet är tydligt och att det kommuniceras ut under hela 

projektets gång. Steg nummer tre handlar om att kommunicera ut hur genomförandet och 

efterarbetet fortgår. Det är i samband med detta steg som medarbetarna ska stöttas i 

förändringen som håller på att ske och skett. Stora förändringar mår bra av att ha ett särskilt 

informationsmaterial som informerar om förändringen. Detta material får gärna ha olika 

distributionskanaler för att alla berörda ska kunna ta till sig informationen på för dem bästa 

sättet. 
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5.4 Fallstudie 4 

Denna del av uppsatsen bygger på en fallstudie som är gjord av Weinoff och Wirström (2009) och 

bygger på en jämförelse mellan ett IT-projekt och ett projekt i byggbranschen. Författarna gör denna 

typ av jämförelse för att få en bättre bild över hur ett IT-projekt kan effektiviseras och vilka aspekter 

som bör has i åtanke vid IT-projektledning.  

I empirin kommer den här uppsatsen enbart att använda sig av den informationen som kommit fram 

rörande IT-projekt. 

5.4.1 Aspekter att ha i åtanke innan IT-projekt dras igång 

En av fallstudiens frågor behandlar innehållet i ett IT-projekt, alltså vilka komponenter som 

är av betydelse för att projektet ska få ett önskvärt resultat. Svaret på den frågan är att det 

ska skapas en tydlig förståelse över vad projektet kommer att leda till, vilka de förväntade 

resultaten är. På så sätt sätts det lättare upp kritiska ramar för projektet. Även ledningens 

stöd ses som en viktig aspekt på ett lyckat IT-projekt. Om det existerar en förståelse från 

ledningens sida så blir det lätt att få tillgång för alla resurser som behövs, på så sätt hålls 

projektet flytande. IT-företagen ser användarmedverkan som en positiv förbättringsprocess, 

bland annat när det gäller funktionaliteten i systemet ser ut. Användarmedverkan är även 

något som finns med i processen för att skapa bättre förutsättningar för kommande projekt. 

Studien tar även upp vikten av en erfaren projektledare och hur viktigt det är för att ett 

projekt ska bli så lyckat som möjligt. Projektledaren bör enligt studien besitta ett par 

egenskaper, dessa är att denne ska vara tydlig, alltså komma med klara direktiv, samt se 

vilka problem som bör uppmärksammas och fixas till. Projektledaren skall även förstå och 

acceptera ett åtagande som ligger på en realistisk nivå, vilket därmed kommer att utgöra 

en bra grund för att IT-projektet skall få den chans att utvecklas på ett komfortabelt sätt och 

få projektet att bli lyckat. 

5.5 Fallstudie 5 

Fält-Andersson och Gustavsson, (2011) har i studien ”Användbar användarmedverkan”, 

undersökt hur användarmedverkan vid systemutvecklingsprojekt går till vid vidareutveckling av 

gränssnittet av rapporteringssystemet ”IST analys”. Studien är delvis ett bidrag från författarna 

själva för att ge utvecklarna av IST analys ett förslag till ett mer användarvänligt system att arbeta i. 

Studien bygger även på intervjuer med kunder med olika roller i sina företag som använder systemet 

samt två intervjuer med utvecklare av det aktuella systemet. Intervjuerna syftar till att ta reda på hur 

mycket företagen och utvecklarna anser att de involverar/kan involvera sina systemanvändare i 

processen att utveckla nya funktioner i det aktuella systemet. 
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Studien visar att de tillfrågade företagen utvecklat sina egna metoder utifrån tidigare kända 

metoder för systemutveckling. De nämner iterativa metoder så som RUP och SCRUM men 

det förekommer också att företaget enbart utgår från kundens krav och företagets egen 

tidigare erfarenhet. Alla företag väljer också att involvera sina användare när krav kring 

systemet ska samlas in och många av företagen väljer också att involvera användarna i flera 

steg i utvecklingsprocessen. Vid insamling av krav används workshops, möten med 

användare/kunder och genom ärendehanteringssystem där användarna själva har möjlighet 

att bidra med synpunkter kring systemet.  

Samtliga tillfrågade företag anser också att det är viktigt att låta användarna komma till tals 

och lyssna på användarnas åsikter. Samtidigt säger de att det är viktigt att kunna välja ut 

kraven med omsorg för att systemet inte i framtiden exempelvis ska komma att anpassas 

efter en specifik person eller grupp av användare.  

5.5.1 Från systemutvecklarens synvinkel 

Studien visar också att utvecklarna för det aktuella systemet har en arbetsgång att följa i 

utvecklingsarbetet där metoden SCRUM är basen för arbetet. I och med detta involveras 

användarna tidigt genom att krav samlas in från dem där de själva får tycka till, antingen via 

möten eller via ett IT-system där önskemål kring systemet kan skickas in. 

Nästa steg i processen kring användarmedverkan sker när utvecklarna släpper pilottester, 2 

till antalet, med olika användare. På detta sätt fångas de olika användarnas olika önskemål 

och krav upp. I detta läge är det också viktigt att låta användarna testa systemet eftersom 

geografisk placering samt roll i företaget också spelar roll för hur väl systemet ska fungera 

säger studien. 

Utvecklarna som tillfrågades i denna studie ser det inte som ett problem att samla in krav 

från användarna eftersom de är mycket involverade, snarare kommer det in alldeles för 

många krav. Detta får till följd att det ofta kommer in så många krav vid ett och samma möte 

att alla krav inte kan ges plats i den första versionen av systemändringen. Utvecklarna måste 

därför prioritera de allra viktigaste kraven först. Att utvecklarna tvingas till detta beror också 

på enligt studien att systemen som de jobbar med är beroende av svenska lagar och regler. 

Ändras en lag kan det ha till följd att systemet måste kunna ändras snabbt för att leva upp 

till Sveriges lagar.  
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Företaget som tillhandahåller IST analys träffar också systemansvariga på sina kundföretag 

där nya funktioner och uppdateringar gås igenom för vidare kunskapsspridning på 

kundföretagen. 

5.5.2 Skillnad på krav mellan användare och utvecklare i studien? 

Författarna menar att det, baserat på vad studien visar, är bra att involvera användarna 

eftersom dessa har kunskap kring vad de kräver av ett system. Samtidigt är det bra att 

utvecklaren å sin sida har sin systemutvecklingsexpertis att ta till eftersom de kan hitta krav 

som inte användaren tänkt på från början.  

I studien framkommer det att i det aktuella fallet med det studerade systemet har användare 

och utvecklare kommit fram till en kravlista som är god nog att jobba vidare på. Detta 

baserar författarna på att användarna var nöjda med förändringarna som gjordes i systemet. 

En intressant iakttagelse som författarna gör i denna studie är att användarna hade 

funktionella krav på systemet men samtidigt hade de svårt att se att systemet hade 

begränsningar som kravmässigt inte var genomförbara. 

Författarna bad också systemutvecklingsföretaget som ligger bakom IST om hjälp vad gäller 

att hitta de kunder som hade mest funderingar och åsikter kring systemet. Detta menar 

författarna är viktigt eftersom rätt användare av systemet också kan ställa relevanta och 

användbara krav på det. 

5.5.3 Fördel med användarmedverkan? 

Studien kom fram till att det är fördelaktigt med användarmedverkan och åsikten delas av 

både användare och utvecklare. Författarna själva anser att acceptansen hos användarna blir 

högre för systemet när de blir involverade i utvecklingsprocessen.  

En fallgrop att låta användare vara involverade och ställa krav på systemet är dock att 

användarna kan ha högre krav på systemet än vad som är genomförbart. Rådet blir därför 

från författarnas sida att se på användarnas krav ur ett realistiskt perspektiv och sålla bort ej 

genomförbara krav. Det är också viktigt anser de att förklara för användarna varför kraven 

inte går att genomföra för att uppnå en bättre förståelse och undvika missnöjdhet med 

slutresultatet. Författarna tror att användarna upplever systemet som mer användbart i och 

med att de själva fått vara med i beslutsprocessen men poängterar här också att det även kan 

bero på utvecklarna och deras erfarenheter av användarcentrerad systemdesign och 

användbarhetsdesign.  
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Studien visar sammantaget att de undersökta Svenska företagen är positiva till 

användarmedverkan och det finns fördelar med att engagera och involvera användarna i 

utvecklingsprocessen. Studien säger samtidigt att det är viktigt att ta in och lyssna på alla 

krav som finns från användarna men att det måste finnas en bredd i kraven så att inte enbart 

en speciell grupp av användare gynnas av förändringen. 
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6 Sammanfattning av uppsatsens empiriska grund 
Här nedan följer en kort sammanfattning av det empiriska ramverkets viktigaste delar. 

Sammanfattningen består av de viktigaste punkterna hos alla de fallstudier som vi har studerat, en och 

en. Genom dessa visas en klar bild över hur användarmedverkan, eller bristen på den, influerar 

förändringsprocessen och slutresultatet i de olika fallföretagen.  

6.1 Fallstudie 1 

 Studien visar upp ett företag som låter de anställda vara med och bestämma i en 

förändringsprocess.  

 Acceptansen är stor hos de anställda beträffande resultatet då dem själva har fått vara 

inblandade i förändringsprocessen.  

 De anställda har under förändringsprocessen fått mycket information om själva 

förändringen, och även i efterhand fått utbildningar i applikationer och liknande. 

 Utsträckningen av användandet av applikationer är för att de anställdas sätt att jobba 

inte ska bli så anpassat efter specifika individer och att företaget på så sätt blir 

beroende av dessa.  

 Studien visar på att användarengagemang och utbildning i applikationer, i ett tidigt 

skede innebär framgång för ett förändringsprojekt.  

 Företaget som fallstudien rör har en vision om underförstått ledarskap, samt en 

företagskultur som präglas av samarbete där alla hjälper alla hjälper alla. 

 Fallföretaget saknar metoder att uppfylla de mål som sätts upp. Företaget saknar 

även lönsamhetskalkyler. 

6.2 Fallstudie 2  

 Studien visar den viktiga betydelsen av förstudie för förändringsarbete som en grund 

för att ett projekt har stagnerat. 

 Motsättningar kring projektet anses vara en avgörande faktor till stagnationen. 

 Kommunikationen mellan beställare och projektledare har inte varit tydlig. 

Projektledaren har inte fått tillgång till all nödvändig dokumentation så som 

resursåtgång, kostnadsplan och kravspecifikation.  
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 Fallföretaget visar även på brist på framtidsfokusering, då företaget tog ett beslut att 

införa ett nytt system utan att användarna hade fått vara med och bestämma detta. 

 Tidigare erfarenheter av stagnerade projekt har inte tagits tillvara på. 

 Projektets syfte och mål har inte kommunicerats ut till användarna, vilket lett till 

bristande engagemang och missnöje hos dessa. 

 Projektkraven saknades i projektet, där bland annat förstudien skulle inkluderas. 

6.3 Fallstudie 3 

 Studie kring effekterna av en implementering av ett nytt IT-system och hur 

implementeringen mottogs av användarna. 

 Användarna fick ingen möjlighet att ställa krav på systemet eller medverka i 

processen av framtagningen innan systemet implementerades. 

 Kravspecificeringen skedde utan användarmedverkan, högst upp i 

verksamhetsledningen. 

 Systemet togs i bruk väldigt fort och användarna fick ingen information om vad och 

vilka förbättringar detta skulle innebära för dem. Införandet av det nya systemet 

innebar en del praktiska komplikationer. 

 På grund av alla komplikationer fick användarna svårt att motivera sina 

underordnade användare och visa på de positiva aspekterna i systemet.  

 Problemen med systemet ansågs komma bland annat, från att användarna inte hade 

fått komma med krav.  

 Ett kollektivt motstånd mot systemet uppstod i och med kommunikationsbristen och 

de tekniska brister som IT-systemet hade när det började användas. 

6.4 Fallstudie 4 

 Studien tar upp hur ett lyckat projekt bör vara uppbyggt. Dessa är, enligt studien, en 

tydlig förståelse vad projektet kommer att leda till, vilka de förväntade resultaten är. 

Ledningens stöd ses som en viktig aspekt på ett lyckat IT-projekt. 

 Användarmedverkan ses som viktigt för ett lyckat IT-projekt, och även något som 

anses ge bra förutsättningar till framtida IT-projekt. 
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 En erfaren projektledare är en annan viktig aspekt i studien. Dessa egenskaper är att 

vara tydlig med vad som ska göras, samt vara uppmärksam på problem som dyker 

upp och vara beredd på att åtgärda dessa. 

6.5 Fallstudie 5 

 Denna studie visar att företag utvecklar sina processmetoder, med hjälp av tidigare 

kända metoder så som bland annat RUP, men att det även händer att man enbart 

utgår ifrån kundens krav och företagets tidigare erfarenheter.  

 I studien väljer företagen att involvera användaren i olika faser av processen, till mer 

eller mindre omfattande grad. 

 Samtliga företag i studien tycker att det är viktigt att kunder får vara med och säga 

sin mening i förändringsarbetet. 

 Författarna till studien menar att bäst resultat uppnås om man tar tillvara på 

användarnas åsikter, men även använder sig av systemutvecklarens expertis, då 

denne kan hitta funktioner som användaren kanske inte är medveten om och vice 

versa. 



51 
 

7 Analys 
I detta avsnitt analyseras det sekundära empiriska materialet genom teoriavsnittets ramverk. 

Analysen syftar till att få en djupare förståelse för hur organisationerna i fallstudierna genomfört i 

sina respektive IT-projekt med avseende på förändringsarbete, verksamhet, användarspecifika aspekter, 

förändringsledarens betydelse samt de hinder som uppkommer i samband med förändringsarbete.  

Det som har framkommit i teoridelen på denna uppsats har vi försökt att applicera på det som senare 

har kommit fram i empirin, och på så sätt gjort en analys av det. De fallstudier som vi har studerat har 

redan dragit slutsatser, som till viss del alla bidragit till analysen.  

7.1 Förändringsarbete i de första faserna av ett IT-projekt 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) pratar om att problem som uppkommer i en verksamhet är 

ett resultat av att en förändring behövs. Företaget i fallstudie 1 jobbar med sina problem som 

grund för förändringsarbete vilket är i linje med hur Goldkuhl och Röstlinger (1988) säger att 

problem bör tas om hand i en verksamhet. Företaget väljer att definiera sina 

företagsförbättringar via aktiviteter, så som utveckling och vidareutbildningar i 

verksamhetens system vilket också är i linje med vad Goldkuhl och Röstlinger (1988) säger. 

Företaget visar i studien hög grad av att involvera sina användare i förändringsarbetet. Detta 

förhållningssätt bidrar sannolikt till företagets goda förändringsarbetsprocesser och att 

användarna i den är involverade genom hela processen. Att låta användare vara involverade 

är något som både Gulliksen och Göransson (2002), Bruzelius och Skärvad (2012) och Avison 

och Fitzgerald (2006) förespråkar på olika sätt varför företaget i fallstudie 1 styr 

verksamheten utifrån påvisade teoretiska fakta. Den vision om ett underförstått ledarskap 

och underförstådda arbetsförhållanden som råder på företaget genomsyrar också företagets 

förändringsarbete genom att ”alla hjälper alla”. Användarna ser det som naturligt att dela 

med sig av sina kunskaper och hjälper därmed förändringsarbetet på traven. 

Förändringsledaren har på detta sätt redan motiverade och involverade användare som 

dessutom vill dela med sig av sina kunskaper. Att ha en drivande förändringsledare menar 

Doraiswamy (2011) ger en god förutsättning för IT-projektet. 

Vidare visar studien i fallstudie 2 ett företag där ett motstånd mot förändringsarbetet kan ses 

när det gäller att betrakta det uppkomna problemet som just ett problem. Här säger 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) att citat;” Problemet existerar i sig också bara utifrån människors 

egna upplevelser av den tänkta verklighet som människan befinner sig i. Människan är därmed 

upphovet till det faktum att det existerar ett problem över huvudtaget.” I detta fall lyckas heller inte 
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förändringsarbetet fullt ut utan stagnerar vilket kan grunda sig i motståndet som finns mot 

förändringsarbetet redan innan arbetet med förändringen ens dragit igång. Motståndet som 

fanns i företaget kan härledas till också att det inte fanns en grundligt genomförd förstudie 

kring förändringsbehov, åtgärd och senare en sammanställning av dessa i en 

förändringsanalys. Att göra en grundlig förstudie menar Goldkuhl och Röstlinger (1988) är 

en bidragande faktor till att IT-projektet får ett gott resultat. Relaterat till förändringsarbete 

som sådant ses också i fallstudie 2 att bristen på framtidsfokus var liten.  

Användarna i fallstudie 3 har egentligen inte upplevt ett problem som sådant i sitt arbete. 

Det förändringsarbete som användarna blev ”utsatta” för initierades över huvudena på dem 

och graden av medverkan från användarna är därför lika med noll. Den lösning som 

ledningen i organisationen gav användarna vad gäller IT-systemet som sådant, 

dokumentationen kring det och utbildningar i IT-systemet fungerade inte alls. Det ses tydligt 

i denna studie att användarna inte alls är involverade i processen överhuvudtaget vilket syns 

genom att ett stort motstånd mot IT-systemet skapades när det infördes. I fallstudie 3 

handlar allt således om avsaknad av inflytande och medverkan från slutanvändare. Avison 

och Fitzgerald (2006) kallar detta för en konsultativ grad av användarmedverkan där 

systemutvecklarna bestämmer designen på IT-systemet men med en viss grad av 

användarmedverkan vad gäller att fråga användarna om vissa detaljer i det kommande 

systemet. I fallstudie 3 finns dock inte någon form av användarmedverkan representerat.  

7.2 Verksamhetens agerande i de första faserna av ett IT-projekt 

Vid genomläsning av det empiriska materialet framkommer att förändringsarbetet i 

fallstudie 1 fungerar bra trots att verksamheten inte har en metod för att uppnå 

förändringarnas mål. Företaget gör heller inga lönsamhetskalkyler vilket påpekas av 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) att vara en framgångsfaktor för kommande IT-projekt. 

Företaget förlitar sig också på projektet och gör därför inga känslighetsanalyser eller 

efterkalkyler så länge projektet håller sig inom tids- och kostnadsramar. Verksamhetens enda 

utmärkande analyser sker av de IT-system som köpts utifrån och de som utvecklats i 

verksamheten i syfte att få användarna att jobba så likriktigt som möjligt. Verksamheten har 

en hög grad av användarinflytande vilket verksamheten ser som positivt och som tidigare 

nämnts som positivt av Gulliksen och Göransson (2002), Bruzelius och Skärvad (2012) och 

Avison och Fitzgerald (2006) på olika sätt. En hög grad av användarinflytande visade sig i 

studien innebära högre andel nöjda användare och i och med detta övervinns hinder lättare. 

Doraiswamy (2011) menar att detta kan ha att göra med ett gott arbete från 
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förändringsledaren. Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) kan den höga förändringsinsikten i 

företaget också bidra till det goda resultatet. Företaget i denna studie har också enligt 

Bruzelius och Skärvad (2012) antagit en inkrementell och utforskande strategi för sitt 

förändringsarbete med stort användarinflytande vilket delvis kan förklara varför företaget 

ses som harmoniskt vad gäller sitt förändringsarbete. 

Företaget i fallstudie 2 har inte gjort någon förstudie att tala om vilket visar sig i att 

projektkraven som ges till projektledaren inte är tillräckligt utarbetade. I detta fall visar sig 

därför tydligt att en förstudie kan göra nytta genom att exempelvis följa Goldkuhl och 

Röstlingers (1988) exempel på hur en sådan kan genomföras. Företaget har sett till olika 

lösningar och dessutom redan bestämt en lösning men inte kommunicerat ut denna till 

berörda användare. Ledningen har heller inte kommunicerat ut sitt mål med varken det IT-

system som projektet handlar om eller det IT-system som ledningen redan bestämt sig för att 

införa genom ett annat projekt. Bruzelius och Skärvad (2012) samt Doraiswamy (2011) menar 

att detta är olyckligt då IT-projektet behöver förankras i verksamheten liksom att 

förändringsledaren ska kunna göra ett bra jobb med att involvera användarna i IT-projektet 

på bästa sätt. I studien kan det ses att företagets ledning i detta förändringsarbete använder 

sig av en radikal och planerande förändringsprocess utan att användarna blir involverade 

vilket kan bidra till den negativa utgången av projektet på just detta företag. Vad som är 

bästa lösningen sett till kombinationer av förändringsprocesser är inte helt lätt att reda ut. 

Bruzelius och Skärvad (2012) säger citat; ” Radikala förändringsprocesser bygger på några få, men 

stora steg, under en kort tidsperiod. Det gäller att skapa något nytt. Den här typen av 

förändringsprocesser lämpar sig bäst när ledning och medarbetare ”sitter fast” i gamla invanda 

mönster som gör att verksamheten inte rör sig framåt. Radikal förändring är ofta nödvändig vid en 

krissituation, då det gäller att ta beslut snabbt.”  I denna fallstudie ses till viss del att ”ledning och 

medarbetare sitter fast i gamla invanda mönster” och det är därför normalt med denna typ av 

förändringsprocess enligt Bruzelius och Skärvad (2012). 

I fallstudie 3 valde organisationen att inte utföra någon kravspecifikation med information 

från användarna utan valde att utforma kraven utan användarinflytande, högt upp i 

organisationen. Här hade det varit bra enligt Gulliksen och Göransson (2002) att involvera 

användare under analysfasen och designfasen men också att organisationen bör använda sig 

av noggrant utvalda användare som kan tillföra IT-projektet användbara åsikter. Av studien 

att döma kan det heller inte sägas att systemkrav har utvärderats. Därmed kan det sägas att 

verksamheten brustit i att försöka övervinna hinder vad gäller systemets beskaffenhet och 
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därmed också användarnas krav på det nya systemet och i förlängningen användarnas vilja 

att använda det. Detta leder till ett socialt och kulturellt motstånd enligt Bruzelius och 

Skärvad (2012) 

Fallstudie 5 visar på att en väl utförd analys inte minst vad gäller styrkor och svagheter ger 

en bra grund för fortsatt arbete. Återigen visar Goldkuhl och Röstlingers (1998) 

rekommendation kring förstudiearbete sig vara lämpligt. Studien visar också att det är 

gynnsamt att testa olika lösningar genom att involvera olika specifikt utvalda användare för 

att förändringsarbetet ska bli lyckat. Ett mål fanns med projektet vilket också 

kommunicerades ut till berörda. Användarna i denna studie fick vara delaktiga och tycka till 

om förändringen och arbetet kan genom detta enligt Bruzelius och Skärvad (2012) ses som 

radikal och delvis planerande men också utforskande i sin karaktär. Detta tyder på att 

förändringen var nödvändig och att användarna fick vara med och forma den framtida 

visionen kring IT-systemet och via testerna tycka till om det för att skapa för användarna 

funktionellt IT-system.  

7.3 Användarinflytande i de första faserna av ett IT-projekt 

Det användarinflytande som kan analyseras i de studerade studierna utmärks i fallstudie 1 

en hög grad av medbestämmande från användarna som dessutom sker på frivillig basis. 

Användarna ses som de som kan sitt system och de som bör tillfrågas och lyssnas på vilket 

är helt i linje med de rekommendationer kring användarmedverkan som Gulliksen och 

Göransson (2002) skriver om. Användarna är definitivt i majoritet i förändringsarbetet. 

Studien visar ingen tendens att låta fel användare vara involverad i förändringsarbetet 

eftersom företaget har en syn på användaren som medger att användaren är den bästa 

resursen vid en förändring av det IT-system som ska förändras. 

Företagets användare i fallstudie 2 har inte alls blivit delgivna målet med förändringsarbetet 

så som de borde och inte heller på det sätt som borde ha varit praxis på företaget. Projektet 

har heller inte tagit del av användarnas åsikter och krav på det nya IT-systemet även om de 

kan ses som de som kan sin verksamhet på bästa sätt och därför bidra med viktig 

information och kunskap. Användarna har genom detta varit underrepresenterade i detta 

förändringsarbete. I denna fallstudie ses därför en process som är helt emot vad både 

Bruzelius och Skärvad (2012) och Doraiswamy (2011) säger är nödvändigt för att få med 

användarna i förändringsprocessen och göra dem delaktiga, både vad gäller mål men också 

vad gäller förändringsledarens engagemang och förmåga att påverka sina användare. 
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Mycket lite användarinflytande ses också i fallstudie 3 där användarna mer eller mindre 

tycks ha blivit överkörda och bara getts ett IT-system som de förväntas använda och kunna 

från dag 1. Här ses en frånvaro av vad Doraiswamy (2011) menar bör vara en engagerad 

förändringsledare men också brist på att motverka socialt och kulturellt motstånd som enligt 

Bruzelius och Skärvad (2012) i detta fall leder till en ovilja att använda IT-systemet. 

Organisationen har inte heller här tagit del av användarnas expertis och kunskap även om 

dessa hade varit utmärkta för uppgiften vilket Gulliksen och Göransson (2002) menar är 

lämpligt eftersom det är användarna som kan sin specifika del av verksamheten bäst. 

Således har de heller inte varit representerade i förändringsarbetet. 

Analysen visar vidare på att användarinflytande är positivt när det gäller det slutgiltiga IT-

systemets funktionalitet enligt fallstudie 4. Samma studie visar också att användarinflytande 

skapar bättre förutsättningar för framtida projekt. Doraiswamys (2011) lista över bra 

egenskaper hos en förändringsledare skapar goda förutsättningar för kommande projekt 

genom att förändringsledaren involverar användarna i IT-projektet. Det som också styrker 

denna fallstudies positiva inställning till användarmedverkan är samma författares påbud 

att följa upp ett nyss avslutat projekt samt att det sociala och kulturella motståndet som 

enligt Bruzelius och Skärvad (2012) kan uppstå när användarna inte är involverade minskas 

till nästa IT-projekt. 

Fallstudie 5 visar på betydelsen av användarinflytande där företag väljer att involvera sina 

användare i stor utsträckning, framförallt vad gäller krav. Studien visar inte konkret på hur 

kommunikationen kring förändringsarbetet och dess slutliga mål fungerar, däremot trycker 

studien mycket på att se användaren som en viktig pusselbit och vissa företag går så långt att 

de involverar sina medarbetare i flera steg i processen. Sett ur Gulliksen och Göranssons 

(2002) perspektiv är det ett bra exempel på som ett företag som låter sina användare vara i 

majoritet vad gäller kraven på de IT-system som används och på så sätt också vara lämpliga 

informationskällor kring hur IT-systemet ska förändras. Användare engageras och bemöts 

på sin egen nivå genom att kravinsamlingen sker via workshops, möten och 

ärendehanteringssystem i fallstudie 5. Också detta helt enligt Gulliksen och Göranssons 

(2002) rekommendationer. Företaget anser att det är viktigt att låta användarna komma till 

tals men också att sålla bland kraven de har. Företagen väljer också ut användare noga för att 

kraven ska bli så realistiska och därmed genomförbara. I samma fallstudie ses också en 

växelvis medverkan av användare och utvecklare vilket Avison och Fitzgerald (2006) 

identifierar som en representativ grad av användarmedverkan. Detta innebär att användarna 
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har större chans att få det IT-system de vill ha genom att de kan ställa krav. Samtidigt kan 

utvecklarna ställa motfrågor och berätta vad som är görbart och inte.  

7.4 Förändringsledarens betydelse i de första faserna av ett IT-projekt 

Studien sett till förändringsledaren visar i fallstudie 2 på en projektledare som har en klar 

bild av de förväntningar som är tänkt ska leda till att projektet når sitt slut och han ser också 

en stor potential i projektets mål. Mellan raderna i studien går det också att utläsa att 

projektledaren trots att han tror på projektet inte finner det lönsamt för verksamheten. 

Projektledaren kan inte sägas motivera sitt team i den utsträckning som borde vara fallet när 

det dessutom uppstått motstånd mot projektet. Enligt Doraiswamys (2011) 

rekommendationer för hur en bra förändringsledare ska agera agerar denna ledare i princip 

tvärtom. Att målen och projektkraven för projektet inte är tillräckligt fastställda kan vara en 

bidragande orsak till motståndet. Att målen inte är fastställda härleds till 

verksamhetsledningens sätt att hantera, eller snarare inte hantera sin förstudie i det här 

fallet. (Goldkuhl och Röstlinger 1988) 

 Projektledaren kan heller inte sägas kommunicera till sitt team kring vad som händer i 

projektet på ett tillfredsställande sätt. Eftersom projektet strandar finns heller ingen 

anledning för projektledaren att motivera sitt team genom att försöka skapa förståelse för 

förändringen genom att ordna lärtillfällen i det nya IT-systemet. Projektledaren har heller 

inte haft för avsikt att titta tillbaka på tidigare projekt för att dra lärdom av dem. Också detta 

är tvärtemot vad Doraiswamy (2011) rekommenderar. Möjligtvis för att detta inte tagits upp 

i dokumentationen kring det nuvarande projektet.  

Ett liknade förfarande kan ses i fallstudie 3 där projektledaren inte heller kommunicerat ut 

syfte och mål till användarna som därför fick gissa sig till vad syftet med förändringen var 

och därmed också dess mål. I fallstudien ses också ett stort bortfall av kommunikation kring 

projektet i stort. Vidare leder det till att projektledaren inte heller kan sägas ha varit en 

engagerad, intresserad och stödjande ledare för sin grupp. Bruzelius och Skärvad (2012) 

menar att förändringsledaren/projektledaren bland annat bör forma ett team med för 

uppgiften kompetenta medarbetare samt säger Doraiswamy (2011) att det är lämpligt att 

regelbundet kommunicera ut fortskridandet av projektet och på en för medarbetarna 

relevant kommunikationsväg, via mail, möten etc. 

Verksamheten i fallstudie 3 visar sig bestå av människor med stor variation avseende på 

vilka sätt de tar till sig information och lär sig nya saker. Ängslan och oror finns också för 
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vad förändringen ska innebära för den enskilde individen då denne inte får information alls 

eller får informationen på ett sätt som denne inte kan ta till sig. Ett kulturellt motstånd 

uppstår lätt i sådana situationer menar Bruzelius och Skärvad (2012) Projektledaren tar heller 

inte ansvar för att se till så att tränings- och lärtillfällen finns för de som ska använda IT-

systemet mer än vid själva implementeringen av IT-systemet vilket kan ses som både för sent 

i processen och stressande för berörda individer vilket Bruzelius och Skärvad (2012) också 

påpekar är viktigt. 

Betydelsen av förståelse och stöd från ledningen kring ett IT-relaterat förändringsarbete lyfts 

fram i fallstudie 4 som en viktig faktor för att projekt ska få tillgång till resurser och därmed 

också en fortlevnad. Här håller vi med Bruzelius och Skärvad (2012) och Doraiswamy (2011) 

som bägge talar om dels vikten av kommunikation i projektet som sådant men också utåt 

sett, till berörda men dock utomstående aktörer. Fallstudien menar att projektledaren bör 

vara erfaren och kompetent för uppgiften för att projektet ska nå ett bra resultat. En tydlig 

projektledare som kan komma med klara direktiv är positivt liksom att projektledaren bör 

kunna se problem som bör uppmärksammas och rättas till. Fallstudien menar också att 

projektledaren behöver acceptera sitt åtagande och se till att det ligger på en realistisk nivå. 

Fallstudien går därför stick i stäv med Doraiswamys (2011) kriterier för en god ledare. Detta 

leder till en bättre chans för att projektet utvecklas på ett bra sätt och får en gynnsam utgång 

menar studien.  

7.5 Hinder för förändring i ett IT-projekts första faser 

I företaget i fallstudie 1 kan inget direkt hinder ses vad gäller att ta hänsyn till psykologiskt-, 

socialt-, kulturellt-, och politisktmotstånd. Finns det motstånd så citat; ”tas det omhand” enligt 

studien och lämnas därefter oanalyserat. Det är också motstånd som ses som det hinder som 

verksamheten behöver identifiera för att inte riskera att förändringsarbeten blir fördröjda. 

Bruzelius och Skärvad resonerar genom att säga följande; ”Ledning av förändringsarbete 

handlar till stor del om att tidigt i processen identifiera och förstå eventuella hinder som riskerar att 

blockera eller fördröja en planerad förändring för att, om nödvändigt, anpassa den och få till en 

engagerad uppslutning i förändringsarbetet.” Detta är precis vad företaget gör även om vi hade 

sett att någon form av analys av uppkomna motstånd och hur de togs om hand inte hade 

skadat verksamheten för att i framtiden undvika problem av samma art. 

I fallstudie 2 ses att riskerna i projektet inte analyserats och än mindre tagits omhand. En 

orsak till detta ses i att förändringsanalysen med tillhörande genomgång av risker inte är 

tillräckligt väl genomarbetad innan projektet drogs igång. Även detta kan härledas till 
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Bruzelius och Skärvads (2012) tidigare uttalande ovan men i detta fall har företaget helt och 

hållet struntat i de signaler som tyder på att något är på väg att hända. 

Den risk som förändringsmotstånd mot den stundande förändringen bidrar med grundar sig 

i kommunikationsbrist mellan projektledaren och beställaren samt att projektledaren inte 

hade tillgång till nödvändig dokumentation. Det finns även brist på framtidsfokus vilket 

också kan ses som en risk i ett förändringsarbete. I detta fall ses också en brist i total 

avsaknad av användarinflytande då det inte kan sägas att användarna visste om det redan 

tänkta IT-systemet som var på väg in i verksamheten. Motståndet tenderar därför att inte 

bara riktas mot detta IT-projekt utan också mot det tänkta IT-system som användarna inte 

vetat om från början. Detta är ett återkommande problem på många sätt och återigen har 

Doraiswamy (2011) och Bruzelius och Skärvad (2012) goda förslag på hur detta hinder kan 

undanröjas.  

Fallstudie 3 visar på en alltför snabb implementation utan tillräckligt mycket information till 

berörda parter. Det psykologiska motståndet som Bruzelius och Skärvad (2012) beskriver 

som att; ”Det psykologiska motståndet handlar om den enskilde individens sätt att uppfatta och 

förhålla sig till förändringar. En förändring som av en medarbetare kan uppfattas som intressant och 

spännande, kan av en annan medarbetare uppfattas som totalt meningslös och ointressant.” blir stort 

hos användarna eftersom beskedet om att ett nytt IT-system skulle tas i bruk inte 

kommunicerades ut till verksamhetens berörda parter och därmed reagerade olika personer 

olika på beskedet. Vidare ledde den bristfälliga kommunikationen till motstånd eftersom 

vissa parter, i och med på vilket sätt de introducerades till IT-systemet, väljer att vara kvar i 

det psykologiska motståndets motståndsfas, utan att vilja ta sig därifrån. Användarna 

känner sig därför förbisedda på grund av detta.  

Den rent tekniska biten av implementationen i fallstudien är också en bidragande faktor till 

att individer valde att stanna kvar i den psykologiska motståndsfasen. Misstro till IT-

systemet finns i fallstudie 3 eftersom det inte fungerar i den tänkta verksamheten som det 

ska. Här relaterar vi till det Mumford (2000) säger om att ställa frågor kring förändringen. 

Mumford (2000) ställer följande frågor: ”Hur svårt kommer systemet vara att designa och 

implementera, vilka förändringar på människa och organisation kommer det att innebära och Hur 

stora blir konsekvenserna om inte systemet fungerar som det ska på en gång?” 

Verksamheten har av fallstudie 3 att döma inte gått igenom denna typ av frågor grundligt 

nog. Detta härleds till att verksamheten inte låtit användarna ställa krav på systemet och 
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därmed blir det ett hinder för hur väl IT-systemet tas emot i verksamheten. Återigen 

kommer kommunikationen medarbetarna emellan in som en viktig faktor vilket Bruzelius 

och Skärvad (2012) och Doraiswamy (2011) visar på är viktigt. Organisationen har genom på 

vilket sätt implementationen skedde och den bristfälliga informationen kring projektet helt 

förbisett att ta reda på riskerna som projektet medför och i god tid därför också kunnat göra 

något åt dem vilket går emot rekommendationerna som Bruzelius och Skärvad (2012) 

förespråkar för att projektet ska ha en god chans att bli vad verksamheten tänkt från början. 

Vad gäller att hantera risker i fallstudie 5 ses att verksamheten försöker eliminera de risker 

som förändringsarbetet medför genom att involvera sina användare och att lyssna på deras 

åsikter. Samtidigt ges systemutvecklarna möjligheter att komma med åsikter i sakfrågor som 

rör IT-systemet. Detta är helt i linje med vad Gulliksen och Göransson (2002) och Avison och 

Fitzgerald (2006) säger kring användarnas medverkan i ett IT-projekt. Förfarandet medför 

också engagerade och reflekterande medarbetare på både användar- och utvecklarsidan som 

inte räds att uttrycka sina åsikter och önskemål till varandra. 
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8 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi det som framkommit i analysen med stöd av uppsatsens teoretiska 

ramverk. 

8.1 Förändringsarbete i de första faserna av ett IT-projekt 

Bruzelius och Skärvad (2012) säger att förändringsledning handlar om att övervinna hinder 

och engagera medarbetare och andra aktörer för att förändringsarbetet ska kunna hanteras, 

ledas, drivas framåt och önskvärda mål ska uppnås. I fallstudie nummer 1 ser vi hur denna 

regel följs exemplariskt. I den fallstudien är användarna i allra högsta grad engagerade i 

förändringsprocessen, och även vid implementationen, då utbildningen av användarna 

fortsätter även då. I de studerade studierna kan det tydligt ses genom analysen att detta inte 

alltid är fallet när ett nytt IT-system ska tas fram eller implementeras.  

I fallstudie 2 lär vi oss vikten av att användarna är införstådda med att det finns ett problem 

som måste lösas. Om denna införståddhet aldrig infinner sig hos användarna är det svårt för 

dem att acceptera en förändringsprocess, och istället motarbeta förändringen. 

I fallstudie 3 finns en radikal förändringsprocess där användarna mer eller mindre utan 

förberedelser får ett IT-system att jobba med utan att vare sig ha fått utbildning i det eller vet 

varför ett nytt arbetssätt som IT-systemet innebär ska genomföras. Att låta den berörda 

personalen ställa krav på systemet och också bli informerade om förändringen i förväg 

skedde inte och resultatet blev en missnöjd medarbetarkår.  

8.2 Verksamhetens agerande i de första faserna av ett IT-projekt 

I analysen av fallstudierna har också betydelsen av att verksamheten gör en väl grundad 

förstudie framkommit. För att en lyckad förstudie ska kunna genomföras menar Goldkuhl 

och Röstlinger (1988) att det bör formas ett förändringsteam med personer som medverkar 

genom hela förändringsprocessen. Dessa personer kan också komma att besitta olika slags 

kompetens för ett lyckat projektresultat. Det behöver vidare också skapas förståelse för 

förändringen och en förändringsinsikt gentemot de som förändringen berör både från 

verksamheten men också senare genom förändringsledaren och projektledaren. I en lyckad 

förstudie och därmed också lyckad förändringsprocess menar Goldkuhl och Röstlinger 

(1988) också att det är viktigt att tydliggöra visionen och målet med förändringsarbetet samt 

involvera de som förändringen berör.  

I fallstudie 2 ser vi hur bristen på förstudie kan leda till ett inte alltför lyckat 

förändringsarbete. Genom att inte genomföra en förstudie leder det till oönskade 
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konsekvenser i projektplanen. Projektkraven blir inte tydliga, och användarna har inte en 

chans att säga sin mening i förändringsprocessen, dessutom blir användarna omedvetna om 

förändringsprocessens mål.  

Fallstudie 3 visar på samma brister som fallstudie 2. Inte heller där får användarna 

någonting att säga till om när det gäller förstudien. 

I fallstudie 5 har en välgrundad analys gjorts av bland annat styrkor och svagheter. Denna 

studie visar även vikten av att involvera användarna i framtagningen av en ny lösning. Ett 

mål fanns med projektet, vilket också kommunicerades ut till berörda. Användarna i denna 

studie fick vara delaktiga och komma med egna idéer och förslag i frågor som rörde 

förändringen och arbetet. På grund av detta uppnåddes önskvärda mål. 

Goldkuhl och Röstlinger (1988) liksom Bruzelius och Skärvad (2012) pekar därmed på att det 

är viktigt med användarnas inblandning och engagemang för att resultatet av 

förändringsarbetet ska bli tillfredställande. Även Gulliksen och Göransson (2002) är inne på 

samma spår och preciserar användarmedverkan till processer som härleds till analysfas och 

design av IT-systemet. 

8.3 Användarinflytande i de första faserna av ett IT-projekt 

Gulliksen och Göransson (2002) menar också att det är lämpligt att hitta faser där 

användarmedverkan kan ske. Vidare behövs det också en strategi för vilka användare som 

medverkar säger de. Faktumet att någon strategi inte finns för vilka användare som väljs ut 

för medverkan blir tydlig i de studerade fallstudierna då endast en studie kan peka på att ett 

urval gjorts.  

I fallstudie 1 är användarinflytandet starkt, alla användare får vara delaktiga i 

förändringsprocessen, utan begränsning. Detta på grund av den tron som finns att 

användaren själv är den som känner systemet bäst. Användaren anses vara den främsta 

resursen vid en förändringsprocess, helt enkelt. 

Fallstudie 2 däremot har depraverat användaren dess rätt till inflytande. Denne har inte fått 

vara delaktig i förändringsprocessen. Användarna har i denna fallstudie varit 

underrepresenterade. 

Avison och Fitzgerald (2006) menar att den konsultativa graden av användarmedverkan 

innebär att allt som rör design överlämnas till systemutvecklarna. Fallstudie 3 kan sägas 

tillhöra denna kategori utan att systemutvecklarna har frågat användarna om hur designen 
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bör vara. I fallstudie 5 sker däremot denna typ av användarmedverkan där 

systemutvecklarna faktiskt också frågar användarna om designen. I samma fallstudie finns 

också den representativa användarmedverkan representerad där det förekommer ett 50/50 

förhållande mellan systemutvecklarna och användarna kan sägas bolla idéer mellan sig. 

Detta förhållande till användarmedverkan följs av den grad av användarmedverkan som 

Avison och Fitzgerald (2006) kallar ”samstämmighetsmedverkan”. I detta läge ges 

användarna möjlighet att säga vad de tycker och tänker och vara mycket delaktiga genom 

hela designprocessen. I denna studie framkommer det att av de studerade fallstudiernas 

observerade företag ägnar sig endast företaget i fallstudie 1 åt denna grad av 

användarmedverkan. 

8.4 Förändringsledarens betydelse i de första faserna av ett IT-projekt 

I fallstudie 2 och 4 lyfts projektledaren fram ur olika synvinklar där det tydligt kan ses att 

projektledaren i fallstudie 2 visserligen haft ambitioner men inga eller knapphändiga 

verktyg att genomföra sitt IT-projekt på. I fallstudie 4 kommer författarna till den fram till 

saker som hade gjort att projektledaren i fallstudie 2 kunnat genomföra sitt projekt på ett 

förmodat bättre sätt. Fallstudie 4 menar att projektledarens kanske viktigaste fokus bör ligga 

på att informera och kommunicera syftet med IT-projektet vilket också gjordes i fallstudie 2 

till viss del. Vidare behöver projektet stöd från ledningen säger fallstudie 4, vilket inte kan 

sägas ha funnits i fallstudie 2. Fallstudie 2 tenderar också att involvera sina medarbetare 

vilket tidigare tagits upp som en viktig faktor för ett lyckat förändringsarbete. Således tyder 

detta på att projektledarens roll blir att engagera och involvera användarna samt att få med 

sig ledningen i projektet. Projektledaren bör till sin hjälp att klara detta ha ett väl fungerande 

projektledningsverktyg där resursallokering och budget med mera kan antecknas. 

(Doraiswamy, 2011)  

För att ett IT-projekt, och därmed också det bakomliggande förändringsarbetet ska bli lyckat, 

visar studien av de fem fallstudierna att en bra projektledare behöver leda och driva 

projektet framåt. Projektledaren bör enligt Doraiswamy (2011) ha en rad egenskaper för att 

passa in i rollen och kunna hantera den på ett tillfredställande sätt. 

8.5 Hinder för förändring i ett IT-projekts första faser  

I fallstudierna tas det psykologiska motståndet upp som en källa till förändringsmotstånd. 

Detta menar Bruzelius och Skärvad (2012) inte kan härledas till en specifik person utan till 

delar av en organisation. Detta blir extra tydligt i fallstudie 3 där också det psykologiska 

motståndet till det nya IT-systemet blev tydligt i och med användarnas och personalens sätt 
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att uppfatta och förhålla sig till förändringen blev tydlig. Bruzelius och Skärvad (2012) menar 

att citat; ”Motstånd mot förändring från arbetskollegorna tyder på medvetna och reflekterande 

medarbetare som inte accepterar vilken förändring som helst”. I fallstudie 3 hör detta ihop med de 

tidigare nämnda kulturella och psykologiska hindren och dessa bottnar i sin tur i det faktum 

att ledningen inte kommunicerat IT-projektet i tillräckligt stor utsträckning. 

I ett av de andra fallen skedde heller ingen eller mycket sparsam kommunikation kring IT-

projektet och i det aktuella fallet gjordes heller ingenting för att övervinna tidigare hinder 

som uppkommit i tidigare IT-projekt på fallföretaget.  

Till skillnad från ovan nämnda fall studerades också fall där användarna fick vara mer 

delaktiga och ställa krav på systemet och dess funktioner. Genom att användarna får 

medverka och lyfta fram problem tänker sig också den enskilde individen en lösning. 

Lösningen kan sedan, om den visar sig vara hållbar bli till ett mål för verksamheten att 

sträva emot. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
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9 Slutsats 
I denna del av uppsatsen svarar vi på de frågeställningar som ligger till grund för studien genom att 

dra slutsatser från analysen och den efterföljande diskussionen kring det empiriska materialet. 

9.1 Till vilken grad ges användarna en möjlighet att aktivt påverka de IT-relaterade 

första faserna av förändringsprocessen idag? 

Studien kommer fram till följande när det gäller graden av att användaren aktivt är med i de 

första faserna av IT-relaterade förändringsprocesser: 

 1 företag, (fallstudie 1) av 4 (fallstudie 4 behandlar endast projektledarens betydelse) 

väljer att låta sina användare ha full insyn i förändringsarbetet och att vara med och 

påverka resultatet i de första faserna av förändringsarbetet. 

 1 företag (fallstudie 5) väljer att aktivera sina användare i olika faser i 

förändringsprocessen. 

 2 företag väljer att aktivera sina användare först i slutet av förändringsprocessen. I 

fallstudie 2 och 3 innebär det med andra ord att användarna knappt vet något om 

förändringen  

Slutsatsen av detta blir att de representerade företagen i denna uppsats hanterar 

användarinflytande på olika sätt och det kan därför inte sägas finnas ett enda sätt som det 

enda rätta. Av de studerade fallstudierna framkommer det att vissa verksamheter hanterar 

användarmedverkan genom att användarna får vara delaktiga i förändringsprocessen, i vissa 

fall redan från förstudien, i andra fall från kravinsamlingen, vidare till designfasen och sedan 

testning av IT-systemet. Spannet löper sedan till företag som väljer att låta bli att involvera 

användarna, ända fram till dess att IT-systemet ska tas i bruk.  

Det som dock kommer fram i studien, genom att vi tittar på de projekt som blivit mer 

lyckosamma än de två som inte kan sägas fått ett tillfredställande resultat (fallstudie 2 och 3), 

bör ”planera in” sina användare för att få större andel av sina IT-projekt att bli gynnsamma. 

Detta hänger också ihop med att verksamheterna behöver göra förstudier med för 

verksamheten nödvändiga delar. I förstudien kan därmed också problemet med var 

användarna ska involveras tas upp och tas beslut om. 

De organisationer och företag (fallstudie 1 och 5) som väljer att dra nytta av användarnas 

kompetens kring krav och funktionalitet är också de som, som det framkommer av analysen, 
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fungerar bäst ihop med sina användare och därför också kan sägas komma närmast den 

slutprodukt och det slutmål som var tänkt från början. 

9.2 Hur påverkar användarmedverkan de första faserna förändringsprocessen? 

Följande punkter har i studien utmärkt sig vad gäller den påverkan som 

användarmedverkan har i de första faserna i förändringsprocessen: 

 I 1 företag (fallstudie 1) påverkar användarna de första faserna i stor utsträckning och 

låter dem påverka processen i olika faser i den. 

 I 1 företag (fallstudie 5) påverkar användarna de första faserna i olika delar av 

förändringsprocessen och interagerar med systemutvecklarna för att nå ett gott 

resultat. 

 I 2 företag (fallstudie 2 och 3) påverkar inte användarna de första faserna alls. 

 I fallstudie 4 påpekas vikten av att låta användaren vara delaktig och få kunskap om 

förändringen för att på så vi kunna påverka de första faserna. 

Påverkan från användarna är något positivt och bra sett till utfallet i de studerade 

fallstudierna. Mycket av den positiva inverkan som användarmedverkan har, kommer också 

genom god kommunikation i organisationen och från projektledaren kring 

förändringsarbetet. Eftersom 3 av 5 fallstudier visar på en positiv trend vad gäller påverkan 

från användarna kan en slutsats dras att användarna behövs för att inte minst skapa tilltro 

till IT-systemet och därmed också arbetsglädje i det. Studien visar även på att användarnas 

inflytande därmed har en positiv påverkan på projektets utfall, beroende på om rätt 

användare används i rätt fas i projektet.  

Genom att låta användarna vara med motverkas också det förändringsmotstånd som annars 

kan uppstå. IT-projektet ses annars mer som ett ”nödvändigt ont” som användarna motsätter 

sig och därmed lättare också tappar tilltro till. Användarna kan därmed antingen sägas bära 

fram projektet eller stjälpa det mycket beroende på hur väl och på vilket sätt det 

kommuniceras ut till dem.  

Systemutvecklarna ser också en vinning i att användarna får vara med i 

förändringsprocessen och därmed också förstudiearbetet. Användaren och 

systemutvecklaren diskuterar får diskutera ett förslag på de krav som användaren har och 

vill påverka förändringsprocessen med. Systemutvecklarna kan å sin sida förklara vad som 
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går och inte går att genomföra och också varför vissa inte går att genomföra. Användarna är 

dock fortfarande med i processen och känner sig delaktiga. Detta ger en grund för ett bra 

arbetsklimat där alla inblandade har förståelse för varandra. 

9.3 Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kommer studien fram till följande: 

 Användarna kan och bör med gott samvete hävda sig vad gäller krav och 

funktionaliteter i ett nytt IT-system eller en förändring i ett befintligt.  

 Användarna är den bästa källan för en verksamhet vad gäller att ställa krav på ett IT-

system.  

 Verksamheter har allt att vinna på att lyssna på sina användare. I längden leder detta 

också till att förändringsprojekt med IT anknytning blir så gynnsamt som möjligt för 

verksamheten i användarens synvinkel som då får ökad tilltro till IT-systemet. 

 Verksamheten bör ta i beaktande i vilken fas av förändringsarbetet som användarna 

ska involveras. Denna lämplighet är något som varje verksamhet måste utvärdera 

och ta i beaktande. 

 Det går generellt inte bra för de projekt som inte involverar användarna, eller 

involverar dem sent i projektets gång. Användarna har visat tendens att motarbeta 

förändringsprocessen där de inte har någonting att säga till om, detta bland annat 

genom att vägra använda sig av den produkt som projektet resulterat i.  

 Verksamheternas sätt att involvera en projektledare blir också av vikt för hur väl 

användarna ges inflytande i projektet. Projektledarens roll är viktig inte minst när det 

gäller att entusiasmera sina medarbetare/användare.  

 En bra projektledare som väljer att involvera sina användare har större chans att 

lyckas bättre med IT-projektet. Detta grundar sig i den ”nöjda användaren” som i och 

med detta blir sedd och känner sig viktig vilket leder till att tilltron och därmed också 

arbetsglädjen i IT-systemet ökar. 

 I studien framkommer det också att det är väsentligt att kommunicera ut syfte, mål 

och vinster med IT-projektet till användarna. Vet man som användare inte vad 

projektets mål och syfte är, så är det svårt att engagera sig i förändringsprocessen, 
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och ta förändringen till sig, speciellt om användaren är nöjd med situationen innan 

förändringsprocessen drar igång. 
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10 Avslutande reflektioner 

Det vi har lärt oss i samband med att denna uppsats blivit till är vikten av 

användarmedverkan i ett förändringsprojekt, vikten av tydlig information, samt vikten av 

att ha en bra ledare för att kunna uppnå goda resultat. Denna lärdom är viktigt för oss båda 

baserat på våra inriktningar, IT management och IT projekt, då vi båda kommer att utöva en 

form av ledarskap i vårt framtida yrkesliv. 

 I ett förändringsarbete är människan i fokus, i detta fall användaren. Det är användarna som 

spelar en viktig roll för att förändringsarbetet ska bli lyckat. Som en del av en ledningsgrupp 

är det viktigt att få användarna att känna sig inkorporerade i en förändringsprocess, vara 

lyhörd till deras krav och åsikter för att på så sätt komma fram till den bästa lösningen på ett 

problem. Det är bland annat dessa egenskaper som en ledare bör ha, har vi lärt oss under 

denna uppsatsens gång. Dessa egenskaper är bland annat lyhördhet, ödmjukhet, respekt och 

viljan att samarbeta.  

Vi kan i denna studie klart och tydligt se att det förhållningssätt som introducerades på 1970- 

talet, vad gäller demokrati på arbetsplatsen, i allra högsta grad är relevant och användbart 

ca.40 år senare.(Ehn 1988) Den skandinaviska traditionen som Asaro (2000) belyser lever 

också vidare här i Sverige och tas i de flesta organisationer emot med öppna armar. 

Uppsatsen har haft ett annorlunda upplägg i och med att flera fallstudier studerats och att 

det utifrån dem sedan kunnat analyseras olika metodmässiga drag vad gäller 

förändringsarbeten kring IT-system. Detta har inneburit att olika organisationer och 

branscher ställts mot varandra. Jämförelsen som naturligt uppstår blir oundviklig genom 

detta men belyser fortfarande förändringsarbete kring IT-system på ett tillfredställande sätt. 

10.1 Förslag på vidare forskning 

 De studier som har använts till denna uppsats har inte varit branschspecifika, utan 

snarare inriktade på användarmedverkan. Det har i princip varit omöjligt att få ihop 

studier till en och samma bransch, därför är ett av förslagen till vidare forskning att 

rikta in sig på användarmedverkan i olika branscher, att bli mer branschspecifik.  

 Vidare kan det också vara intressant att se hur användarmedverkan skiljer sig i olika 

branscher, om det gör det, samt varför. Som en utvidgning av denna studie. 
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 Ett annat förslag är att ta reda på om användarmedverkan skiljer sig hos kommunala 

respektive privata företag. Om det finns ett mönster till hur användarmedverkan ser ut 

hos dessa. Är det mer fokus på användarmedverkan hos någon av dem? 

 Med tanke på att det fortfarande förekommer att användare inte får vara med vid 

förändringar, ta reda på varför det fortfarande förekommer. Är det enbart en 

kostnadsfråga eller beror det på någonting annat? 

 Göra en jämförelse mellan olika ledarskapsstilar vid förändringsarbete och jämföra de 

med varandra, samt påvisa utkomsten av dessa. 
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