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Sammanfattning 
En stor utmaning för många organisationer och företag i samband med implementation av 
informationssystem är förändringsmotstånd. Förändringsmotstånd kan bli problematiskt ur en 
organisatorisk synvinkel om det oppositionella beteendet leder till minskad effektivitet och 
produktivitet. Denna studie inbegriper en kvalitativ undersökning av en organisation som 
genomgick en omfattande digitaliseringsprocess varav förändringsmotstånd som faktor visade 
sig vålla stor problematik. Studien visar att en organisation redan innan en IT-implementation 
inleds bör inventera sin egen förändrings- och IT-mognad. Det är även viktigt att som 
organisation utforma en tydlig kravbild gentemot IT-leverantören gällande den nya 
systemlösningen. Slutligen bör en organisation utarbeta en intern kommunikationsplan för att 
på ett tydligare sätt kunna lyfta fördelar med de nya informationssystemen inom den egna 
organisationen.  
 
Nyckelord 
Förändringsmotstånd, Användarmotstånd, Organisation, Åtgärder, Informationssystem, 
IT-implementation, Offentlig verksamhet 
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1. Inledning 
Avsnittet inleds med en bakgrund av ämnesområdet vilket leder fram till uppsatsens 
problemformulering och syfte. Därefter följer vilka avgränsningar som föreligger i 
uppsatsarbetet. Sedan en genomgång av identifierade kunskapsintressenter.  

1.1 Bakgrund  
Under de senaste decennierna har kolossala mängder medel och kapital plöjts in i 
organisationer och företag för att med informationssystem som verktyg möta organisatoriska 
och kommersiella behov. Samtidigt visar statistik att framstående satsningar ej har visat sig 
vara synonymt med framstående resultat, och att stora aktörer inom näringslivet gång på gång 
tvingats överge ambitiösa IS-projekt med svidande ekonomiska konsekvenser som följd 
(Roth, Dennis, Wixom 2012; Dwived, Wastell, Laumer, Henriksen, Myers, Bunker, Elbanna, 
Ravishankar,  Srivastava 2014). 
 
Varför problematiken uppstår är inte alltid enkelt att slå fast; perspektiven och teorierna är 
många och de samspelar ofta med varandra (Dwived m.fl. 2014). En faktor som vunnit 
alltmer mark är dock användarmotstånd (eng. user resistance). Fenomenet har inom 
IS-disciplinen framförts som en stark orsak till misslyckade implementationer av 
informationssystem, och kan härledas ur tesen att en lyckad implementation av ett 
informationssystem inte enbart är avhängigt teknisk kvalitet utan även sociala faktorer (Kim, 
Kankanhalli, 2009; Dwived m.fl. 2014).  
 
Användarmotstånd kan inom kontexten definieras som “opposition of a user to change 
associated with a new IS implementation” (Kim, Kankanhalli 2009, s 568). Begreppet är dock 
mångfasetterat och kan sägas vara ett paraplybegrepp för flera olika termer med liknande eller 
närbesläktad innebörd. Dessa underbegrepp behandlas separat i teoriavsnittet.  
 
När man talar om användarmotstånd kan man också tala om förändringsmotstånd (eng. 
change resistance). Förändringsmotstånd är ett bredare begrepp och inte lika precist till sin 
natur. Medan användarmotstånd kan sägas vara en beteckning på det motstånd 
systemanvändare utövar kan förändringsmotstånd involvera olika typer av aktörer inom en 
organisation. Förändringsmotstånd och användarmotstånd kommer i den här studien 
behandlas som synonyma begrepp med stöd av det resonemang Kim och Kankanhalli (2009, s 
567-568) för kring förändring och användarmotstånd: 
 

In response to the changes, users may resist the new IS and cause delays in the project duration  budget 
overruns, and underutilization of the new system. In particular, user resistance prior to IS implementation 
(i.e., when the system is first being deployed) is widespread and critical for project success. 
 

Tidigare studier har påvisat vikten av att på ledningsnivå ha en beredskapsplan på plats för att 
underlätta den omställning en ny IT-lösning kan innebära för de anställda (Kim, Kankanhalli 
2009; Rivard, Lapointe 2012). Den här studien har mot bakgrund av detta granskat en 
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kommunal organisation och undersökt hur man på en organisatorisk nivå hanterade en 
omfattande digitaliseringsprocess.  

1.2 Problemformulering 
Den här undersökningen behandlar ett kommunalförbund i Sverige som har som syfte att 
uppfylla det kommunala ansvaret i ett flertal närliggande kommuner vad gäller att hämta in 
hushållsavfall. Kärnverksamheten utgörs av avfallshämtning och att sälja in tjänster i närhet 
till detta. Att sälja in tjänster kan i det här fallet innebära att hyra ut containrar och att se till 
att kunderna har någonstans att lägga sina sopor. Därtill har den aktuella organisationen en 
marknadsdel och en åkeridel som agerar på en fri marknad. I detta sammanhang kan det till 
exempel röra sig om förpackningsinsamling eller hantering av avfall från industrier och 
företag. Denna del av verksamheten sker utefter fri konkurrens. 
 
2012 iscensattes ett införandeprojekt i syfte att digitalisera verksamheten. Detta 
införandeprojekt pågick under ungefär en treårsperiod och målet var att implementera en 
komplett systemlösning bestående av ett tiotal olika system som alla är integrerade med 
varandra i varierande grad. Bland dessa system fanns till exempel ett nytt ekonomisystem, ett 
nytt ärendehanteringssystem, ett verksamhetssystem,  ett tidrapporteringssystem och 
ytterligare ett ekonomisystem (med fokus på budget och kalkylering).  
 
Förändringsprocessen blev dock inte friktionsfri. Den nya systemlösningen gav upphov till 
organisatoriska strukturförändringar och omdefinierade arbetsflöden. En av de största 
omorganisationerna skedde på kundtjänst där arbetsfördelningen ritades om. Tidigare hade 
kundtjänst delats upp efter branschområde där en relativ frihet rådde avseende arbetssätt. I 
motsats till detta renderade digitaliseringen i organisationen ett mer processorienterat 
arbetsflöde där kundtjänst nu istället delades upp i två sektioner: Front Office och Back 
Office.  
 
IT-gruppen i organisationen upplevde att användarmotstånd på kundtjänst uppstod och att en 
primär problematik kunde härledas till två begrepp som Kim och Kankanhall (2009, s 569) 
nära associerar med användarmotstånd: tidigare prestationer (eng. sunk costs) och kontroll 
(eng. control). De båda begreppen tas upp i teoriavsnittet, men kan på ett översiktligt plan 
sägas röra känslan av att tidigare arbetsprestationer blir irrelevanta respektive känslan av att 
mista kontrollen över arbetsflödet. Som ett resultat av detta uppstod konfrontationer mellan 
IT-personal och personal på kundtjänst vilket ledde till att produktiviteten och lönsamheten 
minskade.  
 
Den initiala kontakten med verksamhetsansvariga antydde att det funnits brister på 
organisatorisk nivå i sättet att hantera det förändringsmotstånd som uppstod i samband med 
digitaliseringsprocessen. Bland annat vad gäller ansvarsfördelning och strategisk otydlighet. 
Organisationen var därför ett tacksamt studieobjekt när det kommer till att utreda vad en 
organisation bör respektive inte bör göra för att förebygga och hantera förändringsmotstånd i 
samband med IT-implementation. 
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1.3 Syfte  
Syftet med studien har varit att med hjälp av en fallstudie undersöka och diskutera hur en 
organisation kan förebygga och hantera förändringsmotstånd i samband med implementation 
av informationssystem. Med utgångspunkt från det teoretiska ramverket - bestående av 
befintliga teorier om IS-framgång, användarmotstånd och förändringsledning (avsnitt 3.4 
teoretiskt ramverk) - och den insamlade empirin var målsättningen att diskutera, värdera och 
bedöma vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att i största möjliga mån undvika 
förändringsmotstånd.  
 
Frågeställningen var: 
 

- Vilka konkreta åtgärder - såsom rutiner, användarutbildning, ansvarsfördelning - bör 
en organisation vidta för att förebygga och hantera förändringsmotstånd i samband 
med IT-implementation?  

1.4 Avgränsningar 
Studiens målsättning var att med den aktuella frågeställningen som bas skildra en så 
heltäckande bild av den valda organisationen som möjligt. Valet av kundtjänst som primärt 
undersökningsområde grundade sig i det faktum att den inledande datainsamlingen indikerade 
att det var där en av de största förändringarna hade ägt rum. Samma datainsamling antydde 
också att den berörda personalen i vissa fall hade reagerat negativt i anslutning till denna 
förändring. Detta innebar att denna del av organisationen blev relevant sett till studiens 
fokusområde. 
 
Intervjuer eller annan datainsamling från anställda på kundtjänst hade eventuellt kunnat 
komplettera helhetsbilden men bortprioriterades. Främst beroende på tidsramen och 
datainsamlingsmöjligheterna men också på grund av frågeställningens tydliga organisatoriska 
fokus.  
 
Det går vidare att diskutera huruvida förändringsmotstånd är något bra eller något dåligt. 
Rivard och Lapointe (2012, s 898) skriver följande angående förändringsmotstånd:  
 

At times, it is a means for users to convey the existence of problems with the IT or with its effects; in such 
instances, resistance is functional”.  At other times, however, resistance "can be destructive, because it 
generates conflict and ill-will". Furthermore, when resistance prevents the adoption of an IT that could 
benefit the organization, it is dysfunctional.  

 
Inom ramen för denna studie var utgångspunkten att förändringsmotstånd är ett hinder i 
målsättningen att uppnå organisatoriskt värde. Det innebär att förändringsmotstånd som 
företeelse här betraktas som något negativt och något icke-önskvärt. 
 
Organisationen representeras i den här studien av den kategori människor som Lapointe och 
Rivard (2012) refererar till som IT-implementerare (eng. IT implementers). Om detta skriver 
Lapointe och Rivard (2012, s 900) följande: 
 

Here, we adopt definition of IT implementers as "those responsible for the introduction of the technology to 
prospective users" , to which we add: as well as those responsible for the successful use of the system 
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implemented. Indeed, IT implementers, whether business and functional managers or IT professionals, have 
responsibilities for system implementation, including, for example, responsibility for implementing on time 
and within budget, but also for implementing a system that will deliver the intended benefits. 

  
Med andra ord så representeras organisationen i detta fall av alla inom organisationen som på 
ett eller annat sätt har varit inblandade i införandeprojektet.  

1.5 Kunskapsintressenter 
Kunskapsintressenter för denna studie utgörs främst av verksamheter som planerar eller 
befinner sig i en digitaliseringsprocess av mer omfattande proportioner, där signifikanta 
förändringar sker i anställdas arbetssätt. Särskilt intresse bör föreligga hos verksamheter som 
saknar generell förändringsvana, men också mer specifikt hos verksamheter inte är vana vid 
IT-driven förändring. 
 
Kunskapsintressenter kan vara specifika individer eller instanser inom dessa verksamheter, 
såsom mellanchefer eller särskilda arbetsgrupper som på olika sätt spelar en organisatorisk 
roll i en större IT-implementation. Kunskapsprodukten utgörs då exempelvis av insikter om 
hur ansvar och roller ska fördelas inom organisationen för att underlätta förändringsprocessen.  
 
Eftersom den valda organisationen i grunden är en kommunalt styrd organisation kan studien 
också vara intressant för kommunala verksamheter som överväger en större förändring, 
oavsett om den förändringen inbegriper IT-system eller inte. Vinsten för dessa parter skulle då 
ligga i att få större kännedom om vilken beredskapsplan som bör finnas på plats i dessa lägen. 

2. Metod 
Det här avsnittet redogör för valen av forskningsstrategi, forskningsparadigm, 
datainsamlingsmetod samt dataanalys. Bakgrund till relevanta strategier, paradigm och 
metoder ges vilka sedan relateras till den specifika studien.  

2.1 Formulering av forskningsstrategi  

Den här studien är en fallstudie. En fallstudie var ett lämpligt val av metodik eftersom studien 
fokuserar på en enskild instans; en organisation. Det djupgående perspektivet representeras av 
att fokus ligger på många olika faktorer inom organisationen och hur dessa interagerat med 
varandra i förhållande till förändringsmotstånd som fenomen. Studien är även en förklarande 
studie. Detta eftersom studien fokuserar på att undersöka det förändringsmotstånd som 
uppstod i samband med den digitalisering som genomdrevs inom den aktuella organisationen.  

2.2 Forskningsparadigm 

Det forskningsparadigm som hade högst kompatibilitet med den här studien var 
interpretivismen. Oates (2006, s 292) skriver följande om denna forskningsinriktning: 
 

Interpretive research in IS and computing is concerned with understanding the social context of an 
information system: the social processes by which it is developed and construed by people and through which 
it influences, and is influenced by, its social setting. 
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Förändringsmotstånd och de människor som på ett eller annat sätt interagerar med detta 
fenomenen är en del av den sociala kontexten kring ett informationssystem. Interpretivismen 
kan beskrivas som ett paradigm vars brännpunkt ofta ligger på att fånga individuella 
förnimmelser och erfarenheter. Detta är förenligt med den valda datainsamlingsmetodiken 
vilken till stor del utgjordes av semistrukturerade intervjuer.  Interpretivismen som paradigm 
framstod också som ett naturligt val för den här studien med hänseende till det som kan sägas 
om interpretivism och hypotesprövning; att interpretivismen inte fokuserar på att bevisa eller 
motbevisa en hypotes utan istället strävar efter att undersöka och förklara fenomenen i sociala 
kontexter (Oates 2006, s 292). 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Dokument  
Oates (2006, s 236 - 237) menar att dokumentinsamling kan komplettera andra 
datainsamlingsmetoder i exempelvis en fallstudie. Information från till exempel intervjuer kan 
prövas mot insamlad dokumentation och utifrån det antingen verifieras eller förkastas. Att 
samla in dokument kan också i vissa fall vara en mer hanterbar process än den att planera och 
genomföra intervjuer eller enkäter. Valet av dokumentinsamling som datainsamlingsmetod 
jämte intervjuer baserades i det här fallet på behovet av tillräcklig datatillgång.  
 
All dokumentation som insamlades var redan existerande dokumentation inom den 
undersökta organisationen. Denna typ av källmaterial kan vara ett värdefullt komplement till 
övriga datainsamlingsmetoder i en fallstudie. Förhoppningen var att det skulle vara lättare och 
mer tidseffektivt för organisationen som undersöktes att bistå med dokumentation istället för 
enbart intervjutid (Bryman 2008, s 496).  
 
Dokumentinsamlingen skedde med syfte att uppfylla två centrala mål: att inhämta ytterligare 
kunskap om organisationen, med syftet att skapa en fallbeskrivning, och att inskaffa 
dokument i syfte att besvara studiens frågeställning. Dokumentinsamlingen skedde med hjälp 
av den projektledare som i ett senare skede även intervjuades. Fokus låg att på att få tillgång 
till så mycket dokumentation som möjligt om införandeprojektet för att sedan kunna filtrera 
den dokumentation. Konkret fanns önskemål om dokumentationstyper: projektplaner, 
utbildningsplaner, anteckningar från uppföljningsmöten och tidsplaner.  

2.3.2 Intervjuer  

En av de viktigaste anledningarna till att intervjuer valdes som verktyg för datainhämtning går 
att spåra i den här studiens frågeställning. Förändringsmotstånd kan vara kontroversiellt och 
ett rimligt antagande var att ämnet sällan berörs lättvindigt i exempelvis dokumentation som 
riskerar att bli offentlig. Detta resonemang understryks av Oates (2006, s 187) som skriver att 
intervjuer kan vara att föredra när syftet är att “investigate sensitive issues, or privileged 
information, that respondents might not be willing to write about on paper for a researcher 
that they have not met”.  

Fyra stycken separata intervjuer - varav en var en uppföljningsintervju - genomfördes med tre 
olika aktörer inom organisationen. Alla tre hade centrala roller i införandeprojektet i form av 
sina olika arbetsbeskrivningar. Den första intervjurespondenten hade under projektets gång 
ansvar för IT-gruppen som verksamhetsutvecklare. Den andra intervjurespondenten ansvarade 
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för projektgruppen i rollen som projektledare. Den tredje och sista intervjurespondenten var 
medlem i ledningsgruppen samt chef på kundtjänst, den avdelning i organisationen som 
studien främst fokuserar på. Avsnitt 4.1 redogör för IT-gruppen, projektgruppen och 
ledningsgruppen och vilka roller de har inom den aktuella organisationen. 

Urvalsprocessen avseende intervjurespondenterna präglades av den strategi som kallas 
snöbollsurval. Att snöbollsurval användes i det här fallet berodde i första hand på ambitionen 
att få tillgång till tillräckligt med data. Samtidigt var urvalet starkt förknippat med den här 
studiens frågeställning och syfte. Detta eftersom det tydligt framfördes till de initiala 
intervjurespondenterna vilka andra personer som var av intresse. Intervjuerna genomfördes 
med ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Oates (2006, s 188) menar att detta kan vara ett 
framgångsrikt förfaringssätt när syftet är att upptäcka något istället för att kontrollera något. 
Detta överensstämmer väl med den här studiens frågeställning och forskningsstrategi. 

De intervjufrågor som utarbetades valdes ut med hänsyn till vem som var intervjurespondent. 
Den inledande intervjun med medlemmen i IT-gruppen (se avsnitt 4.1) fokuserade mycket på 
funktionalitet och implementation av de olika systemen med tillhörande problematik. Den 
andra och tredje intervjun (en uppföljningsintervju) var de med projektledaren. Här låg fokus 
på projektgruppen och medlemmarna i projektgruppen. Den fjärde och sista intervjun var den 
med en medlem ur ledningsgruppen. Här låg fokus på de större strategiska beslutet samt 
interaktionen med underliggande instanser (IT-grupp, projektgrupp, nyckelanvändare, övriga 
slutanvändare, se avsnitt 4.1).  

Varje genomförd intervju fungerade som utgångspunkt för nästa intervju. Exempelvis antydde 
medlemmen i IT-gruppen en skev ansvarsfördelning och en avsaknad av strategi i 
organisationen. Detta följdes därför upp med både projektledaren och medlemmen i 
ledningsgruppen. Ett gemensamt tema för samtliga intervjuer var att samtliga 
intervjurespondenter fick möjligheten att fritt resonera kring det förändringsmotstånd som 
uppstått i organisationen. Intervjurespondenterna uppmuntrades här att fundera kring tre 
huvudområden: Vad hade orsakat förändringsmotståndet? Hur yttrade sig 
förändringsmotståndet ? Vad blev konsekvenserna av förändringsmotståndet? En 
intervjuguide går att finna i bilaga 2.  

2.4 Dataanalys 

2.4.1 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen utgick från de tre olika kategorier Oates (2006, s 268) tar upp i samband 
med kvalitativ dataanalys. Hon drar här skiljelinjer mellan tre olika typer av data: 

● Kategori 1: Data som inte har något värde sett till studiens frågeställning och motiv  

● Kategori 2: Data som främst kan användas för att utforma en fallbeskrivning 

● Kategori 3: Data som direkt kan bidra till att besvara studiens frågeställning  
 
Tabell 1 visar hur gallringen av dokumentationen gick till. Kolumnen Område redogör för 
vilket ämnesområde den aktuella dokumentationen ansågs tillhöra. Datakategori redogör för 
vilken av de tre datakategorier som dokumentationen ansågs tillhöra. I kolumnen Motivering 
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ges argument till varför ett ämnesområde bedömts tillhöra en särskild datakategori. Ett 
specifikt ämnesområde kan tillhöra flera kategorier.  
 

Område Datakategori Motivering 

Tidsplaner Kategori 2 Ansågs kunna bidra till fallbeskrivningen genom att redogöra 
för när digitaliseringen startade. I dokumentation saknades dock 
mer specifika tidsplaner kring exempelvis utbildning.  

Utbildningsplaner Kategori 3 Ansågs kunna bidra till att besvara frågeställningen. Här fanns 
bland annat information om viktiga utbildningspunkter 
organisationen hade upprättat samt information om den valda 
utbildningsstrategin.  

Budgetkalkyleringar Kategori 1 Sågs primärt som potentiellt viktig information men visade sig 
vara väldigt specifik och svår att sätta i relation till 
förändringsmotstånd och införandeprojektet.  

Projektplaner Kategori 2 och 3 Ansågs kunna bidra till både att besvara frågeställningen och att 
utforma fallbeskrivningen. Här fanns bland annat anteckningar 
från den inledande mötet i ledningsgruppen om 
införandeprojektet. Rör bland annat motiv till att genomföra 
införandeprojektet.  

Uppföljningsdokument Kategori 2 och 3 Ansågs kunna bidra till både att besvara frågeställningen och att 
utforma fallbeskrivningen. Här fanns bland annat anteckningar 
från ett uppföljningsmöte som tog plats mitt under 
införandeprojektet.  

Dokumentation om 
systemtester 

Kategori 1 Dokumentation som ej kunde relateras till frågeställningen på 
ett meningsfullt sätt eftersom det rörde sig om kodtester. 

Tabell 1: Dokumentationskategorierna  
 
Den avslutande delen av dokumentanalysen gick ut på den att extrahera material till 
intervjufrågor. En stor del av materialet, till exempel projektplaner och 
styrelsemötesdokument, var informativa i det hänseendet att det var tydligt hur situationen 
var. Samtidigt var det inte lika tydligt varför något hade inträffat. Bland annat indikerade 
dokumentationen att IT-leverantören hade brustit i efterlevandet av vissa åtagande gentemot 
organisationen (bilaga 1) vilket förorsakade ett destruktivt arbetsklimat. Utan att ha pratat 
med verksamhetsansvariga var det dock i detta skede oklart exakt vilken roll organisationen 
själva hade spelat i den interaktionen.  

2.4.2 Intervjuanalys  
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingen färgkodades sedan 
utefter ett antal kategorier som definierades med hänsyn till studiens syfte och frågeställning. 
Tabell 2 visar de kodningskategorier som var gemensamma för intervjuerna. Dessa 
kodningskategorier fungerade sedan som utgångspunkt i kategoriseringen av empiriavsnittet. 
Det är viktigt att notera att kodningskategorierna i tabell 2 inte fullt ut har täckning i 
intervjuguiden (bilaga 2). Det beror på att intervjuerna ibland, eftersom de var 
semistrukturerade, berörde saker som inte ursprungligen var tänkta att tas upp. Ett exempel på 
det är IT-leverantörernas roll.  
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Kategori Beskrivning 

Arbetsflöde Information om förändrade arbetsflöden 

Ledning Information om ledningsbeslut och interaktion med ledningen 

IT-leverantörer Förehavanden med IT-leverantörer, såsom karaktär på kommunikation, 
kravbilder och överenskommelser 

Förändrings- och användarmotstånd Information om hur motståndet yttrade sig, i vilken omfattning det skedde och 
anledningar till varför det skedde 

Motiv för digitalisering De organisatoriska motiven till varför digitaliseringen ägde rum 

Om systemen Information om vilka system som finns, vad deras uppgift är och hur de 
interagerar sinsemellan 

Den personliga rollen Betoning på den roll intervjurespondenten själv spelade och hur hen upplevde 
situationen 

Tabell 2 : De gemensamma kodningskategorierna för intervjukodningen 
 

I kodningsarbetet användes både ett deduktivt och ett induktivt upplägg, även om 
tyngdpunkten låg på det deduktiva. Exempelvis fanns det ett tydligt syfte med kategorin motiv 
för digitaliseringen, där förhoppningen var att kunna relatera innehållet i den kategorin till 
delar av DeLones och McLeans (2003) resonemang om servicekvalitet (se avsnitt 3.1). 
Samtidigt var kategorin IT-leverantörer en induktiv kategori; kategorin saknade relevans sett 
till litteraturstudien men återkom gång på gång i både dokumentationen och intervjuerna.  

  

3.  Teori  
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska ramverk. Avsnittet består av tre separata 
underavsnitt som på ett teoretiskt plan behandlar förändringsmotstånd i kontexten av 
implementation av informationssystem. 

3.1 Framgång och informationssystem 
För att kunna bedöma huruvida ett informationssystem kan betraktas som lyckat eller inte 
krävs en gemensam begreppsbild kring det som inom IS-disciplinen ofta benämns som 
IS-framgång (eng. IS-success). DeLone och McLean (2003) introducerade för mer än 
tjugofem år ett förslag på en lösning till denna problematik genom att lansera en modell i 
förhoppning om att skapa en mer enhetlig syn på vad som kännetecknar en framgångsrik 
implementation av ett informationssystem. Denna modell illustreras i figur 1. Modellen utgörs 
av sex nyckeldimensioner: systemkvalitet (eng. system quality) informationskvalitet (eng. 
information quality), användning (eng. use), användartillfredsställelse (eng. user 
satisfaction), individuell påverkan (eng. individual impact) samt organisatorisk påverkan 
(eng. organizational impact).  
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Systemkvalitet kan sägas vara ett mått på den precision och den effektivitet ett visst system 
besitter i dess informations- och uppgiftshantering. Informationskvalitet kan definieras utifrån 
i vilken omfattning själva informationen fyller sitt tilltänkta syfte genom att inneha vissa 
önskvärda karaktärsdrag. Användning rör nyttjandet av systemet och tillhörande faktorer som 
exempelvis hur ofta systemet används, vid vilka tillfällen systemet används och hur länge 
systemet används. Användartillfredsställelse kan i sin tur mätas i systemanvändarens 
belåtenhet med det system och den informationsprodukt som för stunden används. Individuell 
påverkan handlar om den effekt föregående faktorer får på den enskilde individen i form av 
upplevelse och påföljande beteende. Organisatorisk påverkan rymmer samma aspekter men 
antar ett organisatoriskt perspektiv istället för att fokusera på individen (DeLone och McLean 
2003).  
 

 
Figur 1: DeLones och McLeans tidiga modell. (Källa: DeLone, McLean, 2003, s. 12).  
 
Drygt tio år efter den första modellen publicerade DeLone och McLean (2003) en uppdaterad 
modell (figur 2). Den nya modellen kan snarare som en revidering än en regelrätt 
omstrukturering av den ursprungliga modellen. De båda modellerna kan i grunden betraktas 
som en produkt av samma målsättningar: att illustrera det interberoende som existerar mellan 
de olika dimensionerna och att minska godtyckligheten gällande vilka faktorer som bör 
inkluderas i den här typen av modeller. Ett antal grundläggande skillnader finns dock. Tre 
komponenter som ej existerade i den första modellen gör det i den andra. Det handlar om 
servicekvalitet (eng. service quality), intention att använda (eng. intention to use) samt 
nettofördelar (eng. net benefits).  
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Figur 2: DeLones och McLeans reviderade modell. (Källa: DeLone, McLean, 2003, s. 24).  
 
DeLone och McLean (2003) argumenterar för tillägget av servicekvalitet i modellen genom 
att hävda att informationssystem beroende på kontext idag kan ha ett stort behov av 
kontinuerlig service. Ett informationssystem är inte idag inte bara en produkt - utan en 
serviceprodukt. Specifikt nämns det ökande antalet användare av persondatorer och den 
explosionsartade utvidgningen av e-handeln som anledningar till att servicekvalitet bör brytas 
ut som delkomponent från systemkvalitet och istället bilda en egen enhet. Både 
systemanvändare (eng. user) och servicekvalitet kan utifrån det här synsättet ses som relativt 
flexibla begrepp. En systemanvändare skulle kunna vara en potentiell kund på en 
e-handelssida men också en anställd på kundtjänstavdelningen i ett företag. Detta innebär att 
innebörden av servicekvalitet kan fluktuera beroende på vem som för tillfället anses vara 
systemanvändare. En universell definition på servicekvalitet kan sägas vara “ Measures of 
service performance assess each user's experience with the services provided by the IS 
function in terms of the quality and flexibility of the services” (Chang och King, 2005, s 92).  
 
Att intention att använda introduceras som beståndsdel i den nya modellen kan ses som en 
reaktion på komplexiteten i begreppet systemanvändning. Systemanvändning ses av DeLone 
och McLean (2003) som en indikator på ett lyckat informationssystem och de menar att 
begreppet fortfarande fyller en roll i modellen förutsatt att det definieras på rätt sätt. Följande 
alternativa definition föreslås: “The nature of system use could be addressed by determining 
whether the full functionality of a system is being used for the intended purpose” (DeLone 
och McLean, 2003, s 16). Behovet av en mer precis definition kan exempelvis ses på basis av 
risken med att rakt av betrakta en hög grad av systemanvändande som något positivt. Detta 
kan vara ett förrädiskt antagande om ett system i sig självt är bristfälligt eller om nyttjandet av 
systemet sker på ett i sammanhanget felaktigt sätt. Tillägget av intention att använda kan ses 
som ett sätt att komma runt detta; en intention eller vilja att använda ett system bör rimligtvis 
föregås av en positiv inställning till det system som avses att användas. 
 
Den tredje skillnaden mellan den ursprungliga modellen och den uppdaterade modellen är att 
nettofördelar ersätter individuell påverkan och organisatorisk påverkan. DeLone och McLean 
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(2003) menar att detta är en naturlig konsekvens av att informationssystem har fått en allt 
större roll ur ett samhälleligt perspektiv och att det inte räcker med en modell som enbart tar 
hänsyn till individuella och organisatoriska effekter. Vad som sedan i slutändan ryms i 
begreppet nettofördelar - exempelvis gällande detaljnivå och hänseende till olika typer av 
aktörer - är avhängigt den inriktning och det perspektiv den aktuella studien har. Vidare ses 
nettofördelar överlägset sina föregångare individuell påverkan och organisatorisk påverkan 
genom att begreppet ökar transparensen. Tidigare kunde ambivalens råda kring huruvida de 
två sistnämnda begreppen refererade till en negativ effekt eller en positiv effekt.  
 
DeLones och McLeans två modeller är en del av det teoretiska ramverket eftersom 
modellerna tillsammans tydliggör att en förändring har skett i synen på vad som kännetecknar 
ett framgångsrikt informationssystem. Ett informationssystem lyfts här fram som något som 
bör vara flexibilitet och servicefokuserat. Det skapar en större förståelse sett till vad en 
organisation idag måste ta hänsyn till när man utformar nya IT-lösningar, särskilt till externa 
parter såsom olika typer av kunder. 

3.2 Användarmotstånd 
Användarmotstånd är på inget sätt en ny företeelse inom IS-disciplinen. Ett stort antal studier 
har gjorts för att fastställa vad orsakerna till detta fenomen är och vad som kan göras åt det. 
Rivard och Lapointe (2012, s 899) menar att användarmotstånd kan beskrivas som en rad 
beteendeyttringar vars syfte är att uttrycka ogillande och missnöje med ett nytt IT-system. 
Såväl Klaus och Blanton (2010, s 627) som Kim och Kankanhalli (2009, s 568) erbjuder 
snarlika definitioner. Rivard och Lapointe (2012, s 899) delar vidare upp detta beteende i 
olika underkategorier som påvisar mångfalden i hur användarmotstånd kan yttra sig beroende 
på situation och person. Alltifrån arbetsmässig håglöshet till regelrätt sabotage kan här vara 
relevant. Detta beteende blir sedan problematiskt om det på något skadar organisationens 
förmåga att upprätthålla önskad effektivitet och produktivitet (Dwived m.fl. 2014, s 35). 
 
Två frekventa termer i sammanhanget är motståndsobjekt (eng. object of resistance) 
respektive motståndssubjekt (eng. subject of resistance). Ett motståndsobjekt kan sägas vara 
det som är föremål för användarmotståndet. Vanligtvis handlar det om systemet i sig eller 
specifika beståndsdelar i systemet. Men det kan också handla om något som systemet har 
orsakat, såsom en förändrad makt- och statusordning i den aktuella organisationen vilket i sin 
tur leder till missbelåtenhet med efterföljande konflikter. Motståndssubjekt syftar på hen eller 
de som yttrar användarmotståndet. Ett motståndssubjekt är med andra ord inte ett begrepp 
som nödvändigtvis begränsar sig till en individ, utan begreppet kan även avse ett kollektiv 
som antingen utgörs av en grupp inom organisationen eller hela organisationen som sådan 
(Rivard och Lapointe 2012, s 899).  
 
Joshi (1991, s 238) menar att användarmotstånd kan ses som en produkt av den upplevda 
diskrepansen mellan insats (eng. input) och utfall (eng. outcome)  - utifrån användarens 
perspektiv - med ett informationssystem.  En insats kan exempelvis handla om de krav ett 
informationssystem ställer på användaren i form av tid och prestation. Utfall skulle kunna 
handla om informationssystemets påverkan på arbetskvaliteten. Kim och Kankanhall (2009) 
anammar den teoretiska utgångspunkten men kompletterar den med en psykosocial dimension 
genom att addera Status Quo Bias Theory (Samuelson och Zeckhauser 1988). Teorin är en 
samling antaganden som beskriver den mänskliga benägenheten att konsekvent vilja behålla 
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saker som det alltid har varit. Teorin baseras på tre basbegrepp: psykologiskt engagemang 
(eng. psychological commitment), rationellt beslutstagande (eng. rational decision making) 
samt kognitiv missuppfattning (eng. cognitive misperception). 
 
Psykologiskt engagemang kan delas in i underbegreppen tidigare prestationer (eng.sunk 
costs), sociala normer (eng. social norms) och kontroll (eng. control). Tidigare prestationer 
betecknar oviljan att släppa taget om tidigare bedrifter och arbetsfärdigheter. Sociala normer 
avser de åsikter och attityder som förekommer i den omkringliggande miljön. Kontroll syftar 
på känslan av att ha kontroll över sin (arbets)situation. Rationellt beslutstagande delas in i 
underbegreppen övergångskostnader (eng. transition costs) och osäkerhetskostnader (eng. 
uncertainty costs), där det förstnämnda begreppet åsyftar de uppoffringar som måste göras i 
anslutning till en förändring, medan det sistnämnda begreppet åsyftar den känsla av ovisshet 
en ny situation kan föra med sig. Kognitiv missuppfattning är synonymt med förlusträdsla 
(eng. loss aversion) - det att i sinnet överdriva de negativa effekter en förändring skulle kunna 
generera.  
 
Kim och Kankanhalli (2009) integrerar vidare relevant litteratur om teknologiacceptans och 
beteendepsykologi. Specifikt arbetar de med Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991) ur 
vilken de härleder tre centrala termer: upplevd självförmåga (eng. self-efficacy), kollegiala 
åsikter (eng. colleague opinion) och organisatoriskt stöd för förändring (eng. support for 
change). Den förstnämnda termen beskrivs individens självuppfattning kring hens förmåga att 
anpassa sig till en förändring och en ny situation. Kollegiala åsikter kan beskrivas som den 
förekommande kollegiala inställningen till den uppstådda förändringen. Organisatoriskt stöd 
för förändring berör förekomsten och kvaliteten på det organisatoriska stöd användaren får i 
syfte att kunna hantera en förändring på bästa möjliga sätt. 
 
Alla dessa faktorer samspelar och påverkar vilken attityd användaren får till det nya systemet. 
Kim och Kankanhalli (2009, s 571) benämner de positiva attitydeffekterna bytesfördelar (eng. 
switching benefits) och de negativa attitydeffekterna byteskostnader (eng. switching costs). 
Utifrån Joshis (1991) tolkning av equity-teorin kan bytesfördelar likställas med en ökning i 
utfall-kategorin och en minskning i insats-kategorin. Byteskostnader speglar det motsatta 
förhållandet, det vill säga en minskning i utfall-kategorin och en ökning i insats-kategorin.  
 
Utifrån Status Quo Bias betraktas byteskostnader som en kombination mellan 
övergångskostnader, osäkerhetskostnader och tidigare prestationer. Den slutgiltiga attityden 
benämner Kim och Kankanhalli (2009) uppfattat värde (eng. perceived value). Detta relaterar 
till användarmotstånd genom att ett negativt uppfattat värde ger en högre grad av 
användarmotstånd. Givetvis gäller också det motsatta förhållandet: Ett positivt uppfattat värde 
minskar risken för användarmotstånd.  

3.3 Förändringsledning 
Förändringsledning handlar om att hantera organisatorisk förändring på ledningsnivå. 
Begreppet kan sägas syfta på det att utvärdera behov av, planera, strukturera och genomföra 
förändring, där förändring kan ses som en ständig pågående process; initierad och stimulerad 
av ombytliga interna och externa behov inom organisationen (Tondem, 2005, s 369).  
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Inom IT-branschen utgörs en betydelsefull del av förändringsmotståndet av användarmotstånd 
(Laumer, 2011, s 8). Detta gör användarmotstånd till en viktig punkt att adressera när 
förändringsledning ska bedrivas i anslutning till implementation av IT-system. Lapointe och 
Rivard (2012, s 898) understryker att användarmotstånd alltid ska hanteras och aldrig 
ignoreras av ansvariga IT-implementerare oavsett vad orsaken till beteendet är. Lapointe och 
Rivard (2012, s 902-904) benämner detta koncept overksamhet (eng. inaction). Till detta 
tillfogar de ytterligare tre begrepp som de anser är centrala för att handskas med 
användarmotstånd: erkännande (eng. acknowledgement), korrigering (eng. rectification) och 
avrådan (eng. dissuasion).  
 
Overksamhet kan delas in i tre underkategorier: omedvetenhet (eng. unawareness), avsiktlig 
försummelse (eng. deliberate ignorance) och uddlöshet (eng. impotence). Omedvetenhet 
anspelar på IT- implementerarnas oförmåga att lägga märke till användarmotstånd som 
faktiskt existerar. Avsiktlig försummelse syftar på en situation där kännedom om 
användarmotstånd finns men där nödvändiga åtgärder ändå uteblir till följd av medvetna 
ställningstagande hos IT-ansvariga. Uddlöshet syftar på ett läge där såväl insikt om pågående 
användarmotstånd finns som intentionen att agera utifrån detta - men där kompetens- eller 
resursbrist föranleder otillräckliga åtgärder. Erkännande kan anses vara ett närbesläktat 
begrepp i den bemärkelsen att det skildrar ett skeende där åtgärder mot användarmotstånd 
vidtas med välmenande avsikter, men där utfallet tenderar att bli alltför ytligt och inte 
tillräckligt djupgående (Lapointe och Rivard 2012, s 902 - 903). 
 
Korrigering syftar på korrigerande åtgärder riktade mot ett motståndsobjekt. Som tidigare 
påpekats kan detta dels innebära att åtgärder riktas mot ett system, som en 
systemmodifikation eller lanserandet av ett helt nytt system, men också att åtgärder riktas mot 
den miljö själva systemet opererar i. Den sistnämnda typen av åtgärder kan exempelvis 
inbegripa insatser riktade mot användarna såsom utbildning, utökning av personalstyrka eller 
att revidera arbetsscheman. Lapointe och Rivard (2012, s 903-904) menar här att det är viktigt 
att kongruens råder från IT-ansvarigas sida när det kommer till eventuella 
korrigeringsinitiativ. Om ett problem identifieras är det essentiellt att de åtgärder som vidtas 
riktas mot problemets källa och inte mot andra irrelevanta instanser. Om så ändå sker råder ett 
inkongruent handlingsmönster, i motsats till ett kongruent.  
 
Avrådan beskriver den kommunikation IT-implementerare kan ha med användarna, 
motståndssubjekten, för att dämpa och förhindra användarmotstånd. Lapointe och Rivard 
(2012, s 904) drar här en skiljelinje mellan tvång (eng. coercion) och övertalning (eng. 
persuasion). Tvång är kommunikation präglad av skrämseltaktik baserad på direkta eller 
indirekta hot. Övertalning redogör för en mjukare och mer konstruktiv process där fokus 
istället exempelvis kan ligga på att betona fördelarna med det nya systemet eller att närmare 
förklara för användarna hur systemet fungerar.  
 
Lapointe och Rivard (2012, 916) hävdar att overksamhet leder till ökat användarmotstånd. 
Om åtgärder vidtas är det i sin tur viktigt att dessa inte enbart begränsar sig till att vara ett 
erkännande av den uppstådda problematiken, utan också att genomgripande och omsorgsfulla 
åtgärder företas. Åtgärderna bör också vara kongruenta med hänsyn till motståndsobjektetet. 
En eventuell dialog med användarna med målsättningen att hämma användarmotstånd ska 
vidare baseras på trovärdiga grunder för att inte riskera ett kontraproduktivt resultat.  
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Kim och Kankanhall (2009, s 578 - 579) berör i sin studie förändringsledning varpå den 
principiella slutsatsen är att organisatorisk stöd har en faktisk påverkan på användarmotstånd. 
Överlag finns stora likheter gällande de karaktärsdrag Kim och Kankanhall och Lapointe och 
Rivard tillskriver ändamålsenlig förändringsledning. Kim och Kankanhall (2009, s 579) 
betonar bland annat, precis som Lapointe och Rivard (2012, s 916-917), vikten av 
kommunikation och informationsutbyte mellan IT-implementerare och användare. De 
förstnämnda argumenterar för en aktiv dialog mellan dessa parter och nämner specifikt att 
nyckelanvändare med inflytande på arbetsplatsen bör bearbetas i syfte att förankra en positiv 
inställning till det nya systemet. Vidare betonar de vikten av en grundlig och gedigen 
utbildning och träning av användarna samt en aktiv informationskampanj där fördelarna - 
utifrån användarnas perspektiv -  med det nya systemet bör ligga i fokus.  
 
Kim och Kankanhall (2009, s 579-580) menar att dessa åtgärder positivt inverkar på upplevd 
självförmåga och kollegiala åsikter med utgångspunkt från organisatoriskt stöd för förändring. 
De framhåller även betydelsen av att hela förändringsprocessen som sådan erhåller stöd på 
organisatorisk toppnivå och att den därmed ges större möjligheter att genomdrivas med ett 
gott slutresultat.  

3.4 Teoretiskt ramverk 

Avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 utgör tillsammans det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket 
kommer att användas för att underlätta mönsteridentifikation i empirin. Genom att formulera 
ett teoretiskt ramverk går det att på ett mer meningsfullt sätt diskutera resultatet av empirin, 
oavsett om empirin visar sig ligga i konflikt med ramverket eller inte. Vilka begrepp från 
teoridelen som i slutändan kommer appliceras på empirin beror på hur empirin i sig gestaltar 
sig. De begrepp som inte tas upp bidrar å sin sida till den större kontexten.  

DeLones och McLeans (2003) modeller fungerar i egenskap av det teoretiska ramverket som 
bakgrund till vilka krav som kan tänkas ställas på ett informationssystem idag. Modellerna 
används med andra ord inte för att analysera informationssystemen i den valda 
organisationen. Ändamålet ligger istället i det att förse läsaren med teoretisk relevans kring 
företeelser som e-tjänster och kundservice, vilka är centrala punkter för att skapa sig en 
uppfattning om det aktuella fallet. Tabell 3 visar de mest framträdande begreppen i det 
teoretiska ramverket.  

 

Term Beskrivning Källa 

Servicekvalitet Ett informationssystem kan idag beroende på kontext behöva 
utformas till att vara flexibilitet och servicefokuserat. Detta kan 
till exempel vara relevant när informationssystem interagerar 
med externa slutanvändare såsom kunder. 

DeLone och 
McLean (2003) 

Status Quo Bias 
Theory  

Teori om det att föredra det nuvarande framför förändring. 
Underbegrepp: psykologiskt engagemang, rationellt 
beslutstagande och kognitiv missuppfattning.  

Samuelson och 
Zeckhauser(1998), 
Kim och 
Kankanhall (2009) 
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Theory of Planned 
Behavior  

Generell beteendepsykologisk teori kring vad som influerar ett 
beteende. Underbegrepp: upplevd självförmåga, kollegiala 
åsikter, och organisatoriskt stöd för förändring.  

Ajzen (1991), Kim 
och Kankanhall 
(2009) 

Aktion Organisatorisk aktivitet är alltid att föredra framför 
organisatorisk inaktivitet i händelse av användarmotstånd. 

Rivard och 
Lapointe (2012) 

Organisatoriskt stöd Förändringsarbetet bör ha stöd av alla inblandade instanser inom 
organisationen för att ges möjligheter att lyckas. Relaterar till 
organisatoriskt stöd för förändring.  

Kim och 
Kankanhall (2009) 

Kongruens Om användarmotstånd identifieras är det viktigt att de 
korrigerande åtgärderna riktas mot den faktiska orsaken till 
problematiken. 

Rivard och 
Lapointe (2012) 

Udd En organisation måste se till att agera potent. Det räcker inte med 
att enbart vara kongruent, åtgärderna som vidtas måste präglas av 
handlingskraft och effektivitet.  

Rivard och 
Lapointe (2012) 

Kommunikation och 
dialog 

Kommunikation är alltid viktigt i en organisation, både när det 
kommer till att förebygga användarmotstånd och att hantera 
användarmotstånd. Fokus bör ligga på en aktiv dialog med 
slutanvändarna. Relaterar till kollegiala åsikter i och med att det 
är en faktor som går att påverka med hjälp av dialog och 
kommunikation.  

Kim och 
Kankanhall (2009), 
Rivard och 
Lapointe (2012) 

Tabell 3: Centrala beståndsdelar i det teoretiska ramverket 

4. Empiri 
I det här avsnittet skildras studiens empiri. Avsnittet inleds med bakgrundsfakta om den 
undersökta organisationen, Sedan presenteras resultatet av datainsamlingen i form av sex 
underavsnitt varav varje underavsnitt behandlar ett identifierat nyckelområde. Det 
presenterade materialet är en konstellation av den insamlade dokumentationen och de fyra 
genomförda intervjuerna. Varje underavsnitt innehåller ett antal längre citat från 
intervjurespondenterna.  

4.1 Bakgrund om verksamheten 
Organisationen som har undersökts är ett kommunalförbund och därmed också en offentlig 
verksamhet. Ledarskiktet består av ett fåtal representanter från respektive kommun som 
tillsammans definierar verksamhetsmålen. Avfallshantering är den primära sysselsättningen 
och mer än 100 000 människor berörs av den verksamheten. Därtill profilerar sig 
organisationen som en miljömedveten aktör; ambitionen är att förmedla kunskap och insikt i 
hur avfall bör hanteras för att främja en hållbar samhällsutveckling.  
 
Den extensiva IT-investering som inleddes 2012 sågs som ett naturligt steg i strävandet efter 
att möta en förändrad kravbild på organisationen. En nyckelkomponent var ökade kundkrav. 
Dessa krav gestaltades främst i form av en ökad efterfrågan på E-tjänster samt en önskan om 
ett mer rikligt informationsflöde rörande produkter och tjänster. Parallellt med detta 
resulterade en IT-inventering i insikten att de befintliga systemen var föråldrade. Prognosen 
visade att den använda systemlösningen inom en relativ närtid riskerade att stå helt utan 
support från IT-leverantören. Bilaga 3 visar två print screens från den insamlade 
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dokumentationen som understryker de motiv som inom organisationen lyftes fram för 
införandeprojekt. 
 
Följande instanser var inom organisationen centrala i digitaliseringsprocessen: 
ledningsgruppen, projektgruppen, IT-gruppen och slutanvändarna. Hit kan också 
IT-leverantörer tillfogas även om denna instans i sammanhanget kan betraktas som en extern 
aktör, till skillnad från de andra uppräknade aktörerna. Samtidigt visar den insamlade empirin 
att IT-leverantörerna i det här fallet spelade en stor roll i händelseutvecklingen, varvid det är 
rimligt att inkludera dem i fallbeskrivningen.  

 
Figur 3: Den hierarkiska relationen inom organisationen under införandet samt IT-leverantörer 
 
I den undersökta organisationen var ledningsgruppen den instans som förväntades ta de större 
strategiska besluten. Samtidigt hade man som uppdrag att såväl delegera nedåt som att 
kontrollera att den operationella verksamheten bedrevs i överensstämmelse med de beslut som 
hade tagits. I kontexten av digitaliseringsarbetet intog man i enlighet med detta rollen som 
styrgrupp för hela införandeprojektet. En essentiell beståndsdel var i det skedet 
kommunikationen med IT-gruppen och projektgruppen. IT-gruppens huvuduppgift var 
förvaltning och teknisk implementation av systemen. De förde i sin tur en kontinuerlig dialog 
med projektgruppen, vars uppgift var att testa och utvärdera de implementerade systemen i 
reella arbetssituationer. Projektgruppen bestod av ett antal slutanvändare - det vill säga 
anställda på avdelningar som kundtjänst, kontor och transport - som selektivt hade valts ut för 
att driva projektet framåt. Gruppen leddes av både en intern och en extern 
verksamhetsutvecklare i rollerna som projektledare. Figur 3 skildrar organisationens 
översiktliga hierarkiska struktur. 

4.2 Kundtjänst och BFUS 

Samtliga intervjurespondenter menar att den högsta graden av förändringsmotstånd uppstod 
på kundtjänst. De är också överens om att den största förändringen har skett på kundtjänst, i 
förhållande till hur arbetsflödet såg ut innan införandeprojektet. Det system som infördes på 
kundtjänst kallas BFUS (Business for Utilities Suite). Systemet går att referera till som både 
ett ärendehanteringssystem eller ett handläggningssystem. BFUS vållade stor problematik 
omedelbart. En bidragande anledning var att det visade sig föreligga en klar diskrepans 

19 



 
 
 
 
gällande vad organisationen hade förväntat sig att få, och vad man i slutändan fick levererat 
från IT-leverantören. 

I BFUS finns det massa olika nyttigheter, som bland annat el, fjärrvärme, bredband, vatten och så vidare. 
Men det fanns inga miljötjänster när vi gick med i det här. Så vi var en pilotkund. Och när man är pilot i ett 
system så finns det mycket barnsjukdomar. Så vad IT-leverantörerna egentligen sålde till oss var en power 
point-presentation och inte en testad och välfungerande systemlösning. Organisationen trodde att när 
leverantören släppte versionen för att testa så var utvecklingen klar. Vilket inte var sant, allt var inte klart 
samt funktionalitet som släppts hade buggar som vi upptäckte i våra tester. Att vara pilot innebär en hel del 
jobb men det ger också en stor möjlighet att påverka systemet till vår fördel. Det skulle vi varit tydligare med 
att kommunicera.  -  Projektledare 

 
Ett av de stora målen med digitaliseringen var att effektivisera det dagliga arbetsflödet. En 
egeninitierad undersökning hade visat att organisationen arbetade på ett sätt som var nästintill 
identiskt sett till hur man hade arbetat tio år tidigare. Den nya systemlösningen i allmänhet 
och BFUS i synnerhet sågs som ett verktyg för att kunna förändra detta. Den ambitionen, 
strävandet efter att eliminera överflödigt manuellt arbete till förmån för ett mer 
processorienterat arbetssätt, ledde till att många anställda på kundtjänst fick kraftigt 
omdefinierade arbetsuppgifter. 
 

Vi förändrade en del hos kundservice. Hur de fördelade arbetet och hur man jobbade med kund och ärenden. 
Vi fick ju in ett ärendehanteringssystem som vi inte hade haft tidigare. Då blev det naturligt att svänga om 
kundservice. Tidigare hade vi delat upp marknadsdelen i två olika kundtjänster. Det rev vi ju upp nu och det 
blev en kundtjänst. Och det var ju en ganska stor omställning för de på marknad, för de hade haft en ganska 
stor frihet i hur de ville jobba. Så det blev en liten annan arbetsfördelning och ett annat flöde som gjorde att 
man inte kunde sitta som en person och ha full kontroll på hela flödet. Istället man var tvungen att lita på 
varandra. En helhetssyn var ju jättebra, men man var tvungen att släppa kontrollen på ett annat sätt.  - 
Verksamhetsutvecklare i IT-gruppen 

Att situationen på kundtjänst blev ett sådant bekymmer berodde vidare på den organisatoriska 
roll man spelade som avdelning. Det räckte inte med att man var en av de mest 
problemtyngda instanserna själva. Man var även tvungna att handskas med problematik som 
andra avdelningar erfar i samband med införandeprojektet. Detta eftersom man ansvarade för 
hela in- och utflödet av avvikelser och därmed också blev en slags knutpunkt för allt det som 
inte fungerade som det skulle.  

4.3 Kundtjänst och förändringsmotstånd 

På samma sätt som det rådde en samsyn mellan intervjurespondenterna rörande vilken 
avdelning som drabbades värst av förändringsmotstånd, så fanns också en enighet kring vad 
som konkret hade orsakat detta oppositionella beteende. En återkommande beröringspunkt var 
den om den upplevda bristen på kontroll. Den gemensamma uppfattningen var att anställda på 
kundtjänst kände att de inte längre kunde överblicka ärenden på samma sätt som tidigare. 
Samtidigt var åsikten att flera olika anledningar samspelade. Exempelvis blev många 
arbetsfärdigheter som tidigare varit nyttiga ur verksamhetssynpunkt inte längre relevanta.  

Det förändringsmotstånd som uppstod kunde ta flera olika skepnader. Såväl subtila som 
konfrontativa beteenden ägde rum. Bland annat så valde ett fåtal personer, medvetna om att 
detta var en klar överträdelse mot givna instruktioner, att skapa nya ärenden i de gamla 
systemen istället för att övergå till de nya. Andra valde att undanhålla fakturor för såväl sina 
kollegor som ledningen. Resultatet blev att hela debiteringsprocessen stannade upp och att 
den organisatoriska produktiviteten drastiskt minskade. Vidare fanns det ett fåtal anställda på 
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kundtjänst som öppet valde att misskreditera den nya systemlösningen. Detta förvärrande i sin 
tur situationen ytterligare.  

Det fanns ett motstånd redan innan att byta system så när man stötte på problem i testerna så blev det ett 
motstånd till systemet. Detta spred sig när ett fåtal personer gick ut och sa att systemet inte var bra och 
påpekade det som inte fungerade till kollegor. - Projektledare 
 
Deras beteenden gjorde att hela verksamheten stannade upp. Detta påverkade inte bara kundservice utan även 
folk på tjänstemannasidan, det vill säga både på vårt kontor och våra chaufförer. Det påverkade hela vägen ut 
dit. Så det var en arbetsmiljöfråga. Att det blev en så dålig stämning och en så dålig arbetsmiljö. Det blev en 
arbetsmiljö som inte gick att arbeta i helt enkelt.  - Medlem i ledningsgruppen 

4.4 Nyckelanvändare och projektgruppen 
I samband med den inledande fasen av införandeprojektet skapades en projektgrupp. Den 
ursprungliga tanken var att gruppen aktivt skulle testa de nya systemen i verkliga 
arbetssituationer och därmed bidra till att fel och mindre brister snabbt skulle kunna åtgärdas. 
Ledningsgruppen hade här, i egenskap av styrgrupp för införandet, medvetet kartlagt 
nyckelanvändare som befarades kunna motarbeta den nya systemlösningen och med det i 
åtanke inkluderat dessa personer i projektgruppen. Förhoppningen var att ett sådant initiativ 
skulle leda till en känsla av delaktighet och på så sätt förekomma ett eventuellt 
förändringsmotstånd. Verkligheten blev dock en annan.  

Det var inte personer som tänkte framåt, som var beredda att söka fel och testa igenom. De var ju vana att det 
skulle vara på ett visst sätt. De tyckte att “det var bra som det var innan”. Det var inte såna människor som 
var förändringsbenägna. Bakåtsträvarna i projektgruppen såg bara problemen och ville absolut inte byta 
system. Vi hade valt fel projektgrupp helt enkelt.  - Projektledare 

Processen att bearbeta dessa personer pågick under en längre tid. Även om de aktuella 
personerna hade visat sig vara förändringsskygga satt de fortfarande inne på avsevärd 
kompetens och yrkesskicklighet. Till slut blev dock situationen ohållbar och delar av 
projektgruppen byttes ut. Till stor del eftersom att bakåtsträvarna i projektgruppen också 
visade sig tillhöra den grupp som mest intensivt baktalade den nya systemlösningen i samtal 
med sina kollegor. Många av dessa kollegor stod dessutom helt utanför projektgruppen och 
kunde därmed inte rimligtvis veta om den givna informationen var falsk eller inte.  

Ett motstånd spred sig när deltagare i projektgruppen gick ut och sa att systemet inte var bra och påpekade 
det som inte fungerade till kollegor som inte var med i gruppen. Detta gjorde att stora delar av organisationen 
”hade hört” att det nya systemet inte var bra.- Projektledare 

Beslutet att byta ut delar av projektgruppen togs av ledningsgruppen för att vissa inte ville vara delaktiga. 
Dessa personer obstruerade egentligen framdriften av det hela. De blev ett hinder helt enkelt. Det kan inte bli 
så att personerna i sig ska prioriteras före organisationens mål och riktning. Man måste rätta in sig i ledet. Då 
måste man i egenskap av ledningsgrupp se till att så också sker. Vi var tvungna att göra ett byte i 
projektgruppen. - Medlem i ledningsgruppen 

4.5 Utbildning och coaching 

Den utbildningsplan som till en början utarbetades präglades utöver praktisk systemträning 
även av analysverktyget 4F (bilaga 4). Strategin inbegriper fyra nyckelord: färdriktning, 
färdighet, förutsättningar och förstärkare. Tanken är att strategin ska ge insikt kring vilka 
förutsättningar en medarbetare besitter och omges av för att på bästa sätt kunna uppfylla en 
given uppgift. Utbildningsarbetet bedrevs med tvådelat fokus. Primärt lades, innan ett byte 
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hade skett, ett stort fokus på projektgruppen och det som utifrån ledningsgruppens perspektiv 
snarare uppfattades som ett attitydproblem än ett kompetensproblem. 

Jag satte mig med varje deltagare i projektgruppen och gick igenom de här fyra F:n. För att kolla så att de 
verkligen förstod att de själva är ansvariga för den del de hade blivit ålagda att göra. Så att de inte bara kunde 
säga: “Nej, men det här har jag inte gjort”. Detta för att de själva skulle ta ansvar för att ta sig framåt. Vi 
försökte även att involvera de mest negativa i lösningsförslagen men det visade sig vara oerhört ineffektivt då 
de redan nått ett tillstånd då de gav intryck av att de ville att systemet skulle misslyckas för att bevisa att det 
inte var tillräckligt bra. - Projektledare 

När delar av projektgruppen hade bytts ut riktades återigen ett ökat fokus på de övriga 
anställda. I det här läget kunde organisationen urskilja tre olika typer av grupperingar. En 
grupp som både ville och klarade av att hantera den omställning som införandeprojektet förde 
med sig. En annan grupp som försökte men som hade svårt att ta till sig de nya systemen. Och 
slutligen en tredje grupp som helt avstod från att försöka lära sig den nya systemlösningen. 
Av naturlig anledning blev de två sistnämnda grupperingarna föremål för ett intensivt 
utbildnings- och coachingarbete.  

I detta läge gör man allting: man tar in konsulter, man har en objektiv bedömare på plats och så vidare. För 
dessa människor har också det jobbigt. Man försöker utbilda i systemen, man jobbar med personlig 
utveckling för de här människorna. Så att de förstår själva att det är jobbigt nu men att det kommer vara en 
förbättring ur längre perspektiv. I detta läge sitter man i individuella samtal med dem och man följer upp dem 
veckovis.  - Medlem i ledningsgruppen 

Intervjurespondenterna från ledningsgruppen, IT-gruppen respektive projektgruppen beskriver 
i efterhand den bedrivna utbildningsinsatsen som något av en läroprocess. Redan i ett 
inledningsskede fanns visserligen ett uttalad individfokus representerat av ett på förhand 
identifierat antal viktiga punkter (bild 1). Samtidigt blev det efter en period tydligt för 
utbildningsansvariga att de initialt avsatta resurserna för individuell träning och individuell 
dialog inte var tillräckliga.  

En lärdom från allt detta är att det är viktigt att direkt se till att ingen hamnar efter för mycket, för annars är 
man körd. Det går inte att komma ikapp då. Det gäller att verkligen prata med folk och fråga: “Har du 
verkligen hög IT-mognad eller säger ni bara att ni har det? Man måste lägga enormt mycket krut på att göra 
det där riktigt och rätt, annars får man problem. - Medlem i ledningsgruppen 

 

 
Bild 1: Print screen från erhållen dokumentation. Visar ett mötesprotokoll gällande viktiga utbildningspunkter 
för organisationen 
 
Under den period då förändringsmotståndet på kundtjänst var som kraftigast fann sig 
ledningen i situationen att nästan enbart hantera personalfrågor. HR-möten som tidigare hade 
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förekommit en gång i kvartalet eller en gång i månaden genomfördes nu uppemot varje vecka. 
Problematiken var i detta skedde helt enkelt så omfattande att detta för stunden blev den 
enskilt viktigaste frågan att hantera. Samtidigt fick ledningen ibland finna sig att det inte alltid 
gick att hitta en konstruktiv lösning.  

 
För de som påverkade så mycket negativt var vi tvungna att försöka hitta en lösning. Jag tog initiativ till det, 
baserat på att jag såg att många andra människor som är positiva blev så påverkade av det här.  Då kanske 
man måste hitta andra arbetsuppgifter för de personer som påverkar negativt. Man pratar med facken och är 
tydliga med att man vill hitta en lösning, men går inte det så har vi ett problem liksom. Just när man byter 
affärssystem så byter man också riktning på många andra arbetsuppgifter.  Alla arbetsroller påverkas med 
andra ord. Och då blir det väldigt svårt att hitta arbetsuppgifter som inte är påverkade av BFUS och som 
dessa människor skulle kunna få. Det blir väldigt svårt.  - Medlem i ledningsgruppen 
 
Det har faktiskt visat sig i efterhand att många som lämnat företagen ändå mår bra i slutändan. Även om de 
fått gå från företaget. Vi har hittat en lösning åt dem och dem har fått nya jobb som har passat dem mycket, 
mycket bättre. Det kan man faktiskt var ganska öppen om gentemot personer, beroende på hur man jobbar 
med ledarskap. För då ger man dem en ärlig chans också sett till hur man ska lösa problemet som uppstått   - 
Medlem i ledningsgruppen 

4.6 Ansvarsfördelning 
Ett återkommande tema hos ett par av intervjurespondenterna var det om ansvarsfördelning 
Uppfattningen var att ju längre införandeprojektet pågick desto skevare blev också 
ansvarsfördelningen. IT-gruppen och verksamhetsutvecklare i ledande positioner upplevde att 
de inte sällan saknade det strategiska stöd som krävdes för att hantera det förändringsmotstånd 
som hade uppstått.  

Det har varit ett problem att få strategiskt IT-fokus i ledningsgruppen. Mycket ansvar har ju lagts på 
IT-gruppen och projektgruppen för att ta ut riktningen för digitaliseringen och utvecklingen av de här 
IT-systemen. Och det kanske inte har varit helt optimalt. Det blir svårare frågeställningar; man måste ställa 
olika behov mot varandra: kommunikationsavdelningen har ett behov, logistikavdelningen har ett behov, 
marknadsavdelningen har ett behov. Och sen måste vi som systemförvaltare och verksamhetsutvecklare 
prioritera de här behoven mot varandra. Dilemmat är att prioritera mellan de här punkterna och att hitta vägar 
för hur vi vill att organisationen ska utvecklas och vilka punkter som är viktiga för hela organisationen och 
inte bara en specifik individ. - Verksamhetsutvecklare i IT-gruppen 

IT-gruppen fick stor arbetsbelastning i egenskap av att de var involverade med både projektgruppen men 
framför allt slutanvändarna. Det är klart att IT-gruppen fungerade som samordnare. De drev frågorna och de 
var tvungna att samla ihop alla inblandade. - Medlem i ledningsgruppen 

Parallellt med denna händelseutveckling inträffade en förskjutning i 
kommunikationshierarkin. I takt med att problemen med IT-systemen ökade blev IT-gruppen 
och övriga verksamhetsutvecklare betydligt mer involverade med IT-leverantörerna än vad 
som på förhand var avsett (figur 4 illustrerar det uppkomna arbetsbelastningsflödet). 

Ledningsgruppen förstod inte vad det innebar att vara pilot, att vara först ut med någonting. Detta innebar att 
verksamhetsutvecklare och IT-gruppen fick ta ett stor ansvar gentemot IT-leverantörerna. Organisationen var 
inte van med systemtester samt man var inte van att vara pilot och testa något som inte var färdigutvecklat. 
Istället för organisationens kunder så blev det mina kunder. Man skulle behövt vara mycket tydligare med 
kommunikationen. Man måste se till att ha en kommunikationsplan och vara väldigt ordentlig och duktig på 
att interninformera. - Projektledare 
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Figur 4: Schematisk illustration över arbetsbelastningsflöde till följd av bristfällig planering. IT-personal och 
övriga verksamhetsansvariga upplevde en ökad ansvarsbörda.  

 
4.7 Offentlig verksamhet och förändring 
Organisationen som studerades är en offentlig verksamhet. Detta var också något som 
samtliga intervjurespondenter valde att självmant ta upp i resonemang om 
förändringsbenägenhet i en organisation. Som tidigare nämnt hade den aktuella 
organisationen varit relativt beständiga i sitt arbetssätt och sina arbetsrutiner även sett till en 
längre tidsperiod. Ett par av intervjurespondenterna menade att detta delvis var ett resultat av 
att organisationen interagerar och styrs av ett flertal olika kommuner. I förlängningen ledde 
det till en organisation som inte var van vid att förändras och en personalstyrka som länge 
hade jobbat på samma sätt.  

Vi var inte beredda på den här typen av förändringsmotstånd. Det var en stor omställning. Vi är ett 
kommunalförbund. Och hos oss är det ingen som har gjort såna här stora förändringar tidigare. Vi var en 
organisation som inte var vana vid så många förändringar, och nu blev de både organisationsförändringar och 
nya chefer. Idag kan vi förändra på ett mycket smidigare sätt. Införandet var som en stor puckel. Idag skulle 
en sådan förändring gå mycket smidigare. Så det handlar framförallt om att inventera innan om IT-mognad 
och förändringsmognad.  - Medlem i ledningsgruppen 

Det är ju komplicerat med just kommunala verksamheter. Politiskt styre... det komplicerar ju. Det är liksom 
inte bara att besluta saker, utan det ska gå genom olika fullmäktige och sådär. De större frågorna är alltid upp 
till politikerna att besluta om. Så det är liksom inte helt okontroversiellt att föreslå nya inriktningar för 
organisationen. När väl besluten att förändra kom så kom all förändring på en gång. Problemet har varit att 
det varit lite som ett uppdämt behov; dammluckorna har öppnats utan att någon plan har funnits för att 
kontrollera det flöde som kommer. - Verksamhetsutvecklare i IT-gruppen 

5. Analys 
I det här avsnittet diskuteras empirin med utgångspunkt från teorin. Varje underavsnitt 
representerar de delar av empirin som utifrån teorin bedömts anknyta till varandra. 

5.1 Organisatorisk inventering 
Empirin visar att den undersökta organisationen genomdrev en digitaliseringsprocess som 
kraftigt förändrade det sätt organisationen bedrev sin verksamhet på. Det insamlade materialet 
visar även att det inom organisationen fanns tydligt uttryckta och välmotiverade argument för 
detta. Utöver målsättningen att modernisera arbetsflöden fanns också det uttalade målet att 
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förbättra servicekvaliteten gentemot kund i form av olika typer av E-tjänster. Initiativet kan 
med fördel sättas i samband med DeLones och McLeans reviderade modell (figur 2) med 
tillhörande resonemang om vilken roll servicekvalitet idag kan spela i bedömningen av ett 
informationssystem.  
 
Det som går att urskilja utifrån empirin är att det existerade en viss organisatorisk naivitet 
avseende vad som egentligen krävdes för att genomdriva införandeprojektet på ett bra sätt. 
Om man utgår från Tondems ( 2005, s 369) definition på förändringsledning är det rimligt att 
som organisation ställa sig två centrala frågor: Har vi ett behov av att förändra 
organisationen? Och om vi har det - hur ska vi göra det och vad krävs? Både de genomförda 
intervjuerna och den insamlade dokumentationen vittnar om att den undersökta 
organisationen delvis misslyckades med att besvara den sistnämnda frågan. Här kan man tala 
om tre begrepp som regelbundet återkom i empirin: förändringsvana, offentlig verksamhet 
och IT-mognad. 
 
Organisationen som granskades är en offentlig verksamhet. I detta specifika fall innebar det 
även att man inte var vana vid förändring. Specifikt var man inte heller vana vid IT-driven 
förändring. Empirin indikerar att detta var omständigheter som organisationen inte tog 
tillräckligt med hänsyn till. Det teoretiska ramverket redogör huvudsakligen för 
användarmotstånd som något sprunget ur individens bedömning av två subjektiva tillstånd: 
det som var förut och det som blivit (efter förändringen). I det här fallet blev realiteten för 
anställda på kundtjänst att dessa två tillstånd kom att skilja sig markant åt. För det första var 
personalen van vid att organisationen länge hade fungerat och opererat på samma sätt. Det 
fanns ingen generell förändringsvana. För det andra förväntades allt manuellt arbete nu 
utföras med informationssystem som utgångspunkt.  
 
När svängningen blir så kraftig är det rimligt att tro att risken för användarmotstånd - 
representerat av fenomenen kopplat till Status Quo Bias Theory som tidigare prestationer,  
osäkerhetskostnader och kontroll - ökar. I detta läge hade det krävts att organisationen i större 
omfattning redan på förhand hade inventerat och värderat organisationens möjligheter att 
förändras på ett hållbart sätt. Detta hade exempelvis kunnat gestalta sig i form av 
förberedande möten med personalen där datakompetens och den generella inställningen till 
den ankommande förändringen hade kunnat behandlats.  
 
5.2 IT-leverantörer och förväntningar 
I underavsnitt 4.1 skildras den undersökta organisationen på ett översiktligt plan. Figur 3 i det 
avsnittet visar de aktörer som har bedömts varit centrala i organisationens 
digitaliseringsprocess. Den enda externa parten i det sammanhanget är IT-leverantörerna. 
Avsnitt 5.1 resonerar kring det faktum att organisationen saknade ett antal 
grundförutsättningar för att manövrera ett framgångsrikt införandeprojektet. Samtidigt visar 
också empirin att en stor anledning till att dessa brister blev så pass exponerande går att 
härleda till organisationens förehavanden med IT-leverantörerna. Den systemlösning som 
valdes var avsedd att vara driftklar vid leverans. När så inte skedde ansvarade plötsligt 
organisationen för ett pilotprojekt.  
 
I detta sammanhang är det gångbart att associera till det organisatoriska aktionsmönster som 
Lapointe och Rivard (2012) kategoriserar som uddlöshet. I underavsnitt 3.3 i det teoretiska 
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ramverket beskrivs uddlöshet som en benämning på ett otillräckligt agerande till följd av 
kompetens- eller resursbrist. Med tanke på de drastiskt förändrade förutsättningar 
organisationen ställdes inför är det logiskt att dra slutsatsen att man inte hade de medel till 
hands som krävdes för att driva ett pilotprojekt. Både den projektledare som intervjuades och 
den medlem i IT-gruppen som intervjuades menar att ledningsgruppen i viss omfattning 
saknade strategisk och kommunikativ förmåga när situationen med framför allt BFUS 
förvärrades. Avsaknaden av kommunikation från ledningen ledde till en situation där negativa 
opinionsbildare på arbetsplatsen fick stå oemotsagda. Avsaknaden av en strategisk plan 
skapade en situation där IT-ansvariga och verksamhetsutvecklare upplevde en ökad 
ansvarsbörda.  
 
Med facit i hand hade det utifrån organisationens synvinkel varit önskvärt med en tydligare 
insikt i vad IT-leverantören avsåg att leverera. Man hade även behövt utforma en tydligare 
kravbild gentemot IT-leverantören. Precis som en av intervjurespondenterna påpekade kan ett 
pilotprojekt under rätt förutsättningar betraktas som en möjlighet och inte ett hinder. I det här 
fallet indikerar dock empirin att de rätta organisatoriska egenskaperna saknades för att ta sig 
an en sådan utmaning.  
 
5.3 Nyckelanvändare i organisationen 
En granskning av empirin åskådliggör att organisationen redan i ett tidigt skede agerade på ett 
sätt som förefaller vara teoretiskt riktigt. Identifikationen av nyckelanvändare och 
rekryteringen av dessa till projektgruppen stämmer överens med de riktlinjer både Kim och 
Kankanhall (2009) och Lapointe och Rivard (2012) anger för att förebygga 
användarmotstånd. Faktum är dock att dessa åtgärder i detta fall visade sig vara grovt 
kontraproduktiva.  

Situationen som uppstod, där vissa medlemmar i projektgruppen öppet kritiserade den nya 
systemlösningen i samtal med kollegor som inte var medlemmar i projektgruppen, antyder att 
det kan vara riskfyllt att tro att det enbart finns fördelar med att aktivt inkludera negativt 
inställda nyckelanvändare i förändringsarbetet. Det som nu istället skedde var att dessa 
personer behöll den negativa inställning som de innehaft redan när projektgruppen först 
sammanfördes. Dessutom fick de som medlemmar i den delvis slutna projektgruppen 
ytterligare auktoritet i sina omdömen om de nya systemen gentemot sina övriga kollegor. 

Lapointe och Rivard (2012) menar att framgångsrik förändringsledning kännetecknas av att 
korrigerande åtgärder vidtas med hänsyn till problemets karaktär för att kunna hävda ett 
kongruent handlingsmönster. Även i efterhand bör man kunna konstatera att det var något 
organisationen gjorde. Ett problem identifierades i det att inflytelserika medarbetare öppet 
nedvärderade det nya systemet. Åtgärder vidtogs genom att plocka med dessa medlemmar i 
projektgruppen för att väl där ytterligare intensifiera försöken till en konstruktiv dialog med 
dem.  

När de vidtagna åtgärderna inte fungerade stod organisationen inför en situation där de 
tvingas överväga intern omplacering eller åtgärder av liknande karaktär, av den enkla 
anledningen att organisationen arbetsmiljö och produktivitet tog skada.  
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5.4 Att gå skilda vägar 
Som empirin antyder blev personalfrågorna stundtals problematiska eftersom BFUS 
förändrade organisationen på ett så pass genomgripande sätt. Detta resulterade i att det i regel 
blev omöjligt för organisationen att kunna erbjuda arbetsuppgifter som helt stod utanför 
BFUS påverkansområde. Konsekvensen blev i många fall att personal som egentligen hade 
mått bättre av att omplaceras fick fortsätta arbeta med arbetsuppgifter relaterade till BFUS. 
Detta skapade sin tur ett giftig arbetsmiljö som hämmade organisationens effektivitet. 
 
Den medlem i ledningsgruppen som intervjuades menar att det till slut blev nödvändigt med 
ett flertal gemensamma överenskommelser där parterna skildes åt i samförstånd. Hen påtalar 
vidare att detta i efterhand visade sig vara ett bra initiativ; den absoluta majoriteten av 
individerna uppgav sig må bättre av att ha fått byta organisation och arbetsuppgifter, och den 
undersökta organisationen fick en bättre arbetsmiljö och upplever sig själva idag som 
betydligt mer förändringsbenägna.  
 
Detta bäddar för en intressant diskussion kring hur en organisation bör förhålla sig till en 
individ som inte svarar på vidtagna åtgärder, trots att åtgärderna har genomförts i enlighet 
med teoretiska rekommendationer och dessutom vidtagits under en längre tidsperiod.  
 
Det den undersökta organisation i slutändan landade i beskrivs som en “mjuk skilsmässa” där 
båda parterna var överens om att det var bäst att skiljas åt. I efterhand är det tydligt att en 
sådan överenskommelse hade varit möjlig att genomföra betydligt tidigare vilket i så fall 
kraftigt hade minskat den problematik som organisationen nu drabbades av. En sådan dialog 
hade exempelvis kunnat inledas i samband med den organisatoriska inventeringen.  

6. Avslutning 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställning att besvaras med utgångspunkt från den 
insamlade empirin och den genomförda analysen. Därtill kommer studien i sin helhet att 
diskuteras.  

6.1 Slutsats 

Målsättningen med den här studien har varit att besvara följande frågeställning:  

Vilka konkreta åtgärder - såsom rutiner, användarutbildning, ansvarsfördelning - bör en 
organisation vidta för att förebygga och hantera förändringsmotstånd i samband med 
IT-implementation?  

Med hänsyn till empirin och efterföljande analysavsnitt går det att utpeka ett antal åtgärder en 
organisation bör vidta för att minska risken för förändringsmotstånd i samband med 
IT-implementation.  

För det första bör en organisation alltid sträva efter självkännedom avseende vilken 
förändringskapacitet de själva besitter. En sådan inventering är särskilt angelägen för 
organisationer som länge arbetat på samma sätt och som saknar förändringsvana. 
Organisationen bör här redan innan förändringsprocessen initieras föra en dialog med den 
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inblandade personalen kring vilka förväntningar som finns. Ett huvudfokus bör utifrån 
organisationens sida ligga på att beskriva de nya arbetspraktiska åtaganden 
IT-implementationen kommer föra med sig för respektive anställd.  

I dessa samtal med de enskilda individerna bör kravbilden vara tydlig. Diskussionerna bör 
också präglas av ömsesidig öppenhet. Det ska vara tydligt att organisationen som helhet alltid 
har prioritet. Samtidigt måste individen ges tillfälle att förhålla sig till detta. Om det i detta 
skede inte går att hitta en lösning kan det vara ett alternativ att skiljas i samförstånd. Här har 
organisationen ett ansvar i att kunna erbjuda ett lämpligt anställningsalternativ. 

För organisationen är det på ledningsnivå viktigt att utforma en tydlig kravbild gentemot 
IT-leverantörerna. Detta gäller särskilt om organisationen saknar vana av tidigare 
IT-implementation. I detta sammanhang bör även en tydlig strategisk plan utformas för att 
tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamhetsutvecklare och ledning. Detta kan vara av 
särskild stor betydelse om problematik med den nya IT-implementationen skulle uppstå, 
eftersom en sådan situation föranleder en mer aktiv dialog med IT-leverantören.  

Organisationen bör även upprätta en kommunikationsplan för internkommunikation. 
Kommunikationsplanen bör inkludera såväl IT-ansvariga som slutanvändare och innehålla 
riktlinjer kring hur information relaterat till den nya systemen ska förmedlas internt. Detta ger 
organisationen möjlighet att bemöta eventuellt missnöje med de nya systemen samtidigt som 
möjligheten ges att betona det egna perspektivet (betona fördelar och nytta).  

När det kommer till att bearbeta nyckelanvändare som hyser en negativ inställning till den nya 
systemlösningen så är frågan komplex. Den här studien visar att problematik kan uppstå om 
denna typ av personer inkluderas i ett slutet sällskap - här representerat av projektgruppen - 
relaterat till IT-implementationen. Detta eftersom ett sådant inkluderande riskerar att ge dessa 
personer ytterligare auktoritet i det att svartmåla de nya systemen i samtal med sina kollegor. 
Om ett sådant inkluderande ska ske bör organisationen på förhand noga förhöra sig om vilken 
inställning som finns till den nya systemlösningen hos de som potentiellt ska väljas in.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Begränsningar 
Bedömningen är att studien åtminstone delvis har kunnat besvara frågeställningen 
En begränsning kan eventuellt vara att det organisatoriska behovet övervärderas på bekostnad 
av det individuella behovet. Slutsatsen att det ibland kan vara önskvärt att skiljas åt som 
arbetsgivare och arbetstagare redan i ett tidigt skede är logisk sett till studiens empiri. 
Samtidigt är det lätt att måla upp ett sådant scenario som mer simpelt än vad det egentligen är. 
Det är människor som ska förhålla sig till varandra och det är mycket känslor och åsikter 
inblandade. Här hade det varit intressant att ta den anställdes perspektiv. Hur ställer sig 
egentligen en person till att bedöma sin egen arbetskapacitet i samtal med sin arbetsgivare? 
Dessutom kan det bli mer komplext beroende på hur kommunikationen med facken och 
arbetsmiljöriktlinjerna ser ut.  
 
En annan tänkvärd aspekt från studien är den om projektgruppen. Litteraturstudien indikerar 
att många studier poängterar vikten av att involvera nyckelanvändare i det direkta 
utvecklingsarbetet. Samtidigt visade det sig här att det med facit i hand inte var ett särskilt 
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klokt val. En intressant eftertanke är den att det hade varit lärorikt att prata med de 
projektmedlemmar som så småningom petades från projektgruppen. Deras åsikter och 
perspektiv hade givit den här studien ytterligare legitimitet och de givna svaren hade varit 
intressanta att studera mot bakgrund av det teoretiska ramverket, företrädesvis de koncept 
Kim och Kankanhall (2009) redogör för.  

6.2.2 Vidare forskning 
Det som är intressant är att organisationen som undersöktes är en offentlig verksamhet och att 
resultatet borde kunna gå att applicera på andra typer av offentlig verksamhet. Det är dock 
såklart väldigt svårt att slå fast efter att bara ha studerat en enskild organisation. En tanke är 
annars att offentlig verksamhet generellt är mindre förändringsvan, vilket skulle innebära att 
slutsatserna från den här studien skulle bli särskilt relevanta för den typen av verksamheter. 
Vidare forskning i ämnet offentlig verksamhet och förändring skulle med detta i åtanke vara 
önskvärt. Den här studien är inte tillräckligt omfattande för att dra generaliserbara slutsatser 
på området. Men om framtida forskning kan fastslå ett samband mellan offentlig verksamhet 
och brist på förändringsvana, eller specifikt IT-vana, bäddar det för en intressant diskussion 
kring hur framgångsrik förändringsledning kan genomdrivas inom den offentliga sektorn.  
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8.1 Bilaga 1 - Mötesanteckning från uppföljningsmöte 

 
Bilaga 1: Print screen från uppföljningsmöte. Namnet på IT-leverantören är bortredigerat på två ställen överst i 
bilden. Den sista bortredigeringen rör ett namn på ett projekt som var en del av införandeprojektet, men som inte 
berörs direkt i empirin. 
 

8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Gemensamma punkter (togs upp i samtliga intervjuer): 

1. Du får gärna börja med att berätta om organisationen. 

2. Hur skulle du beskriva din roll i organisationen? 

3. Vad var motiven för digitaliseringen? 

4. Enligt dig, vilka var anledningarna till att förändringsmotståndet uppstod? 

5. Hur yttrade sig förändringsmotståndet? 

6. Vilka blev konsekvenserna av förändringsmotståndet? 

7. Utifrån din roll, hur hanterade du förändringsmotståndet sett till konkreta åtgärder? 

8. Hur hanterade organisationen förändringsmotståndet sett till konkreta åtgärder?  

9. Enligt dig, vad hade organisationen kunnat gjort annorlunda? 

10. Vad hade du själv kunnat göra annorlunda? 

 Frågor enbart ställda till medlemmen ur IT-gruppen (urval): 

1. Vilka system var det som implementerades i samband med införandeprojektet? 
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2. Hur upplevde du IT-gruppens roll i införandeprojektet? 

3. Hur pass involverade var IT-gruppen med slutanvändarna? 

 Frågor enbart ställda till projektledaren (urval): 

1. Hur såg samtalen ut från din sida med medlemmarna i den ursprungliga 
projektgruppen?  

2. Hur såg processen ut när det kom till att försöka få gruppen att bli mer 
framåtsträvande innan bytet skedde?  

3. När vi pratade sist så nämnde du att organisationen inte förstod utmaningen med att 
vara pilot. Har du några konkreta exempel på det (från uppföljningsintervju)? 
 

Frågor enbart ställda till medlemmen i ledningsgruppen (urval): 

1. Vad innebär det att sitta i ledningsgruppen? Vilka beslut tas där? 

2. Vad gjordes på ledningsnivå för att hantera den problematik som uppstod?  

3. När jag pratade med *namn på projektledare* så nämnde hen att hen efter en tid fick 
mandat att byta ut delar av projektgruppen. Hur gick diskussionen som ledde fram till 
det beslutet i ledningsgruppen?  
 

8.3 Bilaga 3 - Motiv för införandeprojektet 
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8.4 Bilaga 4 - De fyra F:n 
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