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Abstract 
Organizations and organizational knowledge is not a new invention. In organizations 

staff and resources are coordinated in conjunction to perform more or less 

demanding activities. The organizational structure will change over time, which is 

reflected in various aspects of social and corporate life. An important prerequisite for 

being able to change himself/herself and his/her organization is to create 

understanding, participation and acceptance of the suggested changes. Employees 

and managers must be able to answer questions of various kinds, especially such as 

"why", "what", "how, and has anyone else made something comparable and if so 

what are his/her experiences?  

 
Action Research has its basis in the theories of Kurt Lewin, introduced already in 

1946, and since then developed and refined in several directions, but all with the 

participative, reflective and iterative research methodology as a basis. Action 

Research has been applied for a long time, but on the basis of the literature available 

on action research, we understand that there are many assumptions concerning the 

impact of participation on acceptance and motivation in organizational changes. 

Thus, there has been a lack of evidence of involvement's impact on the level of 

acceptance among those involved in strategic change.  

 

Our thesis has therefore been aimed to increase the knowledge about action 

research in combination with organizational reviews. The thesis objective, through a 

case study, has been to examine and clarify the impact of action research on the 

practice of participation and acceptance when creating organizational changes. The 

case study has been a project for forming a proposal for a new IT organization in the 

municipality of Nynäshamn where one of the authors acted as facilitator.  

 
The results that we have obtained indicate that there is a positive correlation between 

action research as an implementation methodology and the participation and 

acceptance rate. 
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Sammanfattning 
I organisationer koordineras personal och resurser för att de i samverkan ska utföra 

mer eller mindre krävande aktiviteter. Organisationsstrukturer förändras över tiden, 

vilket är en naturlig del i all samhällsutveckling. En viktig förutsättning för att kunna 

förändra sig själv och sin organisation är att skapa förståelse, delaktighet och 

acceptans för förändringen. Chefer och medarbetare måste kunna svara på frågor av 

olika slag, framför allt på ”varför”, ”vad”, ”hur”, och har någon annan gjort något 

liknande och vad är i så fall deras erfarenheter?  

 

Aktionsforskning eller Action Research har sin grund i de teorier som Kurt Lewin 

introducerade redan 1946 och som sedan dess har utvecklats och förfinats i ett flertal 

riktningar men alla med den deltagande, reflekterande och iterativa 

forskningsmetodiken som grund. Aktionsforskning har tillämpats under en längre tid 

men utifrån den litteratur som finns om aktionsforskning har vi förstått att det finns 

många antaganden vad gäller deltagandets inverkan på acceptans och motivation i 

förändringsprocesser. Det råder även en brist på belägg för delaktighetens påverkan 

på graden av acceptans bland de inblandade i strategiskt förändringsarbete.  

 

Vår uppsats har därför haft som syfte ge ökad kunskap om aktionsforskning i 

samband med organisationsöversyner. Uppsatsen har haft som avsikt att, genom en 

fallstudie, undersöka och belysa aktionsforskningens påverkan på upplevelsen av 

delaktighet samt acceptans av föreslagna organisationsförändringar. Fallstudien har 

utgjorts av ett projekt för framtagning av ett förslag till ny IT-organisation i 

Nynäshamns kommun där en av författarna har agerat som facilitator. 

 

Det resultat som vi har kommit fram till pekar på att det finns ett positivt samband 

mellan aktionsforskning som genomförandemetodik och deltagande- och 

acceptansgrad.   

Nyckelord: Aktionsforskning, Action Research, Omorganisation, Delaktighet och 

Acceptans 

 



 

Förord 
 

”Nog finns det mål och mening i vår färd - 

men det är vägen, som är mödan värd” (Boye, 1927;-) 

 

Det här har i sanning varit en resa. Mycken möda, svett och inte minst nattsömn har 

offrats för att ro detta i hamn. Men hamnen nås ju som bekant inte utan en god 

navigatör som kan peka ut kursen. Vi vill därför passa på att tacka vår handledare 

Marie Aurell som engagerat, som vore vi Titanic bland isberg, lotsat oss från dag ett. 

Uppsatsen hade aldrig blivit vad den är utan hennes engagemang, kritiska blick och 

inte minst snabba respons.  

 

Och visst är det i slutänden vägen som varit mödan värt. Vi är naturligtvis glada för 

att idag kunna lägga pennan åt sidan och vi tycker nog att vår uppsats bidrar till att 

öka kunskapsläget men för oss personligen har det ju naturligtvis varit läsandet, 

skrivandeprocessen och samarbetet som kommer vara vår bestående behållning av 

arbetet. Vi vill därför också passa på att tacka varandra för gott samarbete och 

Blekinge Tekniska Högskola som berett oss denna möjlighet. 

 

När vi nu tagit oss fram till målet, efter att ha kämpat oss igenom Janssens nedre 

rum (se följande uppsats), lägger vi pennan åt sidan, ser med intresse fram emot att 

få praktisera våra nyvunna kunskaper, öppnar fönstret i inspirationsrummet och ropar 

likt Boye 

 

”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr”. 

 

Stockholm den 22 juni 2009. 

 

Christian Zinfandel och Per Österberg 
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1. Inledning 
I det här inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till uppsatsen och varför vi har 

valt att undersöka aktionsforskning och dess inverkan på delaktighet och acceptans 

vid organisationsförändringar.  

 

1.1 Bakgrund 
Organisationer och organisatoriskt vetande är inget nytt påfund. I en organisation 

samordnas ofta ett stort antal händelser, vilket är ett av skälen för att överhuvudtaget 

skapa en organisation. I organisationer koordineras personal och resurser för att de i 

samverkan ska utföra mer eller mindre krävande aktiviteter med ett mer eller mindre 

tydligt mål i sikte. Förmågan att planera, samordna, kontrollera och styra har 

utvecklats i takt med att organisationers betydelse har ökat. I dagens varierande, 

komplexa och intensiva samhälle kretsar allt fler mänskliga aktiviteter just kring 

organisationer (Hammarén, 1997) 

 

Organisationsstrukturer, förändras över tiden, vilket avspeglar sig i olika delar av 

samhällslivet. Integrationsmönster bör trots allt ses mot bakgrund av att 

organisationer strävar efter att bli effektivare och lönsammare. En organisation är 

emellertid ingenting utan sina medarbetare. Det är medarbetarna, som med sin 

samverkan och samexistens skapar och upprätthåller en organisation. Mål och 

strategier som formuleras i en organisation behöver översättas och delas upp mellan 

organisationens olika enheter (Hatch, 2006). Samverkan är inte desto mindre ofta 

problemfylld. Organisatoriska beslutsprocesser formas emellanåt av en brist på 

samförstånd om vilka mål man ska sträva mot. Detta är en naturlig följd av den 

organisatoriska verkligheten som innehåller många olika och ibland motsägande mål, 

konkurrens om knappa resurser, ömsesidigt beroende och andra källor till konflikter 

och motsägelser (Hatch, 2006). All variationsrikedom får inte fullständigt spelrum i en 

organisation. Eftersom arbetet kan ha olika innebörd för medarbetaren och 

organisationen måste arbetsprocessen vara ett resultat av samförstånd (Hammarén, 

1997).  
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En viktig förutsättning för att kunna förändra sig själv och sin organisation är att 

skapa förståelse, delaktighet och acceptans för förändringen. Medarbetare och 

chefer måste kunna svara på frågor av olika slag, framför allt på ”varför”, ”vad”, ”hur”, 

och har någon annan gjort något liknande och vad är i så fall deras erfarenheter? Det 

innebär att förändra en verksamhet kräver utöver stora insatser i form av tid och 

arbete, målmedvetenhet, kunskap, skicklighet samt förmåga att lära och glömma 

(Ljungberg & Larsson, 2001).   

 

Aktionsforskning eller Action Research har sin grund i de teorier som Kurt Lewin 

introducerade redan 1946 (Lewin, 1946) och som sedan dess har utvecklats och 

förfinats i ett flertal riktningar men alla med den deltagande, reflekterande och 

iterativa forskningsmetodiken som grund. Metodiken har huvudsakligen använts för 

lärande, s.k. Action Learning, men även för produktutveckling och 

organisationsutveckling.  

 

Aktionsforskning genomförs utan att man försöker distansera sig från den 

verksamhet som är subjekt för forskningen. Syftet med aktionsforskningen är att ha 

en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Meningen är att de som 

utför studien och de som blir studerade ska komma till en modell av gemensam insikt 

om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. Aktionsforskning har 

tillämpats under en längre tid men utifrån den litteratur som finns om området har vi 

förstått att det finns många ostyrkta antaganden vad gäller deltagandets inverkan på 

acceptans och motivation i förändringsprocesser. Professor Rune Lines vid 

Handelshögskolan i Bergen utrycker detta i en publicerad artikel: 

 

“Participation is believed to have a number of positive effects on 

the strategy process. Most notably, it is assumed that 

involvement of those affected by a change in strategy will 

reduce organizational resistance and to create a higher level of 

psychological commitment among employees towards the 

proposed changes. Also, participation has been argued to lead 

to qualitatively better strategic decisions /---/ Up to this point, 

very little empirical evidence has been provided to support the 
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assumed effects of participation in strategic change (Lines, 

2004, s. 194).” 

 

Enligt Lines råder det brist på belägg för delaktighetens påverkan på graden av 

acceptans bland de inblandade i strategiskt förändringsarbete. I vår uppsats har vi 

därför för avsikt att, genom en fallstudie, undersöka och belysa aktionsforskningens 

påverkan på upplevelsen av delaktighet i samt acceptans av föreslagna 

organisationsförändringar. Fallstudien utgörs av ett projekt för framtagning av ett 

förslag till ny IT-organisation i Nynäshamns kommun. 

 

Det finns ett flertal teorier kring förändringsprocesser. Vi har valt att använda oss av 

Claes Janssens teori om ”Förändringens fyra rum” (Janssen, 1996) för att i vår studie 

illustrera de faser organisationens medlemmar går igenom vid framtagande av en ny 

organisationsmodell (Figur 1).  

 

 
Figur 1: Förändringens fyra rum (Janssen, 1996,  s. 8) 

 
I enlighet med ”Förändringens fyra rum” går människan igenom ett sekventiellt 

förlopp vid förändringar av olika slag. Denna modell kan användas för att beskriva 

aktionsforskningens olika delar, som att genom diskussion och reflektion skapa ny 

förståelse för en verksamhetsförändring. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att bidra till att fylla ovanstående glapp mellan de 

teoretiska antaganden som gjorts av bland andra Lines, respektive de belägg som 

finns redovisade för delaktighetens positiva påverkan vid strategiskt 

förändringsarbete. I samtal med Agneta Hansson som har skrivit avhandlingen 

Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik – i spåren efter LOM 
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(Hansson, 2003) samt professor Karin Rönnerman vid Göteborgs Universitet har 

bilden av detta glapp ytterligare förstärkts då ingen av dessa forskare (inklusive en av 

Rönnermans australiensiska kollegor) inom aktionsforskning kände till någon studie 

som mäter aktionsforskningsmetodikens inverkan på delaktighet och acceptansgrad. 

Båda dessa forskare ansåg även att en sådan studie var intressant och kunde tillföra 

nya utvecklings- och utvärderingsperspektiv om aktionsforskningsmetodiken som 

tillämpningsprocess i samband med organisationsöversyner.  Studien syftar därför till 

att styrka alternativt förkasta att aktionsforskningsmetodiken: 

 

1. leder till en upplevelse av delaktighet  

och att denna upplevelse i sin tur  

 

2. ger acceptans av slutresultatet. 

 

Ett positivt svar på nedanstående frågeställningar innebär att framtida 

organisationsöversyner skulle kunna fortsätta att tillämpa och vidareutveckla 

aktionsforskning som metodik i processarbetet. I händelse av ett negativt svar bör ett 

annat förfarande övervägas vid organisationsöversyner om delaktighet och 

acceptans eftersträvas. 

 

1.3 Frågeställningar 
Ovanstående syfte uppnås genom att följande frågeställningar besvaras: 

 

• Upplever deltagarna i förändringsprocessen att aktionsforskning 

skapar möjligheter till delaktighet och påverkan av förloppets 

utfall? 

• Har deltagarna med upplevd delaktighet, accepterat 

slutresultatet?  

 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många definitioner av aktionsforskning men i grunden är det forskning på 

platsen i syfte att bearbeta ett konkret problem som finns i en här-och-nu situation 

(Bell, 1999). I vår uppsats har vi valt att begränsa oss till kommunal IT-verksamhet 
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och framtagandet av ett förslag till organisationsförändring. Det innebär att vi har 

avgränsat oss från den faktiska upplevelsen av organisationsförändringen och istället 

koncentrerat oss på själva framtagandet av förslaget. Vi har även valt att endast 

utforska acceptansgraden och delaktigheten i processarbetet kopplat till 

aktionsforskning som genomförandemetodik.  

 

I framtagandet av förslaget till ny IT-organisation avses allt arbete, inklusive 

slutrapporterna, som beskriver hur den nya organisationen ska se ut. Vi gör en 

skillnad mellan framtagande och införande. Vi menar att aktionsforskning har varit 

verktyget för att skapa (eller inte skapa beroende på utfallet) “participation in strategic 

change”. Aktionsforskning har alltså använts för att ta fram förslaget till en ny IT-

organisation. Vi har mätt deltagarnas upplevelse av delaktighet, acceptans och 

måluppfyllelse av förslaget till ny IT-organisation. Vår uppsats behandlar inte 

införandet av den nya organisationen. Teoretiskt kan alltså en medarbetare ha 

deltagit samt varit nöjd med genomförandet av framtagandet av förslaget till ny 

organisation men senare bli missnöjd då förändringen genomförs eller har 

genomförts. Att utreda utfallet efter införandet är i vårt fall inte möjligt i denna uppsats 

då organisationsförändringen verkställs först 2010-01-01. Det innebär att vi inte har 

tagit ställning till andra eventuella faktorer som är förknippade med aktionsforskning 

som metodik vid förändringsprocesser.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel: 

 

• Kapitel 1 – innehåller inledning som beskriver uppsatsens 

bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

begreppsdiskussioner. 

• Kapital 2 – innehåller vetenskaplig grund och metod som 

redogör för vårt vetenskapliga förhållningssätt och 

tillvägagångssätt. 

• Kapitel 3 – innehåller teorin som beskriver 

aktionsforskningens bakgrund och tillämpningsområden. 
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• Kapitel 4 – innehåller fallstudien som beskriver 

undersökningens bakgrund, uppdrag, milstolpar, deltagare, 

genomförande och utfall. 

• Kapitel 5 – innehåller empirin som vi har tagit fram med 

hjälp av enkätundersökning, fritextsvar och remissvar. 

• Kapital 6-7 – innehåller redovisning av insamlad empiri 

uppdelat i enkätsvar, fritextsvar och remissvar. 

• Kapitel 8 – innehåller analyser och diskussion utifrån 

sammanställningarna. 

• Kapitel 9– innehåller de slutsatser vi slutgiltigt har dragit 

utifrån analysens resultat och diskussion. 
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2. Vetenskaplig grund och metod 
I det här kapitlet beskrivs den vetenskapliga grunden och metoderna som vår 

undersökning utgår ifrån som vetenskapligt förhållningssätt och tillvägagångssätt.  

 

2.1 Vetenskaplig grundsyn 
Inom de vetenskapliga disciplinerna är innebörden av ordet paradigm det mönster 

som styr kunskapsperspektivet som forskningen bedrivs utifrån. En grundläggande 

skillnad kan göras mellan metod och metodologi. Metod relaterar huvudsakligen till 

datainsamlingsverktyg eller analystekniker såsom frågeformulär och intervjuer. 

Metodologi har en mer filosofisk betydelse och avser normalt det angreppssätt eller 

paradigm som den vetenskapliga forskningen använder (Blaxter, Hughes & Tight, 

2006). 

 

Varje vetenskapsgren har utvecklat sitt paradigm, där ett antal begrepp eller 

uppfattningar har varit väsentliga för att kunskapsområdet ska nå ytterliggare insikter. 

Att artikulera sitt paradigm är att ta ställning till ett bestämt perspektiv på sin forskning 

och kunskapstillväxt (Olsson & Sörensen, 2007). Vi har därför som målsättning i 

följande avsnitt att beskriva de paradigm, som vår uppsats huvudsakligen är 

baserade på. 

 

2.2 Kvantitativt och kvalitativt paradigm 
Forskning innebär ett systematiskt undersökande i syfte att finna svar på en 

problemställning. Forskning inom socialvetenskapliga områden har vanligtvis följt en 

objektivt vetenskaplig metod. Sedan 60-talet har emellertid en stark rörelse mot en 

mer kvalitativ och subjektiv inriktning fått social- och samhällsvetare att dela sig 

mellan två delvis konkurrerande metoder: kvantitativ och kvalitativ design (Blaxter, 

Hughes & Tight, 2006). 

 

Det kvantitativa respektive kvalitativa paradigmet använder olika utgångspunkter 

avseende frågan om verklighetens väsen. I det första fallet är verkligheten något som 

är objektivt, d.v.s. den existerar oberoende av mänsklig perception. Det antas att det 

finns en enda verklighet som kan upptäckas genom att tillämpa samma 
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undersökningslogik som naturvetenskapliga forskare använder. Genom att följa 

rationella metoder för empiriska undersökningar kan forskaren hitta relationer och 

upptäcka orsaker till sociala fenomen. Sanning etableras genom tillämpningen av 

rigorös och systematisk vetenskaplig undersökningsmetodik (Clarke, 1999). 

 

Det kvantitativa paradigmet grundar sig på en objektiv verklighetsuppfattning. 

Däremot grundar sig det kvalitativa paradigmet på en verklighetsuppfattning som är 

relativistisk. Forskaren med kvalitativ inriktning ser inte verkligheten som ett enda 

föremål som kan utsättas för objektiva mätningar. Individer och grupper kommer att 

konstruera sina egna versioner av verkligheten. Den kvalitative forskarens uppgift är 

att få insikt och utveckla en förståelse. Forskaren närmar sig data i syfte att förstå 

den agerandes utgångspunkt och få social kunskap. Detta angreppssätt bryter av 

mot det konventionella paradigmet som kräver att forskaren antar en hållning av 

vetenskaplig opartiskhet (Clarke, 1999). 

 

2.3 Kvantitativ forskning 
Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren systematiskt 

samlar in erfarenhetsmässig och kvantifierbar data, sammanfattar dessa i statistisk 

form och analyserar utfallet med utgångspunkt i prövningsbara hypoteser. Den 

kvantitativa forskningen har som utgångspunkt i de flesta fall en teori, grundad på 

tidigare undersökningsresultat och forskarens egna erfarenheter inom området. 

Teorin skapas och hela eller delar av teorin uttrycks i prövningsbara hypoteser. 

Antingen styrks de uppställda hypoteserna eller så falsifieras hypoteserna och utsätts 

för en ny undersökning och granskning.  Kvantitativ forskning kan delas in i 

deskriptiva (beskrivande) och explanativa (förklarande) projekt. Explanativa projekt 

studerar orsakssamband. Deskriptiva projekt beskriver oftast en viss population vid 

ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

2.4 Kvalitativ forskning 
Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att 

forskaren själv befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras. Kvalitativa 

metoder omfattar oftast mindre populationer än kvantitativa undersökningar. Den 

kvalitativa forskningens uppgift är att komma fram till insikt och utveckla en 
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förståelse. Forskaren närmar sig data i syfte att förstå den eller de agerandes 

utgångspunkt.  

 

Kvalitativa forskare kritiseras ofta av den orsaken att deras resultat inte har lika hög 

replikerbarhet som kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen ägnar sig mer åt 

beskrivningar än åt statistik. Inom kvalitativ forskning, där såväl frågor som svar är 

öppna, organiserar och tolkar forskaren observationer för att få en fullständig 

beskrivning av individers upplevelser. Vid kvalitativa studier brukar man tala om 

närhet till undersökningsproblemet.  Forskaren medverkar oftast själv i insamlingen 

av data (Olsson & Sörensen, 2007). Forskaren formulerar en allmänt hållen 

frågeställning baserad på observationer och söker den mening andra individer lägger 

i en upplevelse. Kvalitativa metoder inkluderar fallstudier, frågeformulär och 

kartläggningar (Notter & Hott, 1994). 
 

2.5 Mixed methods – blandade metoder 
Framväxten av blandade metoder (mixed methods) som en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ forskning inom samhälls - och beteendevetenskapen började 

växa fram under 1980-talet (Tashakkori & Teddlie, 2003). Forskning med blandade 

metoder definieras som forskning där forskaren kombinerar kvantitativa och 

kvalitativa metoder, begrepp och språk i en enda studie (Burke Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). Ett exempel på en blandad modelldesign kan vara 

användningen av ett frågeformulär som innehåller en sammanfattande skala 

(kvantitativ datainsamling) och en eller flera öppna frågor (kvalitativ datainsamling). 

Exempel på denna utveckling av metodanvändning har visat sig i det ökade antalet 

inskickade manuskript (där mixed methods används) till olika facktidskrifter om 

gruppdynamik och organisatoriska förändringar, som t.ex. Journal of Mixed Methods 

Research (Tashakkori & Teddlie 2003). 

 
Blandade metoder använder sig av en pragmatisk filosofisk tillämpning. Logiken i 

frågeställningen omfattar användningen av induktion (upptäcka mönster), deduktion 

(prövning av teorier och hypoteser) och abduktion (kartlägga mönster för att förstå 

resultat). Det innebär att forskning med hjälp av blandade metoder används för att 

kombinera de insikter som kvalitativ och kvantitativ forskning tillför till en beskrivande 

slutledning. Målet med att använda blandade metoder är inte att ersätta kvantitativa 
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eller kvalitativa metoder utan snarare att kombinera de fördelar som kvalitativ och 

kvantitativ forskning tillför till en gemensam slutledning. Det innebär att forskning där 

blandade metoder används formellt kan definieras som forskning där forskaren 

kombinerar kvantitativ och kvalitativ metoder, begrepp och språk i en enda studie. 

Användandet av blandade metoder är alltså ett försök att legitimera användandet av 

flera metoder för att besvara forskningsfrågor, snarare än att begränsa eller hindra 

forskarens val (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 

 

Även om det finns flera viktiga skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning så 

finns det även vissa likheter mellan metoderna som ibland förbises. Till exempel, 

både kvantitativa och kvalitativa forskare använder empiriska observationer för att 

lösa de frågor som undersöks. Det innebär bland annat att båda metoderna beskriver 

de frågor som ska undersökas samt lägger fram förklaringar om varför resultaten av 

de observerade händelserna i studien utföll som det gjorde. Fördelar med att 

använda blandade metoder kan sammanfattas i följande punktlista (Tashakkori & 

Teddlie 2003): 
 

• Berättande kan användas för att lägga mening åt siffrorna. 

• Kvantitativa siffror kan användas för att lägga precision till 

ord, bilder och berättelse. 

• Kan besvara ett bredare utbud av forskningsfrågor (än om 

endast en metod används), eftersom forskaren inte är 

begränsad till en enda metod eller tillvägagångssätt. 

• Kan ge starkare bevis för en slutsats genom konvergens 

och bekräftelse av undersökningsresultaten. 

• Kan användas för att öka generaliserbarheten av 

resultaten.  
 

Dock innebär användandet av blandade metoder en utmaning för forskaren, eftersom 

det kräver omfattande kunskaper om både den kvalitativa och kvantitativa metoden. 

 

2.6 Fallstudier 
Fallstudier är den gemensamma benämningen på de metoder som används för att 

ingående studera ett fall som kan vara en person, en grupp eller en organisation. En 
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fallstudie innebär att man följer eller deltar i ett händelseförlopp. Studien kan vara 

mer eller mindre omfattande till både tid och omfattning (Yin, 2006).  

 

Fallstudier gör det möjligt att kombinera flera olika metoder för att på ett systematiskt 

sätt studera händelser, samla data, analysera information och rapportera resultat. I 

slutändan kan forskaren få en bättre förståelse av varför något hände som det 

gjorde, och vad som kan bli viktigt att studera mer ingående i framtida forskning. 

Fallstudier kan nyttjas både till att skapa och att testa hypoteser (Ghauri, Grönhaug & 

Kristianslund, 1995). 

 

Fallstudier skall inte sammanblandas med kvalitativ forskning. De kan baseras på en 

blandning av kvantitativa och kvalitativa observationer. En fallstudie kan mycket väl 

innefatta kvantitativa metoder eller vara uteslutande kvalitativ (Ghauri, Grönhaug & 

Kristianslund, 1995) 

 

2.7 Metodval 
Under senare år har en bred debatt förts inom många socialvetenskaper avseende 

de relativa meriterna av kvantitativa respektive kvalitativa forskningsstrategier. 

Individuella forskares åsikter varierar från dem som ser de två strategierna som helt 

separata och baserade på alternativa synsätt på världen, till dem som ser ett ökat 

värde i att blanda strategierna inom sina forskningsprojekt.  

 

Hur tydliga är då de kvalitativa och kvantitativa forskningsansatserna? Vid första 

åsynen skulle användandet av frågeformulär som en forskningsteknik kunna ses som 

en kvantitativ strategi, medan intervjuer och observationer skulle kunna definieras 

som kvalitativa tekniker. I praktiken är frågan mer komplicerad än så. Intervjuer kan 

struktureras och analyseras i kvantitativa termer, exempelvis då numeriska data 

samlas in eller då icke-numeriska svar kategoriseras och kodas i numerisk form. På 

samma sätt kan enkäter tillåta öppna frågor och svar och leda till fördjupade studier 

av enskilda fall (Blaxter, Hughes & Tight, 2006). 

 

Många gånger används mer än en metod för insamling och bearbetning av data 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod styrs av 
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undersökningens syfte och de utesluter inte varandra, snarare tvärtom (Home och 

Solvang, 1997). Genom att använda flera metoder kan vi förbättra tillförlitligheten, 

noggrannheten och resultatet i slutsatser. I denna uppsats har vi därför valt att 

använda både en kvalitativ och kvantitativ ansats (blandade metoder) kopplat till tre 

källor av informationsinsamling (enkätundersökning, fritextsvar och remissvar). 

Längre fram i uppsatsen tydliggör vi när respektive insamlingsmetod har använts 

samt om den utgår från en kvalitativ eller kvantitativ ansats: 

 

Utmärkande drag för kvalitativa insamlingsmetoder (Olsson & Sörensen, 2007): 

• Vi har varit intresserade av hur deltagarna upplever och 

tolkar sin värld 

• Utforskaren har stått innanför och haft en långvarig kontakt 

med deltagarna 

• Resultatet grundar sig på ett fåtal antal individer 

• Resultatet gäller en specifik miljö 

• Kvalitativa insamlingsmetoder har varit remissvar och 

fritextsvar 

 

Utmärkande drag för kvantitativa insamlingsmetoder (Olsson & Sörensen, 2007). 

• Standardisering 

• Strukturerade instrument 

• Uppgifter om kvantitet (hur många, hur mycket) 

• Information och analys separerade 

• Generalisering 

• Kvantitativ insamlingsmetod har varit enkäter 
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Sammanfattningsvis kan man beskriva genomförandet av denna studie med hjälp av 

nedanstående bild (Figur 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Uppsatsens genomförande 
 

 

Figur 2 visar hur aktionsforskning har använts för framtagandet av förslag till ny IT-

organisation i Nynäshamns kommun. En fallstudie har använts för att genomföra 

samt följa framtagandet av förslaget till ny IT-organisation. Tillämpningen av 

aktionsforskningen utgör även det underlag som vi har studerat med hjälp av 

blandade metoder (både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt) för att 

genomföra sammanställningen samt analysen av deltagandets inverkan på 

acceptans och motivation i förändringsprocessen. 

 

2.8 Datainsamlingsmetoder för uppsatsen 
Enkätformulär är ett huvudverktyg för att samla in primärdata. Enkätformulär finns i 

alla möjliga utseenden och omfattningar. Oavsett utformning är syftet med alla 

enkäter att ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos dem 

som undersöks (Ejvegård, 1996), Dokument utgör en annan värdefull 

informationskälla avseende insamling av data. Det finns en skillnad mellan beställda 

och spontana dokument. Den förra kategorin inkluderar de dokument som forskaren 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod

Fallstudie (aktionsforskning)

Uppsats

Förslag till ny IT-organisation
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har bett en person att skriva. Därmed kan forskaren till viss del kontrollera vilken 

information som inkluderas och hur den beskrivs. Spontana dokument är dokument 

där forskaren inte kan påverka vilken information som beskrivs och därmed måste 

utgå från vad som finns tillgängligt. Informationen kan ursprungligen ha insamlats i 

ett helt annat syfte än en utvärderingsstudie. Följaktligen anses spontana dokument 

vara sekundära källor medan beställda dokument betraktas som primära källor 

(Clarke, 1999). 

 

I denna rapport har tre datainsamlingsmetoder (remissvar, enkätundersökning och 

fritextsvar) utnyttjats vilka är exempel på beställda dokument. 

 

2.9 Enkätutformning 
Enkäter kan utformas med hjälp av öppna eller bundna svarsalternativ. I de öppna 

svaren får respondenten fritt formulera sitt svar. En fördel med bundna svar över 

öppna svar är att de kan statistiskt bearbetas medan öppna svar ger mer utrymme 

för respondenten att personligt formulera sitt svar. Öppna svar kan även ge 

information om bristfällig frågeteknik, oklara svarsalternativ och missade 

frågeställningar (Ejvegård, 1996). Med bundna svar avses att respondenten får välja 

mellan olika svarsalternativ. De båda typerna av svarsalternativ kan kombineras i en 

enkätundersökning.  

 

Det finns ett antal punkter som bör uppfyllas i samband med utförandet och 

genomförandet av enkätundersökningar (Ejvegård, 1996): 

 
• Enkäten ska vara omsorgsfullt genomarbetad innan den 

sänds ut. 

• Respondenten ska inte vara osäker när det gäller hur han 

eller hon ska svara, som t.ex. om svarsalternativ ska 

ringas in eller kryssa för. Enkäten får inte vara alltför 

omfattande då det i regel gäller att ju fler frågor som ställs 

desto färre svar lämnas in. 

• Enkätformulärets utformning ska vara instruktiv, entydig 

och enkel. Respondenten ska inte behöva lista ut vad 

enkätundersökningen ska ge svar på. 
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• Då bundna svar används ska svarsalternativen utesluta 

varandra för att undvika tolkningsproblem då resultatet ska 

analyseras.  

• En testomgång bör genomföras innan undersökning utförs 

i full skala för avslöja fel som oklarheter, intetsägande eller 

irrelevanta frågor. 

 
Attitydfrågor bör besvaras med hjälp av en skala där respondenten endast kan välja 

ett av svarsalternativen. Det är viktigt att alternativen är utformade så att 

respondenten alltid kan göra något val. Därför ska svarsalternativen innehålla ett 

alternativ som ”vet ej” eller motsvarande formulering. Saknas ett sådant 

svarsalternativ och respondenten inte svarar på frågan ska frågan räknas till det 

interna bortfallet. 

  

Det är viktigt att få en uppfattning om hur väl enkätundersökningar mäter det som ska 

mätas. Begreppen validitet och reliabilitet redogör för hur bra en enkätundersökning 

har fungerat. Validitet och reliabilitet är begrepp som från början är framtagna 

definitioner för undersökningar med kvantitativ ansats men senare har börjat 

tillämpas även på studier med kvalitativ ansats (Gunnarsson, 2009). God reliabilitet 

och validitet är avgörande för att ett resultat ska kunna generaliseras till att gälla 

även andra personer än de respondenter som har deltagit i enkätundersökningen.  

 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten av ett mätinstrument. Med validitet avses om 

undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta. Validitet och reliabilitet 

bör värderas och bedömas på ett annat sätt i studier med kvalitativ inriktning än i 

studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man inte bedöma 

noggrannheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning 

innebär att kunna beskriva hur utföraren har samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt och pålitligt tillvägagångssätt (Gunnarsson, 2009). 

 

Svarsfrekvensen och bortfallets storlek måste alltid fastställas och presenteras. 

Svarsprocenten är antalet respondenter som besvarat enkäten dividerat med det 

totala antalet i urvalet. Det finns två typer av bortfall, d.v.s. att respondenten inte 

svarat. Först finns enkätbortfallet, då formuläret aldrig kommer tillbaka sedan interna 
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bortfallet då en enskild fråga inte besvarats. Svarsfrekvensen hos de tillfrågade 

måste vara hög för att det ska vara meningsfullt att bearbeta enkätsvaren statistiskt. I 

samhällsvetenskapliga sammanhang anges en svarsfrekvens på minst 80 % som 

fullt acceptabel (Ejvegård, 1996). 

 
Utformningen av vår enkätundersökning har kombinerat öppna och bundna 

svarsalternativ. Vi har även låtit flera personer ta del av och kommentera enkäten 

innan den delades ut till de olika urvalsgrupperna för att undvika otydligheter och 

irrelevanta frågor. De bundna svarsalternativen har innehållit attitydfrågor där 

respondenten endast har kunnat välja ett av svarsalternativen. Bland 

svarsalternativen har alternativet ”vet ej” funnits med för att undvika internt bortfall. 

Öppna svarsalternativ har inkluderats för att gett respondenten möjligheten att 

formulera personliga svar och mer uttömmande svar. 

 

2.10 Urvalskriterier för uppsatsen 
Syftet med enkätundersökningar är att ta fram information som kan analyseras för att 

få fram mönster och för att kunna göra jämförelser. Syftet är helst att täcka hela 

populationen. Urvalskriterier kan indelas i statistiska respektive icke-statistiska 

kriterier. I icke-statistiska urvalskriterier är sannolikheten att en viss enhet (person) 

ska inkluderas i urvalet okänt. I statistiska urval har alla enheter (personer) kända, 

men inte nödvändigtvis lika, sannolikhet att bli inkluderade.  

 

I denna rapport har följande urvalsgrupper deltagit i enkätundersökningen (Figur 3: 

Urvalsgrupper). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Urvalsgrupper 
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• Styrgrupp 

Styrgrupp har utgjorts av förvaltningschefsgruppen.  

 

• IKT-enhet 

IT-tekniker för skolornas IT-verksamhet. 

 

• Referensgrupp 

Referensgruppen har utgjorts av IT-rådet. 

 

• Arbetsgrupp 

IT-chef, IKT-chef och IT-utvecklare. 

 
Det innebär att samtliga medverkande i fallstudien även har medverkat i 

enkätundersökningen och fritextssvaren. 

 

2.11 Generaliserbarhet 
En fördel med kvalitativa metoder är att forskaren kan beskriva komplicerade 

sammanhang och närma sig en uppfattning om deltagarnas agerande. Kvalitativa 

metoder ger också möjlighet att förklara varför deltagare handlar på ett visst sätt. 

Vidare avspeglar kvalitativa metoder ett synsätt som ser på deltagarna utifrån ett 

helhetsperspektiv (Granberg, 2009).  

 

Ett problem då det handlar om kvantitativa och kvalitativa studier är svårigheten att 

på ett vetenskapligt sätt generalisera utifrån dem. För att kunna generalisera utifrån 

kvantitativa studier krävs det upprepade observationer. Med kvalitativa metoder 

försöker forskaren uppnå representativitet genom ett urval baserat på 

frågeställningen om forskningsproblemet (Granberg, 2009). Resultatet från vår 

fallstudie kan därför generaliseras till att utgöra ett första mönster (observation) som 

framtida empiriska resultaten kan jämföras mot.  
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3. Teori 
I det här kapitlet beskrivs aktionsforskningens teoretiska grunder samt de teorier 

kring förändringspsykologi och motivation som vi använt oss av för att skapa egen 

förståelse och för att tolka utfallet i vår studie. 

 

3.1 Förändringsprocesser 
Udo Zander, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, har sagt att av tio 

omorganisationer blir en (1) lyckad, två någorlunda och sju ”går åt skogen” (Creative 

Search, 2009). Exakt hur statistiskt belagt detta är har vi inte fått svar på, men att det 

är en erkänd utmaning att genomföra förändringar i en organisation och att många 

förändringsprocesser aldrig når sina avsedda mål torde stå utom allt tvivel. Dessutom 

riskeras minskad effektivitet och motivation under (och efter) själva 

förändringsarbetet till följd av en dåligt hanterad förändringsprocess. Grunden till 

detta ligger troligen i att en omorganisation med 100 % säkerhet innebär förändring. 

Denna förändring kan ta sig olika former såsom nya rapporteringsvägar, nya 

arbetsuppgifter, nya chefer och/eller kollegor eller i värsta fall friställning. Oavsett 

vilken förändring det i slutänden blir så reagerar människan instinktivt direkt på den 

första signalen om omorganisation/förändring. Själva reaktionen, hur personen tar till 

sig budskapet, hur han/hon hanterar erhållen information och hur det påverkar 

effektivitet, motivation och allmän sinnesstämning är dock högst individuellt även om 

det kan påvisas följa ett gemensamt psykologiskt mönster. Vi har därför valt att i 

avsnitt 3.2 beskriva en teori för att förklara förändringens psykologi, detta för att ge 

förståelse samt skapa oss ett gemensamt språk för att definiera var i den 

psykologiska processen de olika respondenterna befinner sig och hur detta präglar 

deras svar. 

 

Kotter och Schlesinger (Kotter & Schlesinger, 1979) anknyter till denna psykologiskt 

baserade rädsla för förändring i sitt arbete kring organisatoriska omställningar. Enligt 

författarna är de fyra viktigaste orsakerna till personligt motstånd mot organisatorisk 

förändring: önskan att inte förlora något av värde, en missuppfattning av förändringen 

och dess påföljder, en åsikt att förändringen inte är till gagn för organisationen och en 

generellt låg tolerans för förändringar. I sin Choosing Strategies for Change skriver 
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Kotter och Schlesinger (Kotter och Schlesinger, 1979, s. 110) att avsevärd forskning 

har visat att deltagande leder till hög grad av engagemang (”commitment”) och inte 

bara uppfyllelse (”compliance”). Men de talar också om två faror i processer med 

deltagande, dels risken för att resultatet inte blir bra om processen leds på ett dåligt 

sätt och dels att en process med deltagande kan vara oerhört tidskrävande. Om vi 

igen återvänder till Udo Zander så menar han att det är viktigt att dessa processer 

verkligen får ta nödvändig tid i anspråk (Creative Search, 2009): 

 

”Det går att förändra en grupp människor, men det tar tid. I 

varje grupp finns ett klokt förändringsmotstånd. Att genomföra 

det nya bygger inte på en införsäljningsprocess, det är en 

inköpsprocess hos dem som ska förändras. Alla måste ta till sig 

förändringen och acceptera den. I allt seriöst förändringsarbete 

måste man alltså ge människorna tid.” 

 

I avsnitt 3.3 beskrivs teorin kring den metod vi använt oss av i studien och som vi 

tycker borgar för en god ”inköpsprocess” hos organisationens medlemmar. Kopplat 

till ovanstående är Victor Vrooms Expectancy theory eller Förväntansteori (Dubrin, 

2007) som är en av de mest erkända teorierna för att beskriva hur och varför 

motivation uppnås. Teorin bygger som namnet indikerar, på förväntningar, närmare 

bestämt förväntningen/skattningen av värdet (”Valence”), förmågan (”Instrumentality”) 

samt erforderlig ansträngning (”Effort”). Produkten av dessa förväntningsfaktorer ger 

en motivation (eller ej) till ansträngningen. I en förändringssituation tappar personen 

”kompassriktningen” för en kortare eller längre period och så länge det inte går att 

orientera sig och skapa sig de behövliga förväntningarna så är det också omöjligt att 

uppbringa motivation. 

 
3.2 Förändringars psykologi, Förändringens fyra rum 

Enligt Claes Janssens teori om Förändringens Fyra Rum (Janssen, 1996) genomgår 

alla människor fyra olika mer eller mindre diskreta mentala tillstånd under en 

förändringsprocess. I teorin åskådliggörs de som fyra psykologiska rum som hänger 

samman, med dörrar emellan, och kan bara nås sekventiellt. Dessa fyra tillstånd eller 

rum är (Figur 4):  
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Figur 4: Förändringens fyra rum (Janssen, 1996, s. 8) 

 
 

1. Nöjdhet - I det första rummet är personen nöjd med sin 

situation och har ingen önskan om förändring. Tillståndet 

präglas av att personen är väl bekant med sin situation 

och är tillfreds och trygg och känner en grupptillhörighet i 

sin normala kontext. Detta rum representerar status quo 

och kallas därför Nöjdhet (Satisfaction). 

 
2. Förnekelse och censur - Förnekelserummet som är nästa 

rum i sekvensen karaktäriseras av en kamp för att 

behålla status quo och att dölja (den undermedvetet 

förkastade) förändringen. Som namnet indikerar är 

personen i detta tillstånd i förnekelse och vill inte på 

något sätt delta eller erkänna den förestående 

förändringen. Nuet känns tomt, ansträngande och 

mekaniskt. Det är viktigt att ”spela spelet” och att inte 

förlora ansiktet. För att komma vidare måste personen för 

sig själv erkänna sin situation.  

 

3. Förvirring och konflikt – är ett fortfarande negativt präglat 

tillstånd som karaktäriseras av en känsla av 

missanpassning och förvirring. Personen upplever att 

något är fel men kan inte sätta fingret på vad och varför 

och inte heller om felet ligger hos dem själva eller i deras 

omgivning. Rummet präglas av självcentrering och 

känslor som ilska, rädsla eller ledsamhet. Personen har 
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dålig kontakt med andra och känner tvivel och osäkerhet 

om vad som är rätt och/eller vad personen själv vill. 

 

4. Inspiration och förnyelse - det fjärde rummet präglas av 

positiv energi och en vilja till påverkan och skapande 

förändring. Starka känslor av självförtroende och 

gemenskap med sin omgivning ger personerna i detta 

tillståndsrum en intensiv ”kontakt med nuet”, en strävan 

mot förändring till det bättre och en känsla av att ha de 

radikala idéer som krävs för att lyckas. 

 

Denna modell och bakomliggande teori har fått ett starkt genomslag och erkännande, 

såväl nationellt som internationellt och används idag av en stor mängd organisationer 

och företag över hela världen som IKEA, Swedbank, SVT och UNICEF (Ander & 

Lindström Partners, 2009). En trolig förklaring är att teorin bakom denna modell är 

enkel utan att förenkla. Dessa olika situationer är lätta att känna igen sig i och 

modellen ger en bas för gemensam förståelse och nomenklatur av 

förändringsprocessen. Teorin värderar inte, moraliserar inte eller väcker dåligt 

samvete. Modellen ger en möjlighet att förstå och acceptera sin situation och när 

personen väl förstått sitt läge ger den ett verktyg att förändra sin situation (i händelse 

att personen befinner sig i något av de ”nedre” negativt präglade rummen). 

 

En intressant aspekt på hur teorin praktiseras av de konsulter som utbildats i teorin 

är att de använder sig av en version av aktionsforskning i sitt ”utlärande” där de låter 

deltagarna själva ”bygga upp” teorin utifrån ett antal enkla frågor och där deltagarna 

ska tänka sig två infallsvinklar till svaren på frågorna utifrån två fiktiva personer, en 

som svarar ja och en som svarar nej.  Därefter skall deltagarna föreslå positiva samt 

negativa karaktäristika för den fiktiva (eller tänkta verkliga) personen som svarar nej 

på majoriteten av frågorna och likadant för ”ja-sägaren”. Dessa nyckelord skrivs in i 

en fyrfältare där ”nej +” är placerad högst upp till vänster och därefter i motsols 

ordning nej -, ja – och ja +. När gruppen sedan tänker sig in i vilka livslägen dessa 

respektive karaktäristika kan tänkas vara en reaktion på förändring så träder den 

ovanstående ”fyrarummaren” (figur 4) fram i ljuset. 
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3.3 Aktionsforskningens bakgrund 
Aktionsforskningen utgår från socialvetenskapen och har, enligt allmän uppfattning, 

sitt ursprung i de teorier som först presenterades av den tyske psykologen Kurt 

Lewin. Lewin arbetade fram teorin för att komma till rätta med de problem som han 

ansåg naturvetenskapliga metoder hade när de praktiserades inom 

socialvetenskaplig forskning. Lewin myntade termen aktionsforskning i mitten av 

1940-talet och den förekommer i hans rapport från 1946 Action Research and 

Minority Problems (Lewin, 1946). I denna rapport definierar han aktionsforskning som 

jämförande forskning avseende förutsättningar och effekter av olika former av socialt 

agerande samt forskning ledande till social interaktion som utnyttjar en spiral av steg, 

vart och ett bestående av en kedja av planering, aktioner, samt uppföljning av 

resultaten från aktionerna. Forskningsansatsen innefattar individer som själva ingår i 

situationen som observeras och där målet är att förändra denna. Det innebär 

dessutom att Lewin såg aktionsforskningen som ett medel för att överbrygga gapet 

mellan teori och praktik.  

 

Aktionsforskning i teori och praktik har sedan dess använts och vidareutvecklats 

inom flera områden och innefattar idag ett stort antal specialinriktningar men alla med 

den deltagande, reflekterande och iterativa forskningsmetodiken som grund. 

Metodiken har huvudsakligen använts för lärande, s.k. Action Learning men även för 

produktutveckling och organisationsutveckling. 

 

Aktionsforskning är en forskningsmetodik som syftar både att agera och att skapa 

kunskap runt agerandet (Coghlan och Casey, 2001). Aktionsforskning genomförs 

utan att man försöker distansera sig från den verksamhet som är subjekt för 

forskningen. Som forskningsteknik syftar den till att producera allmängiltig kunskap 

och nyckelspelaren är en facilitator, som föreslår ett ämne, formulerar ett 

aktionsforskningsscenario och sammanställer insamlade data. Aktionsforskning 

innefattar ofta något slags ingripande i den situation som undersöks. All 

aktionsforskning genomförs i realtid i och med att man försöker identifiera 

komplexiteten i den specifika situation man önskar förändra. På så sätt erhålles en 

djupare insikt om de faktorer som påverkar situationen inom det observerade 

samhället (Waser & Johns, 2003). Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt 
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och omedelbar påverkan på forskningsområdet. Meningen är att de som utför studien 

och de som blir studerade ska komma till en modell av gemensam insikt om vad som 

är bästa sättet att uppnå önskad förändring.  

 

På grund av den mycket generella men effektiva, iterativa och reflekterande 

processen så har både forskare och praktiker genom åren kämpat med själva 

definitionen av aktionsforskning. I dag ses begreppet som ett paraplybegrepp för alla 

specialinriktningar (som bygger på den iterativa reflekterande processen) även om 

försök nyligen gjorts till att införa andra paraplybegrepp som t.ex. Action Inquiry 

(Tripp, 2003). 

 

Vi uppfattar det som att det egentligen bara är Action Research som fått sin svenska 

översättning i Aktionsforskning medan alla specialinriktningar behandlas under sina 

anglosaxiska benämningar och akronymer: 

 

• PAR (Participatory Action Research) 

• PR (Participatory Research) 

• PRE (Practice Research Engagement) 

• AS (Action Science)  

• Action Learning (AL eller ALAR). 

 

Målet för samtliga dessa inriktningar kan emellertid sammanfattas i citatet av 

Rapoport: 

 

”Action research aims to contribute both to the practical 

concerns of people in an immediate problematic situation and to 

the goals of social science by joint collaboration within a 

mutually acceptable ethical framework” (Rapoport, 1970, Sid. 

499). 

 

I vårt fall känns en annan definition mer lämplig, nämligen den av Grundy då hon 

beskriver ”the modes of Action Research”: 

 

  23  



 

”Practical action research seeks to improve practice through the 

application of the personal wisdom of the participants” (Grundy, 

1982, s. 357) 

 
Det betyder dessutom att forskaren och praktiker i denna typ av forskningsprojekt 

tillsammans identifierar uppgiften som ska lösas, analyserar bakomliggande orsaker 

och tar fram förslag på möjliga utvecklingar.  

 
 

 3.4 Vår utgångspunkt till aktionsforskning 
I ett tidigt skede i vår fallstudie bestämdes att genomförandeprocessen skulle grunda 

sig på aktionsforskning då vi eftersträvade delaktighet i framtagandet av förslag till en 

ny IT-organisation. Då Stringer i sitt verk Action Research (Stringer, 1999) utförligt 

beskriver teorin och metoden samtidigt som han vinnlägger sig om att göra det som 

en handbok anpassad för praktiker, har denna stått som grund i det praktiska arbetet 

med att ta fram förslaget till ny IT-organisation men inte varit en del av uppsatsen 

analys- och diskussionsdel om aktionsforskning som genomförandemetodik. 

 

Nedan följer därför en närmare teoribeskrivning ur Stringers perspektiv. I sin bok 

benämner han sin version av aktionsforskning som ”community-based action 

research” men för enkelhetens skull använder vi genomgående akronymen AR i 

nedanstående beskrivningar. Stringer menar att om ett AR projekt inte gör skillnad 

(d.v.s. att processen inte leder till förändring), har projektet misslyckats i sitt uppsåt 

vilket är den tydligaste skillnaden mot ”normal” forskning, som inte nödvändigtvis 

eftersträvar förändring. Huvudsyftet med AR är att hjälpa människor att fördjupa 

deras förståelse för sin situation och därigenom lösa problem de står inför. AR 

genomförs alltid med grundläggande ödmjukhet mot sociala värderingar med 

följande karaktäristika drag: 

 
• är demokratisk, möjliggör deltagande av samtliga. 

• är rättvis, erkänner/betonar deltagarnas lika värde. 

• är frigörande, ombesörjer att processen är fri från 

förtryckande eller försvagande faktorer. 
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AR (i denna form) förutsätter att alla berörda, d.v.s. de som direkt påverkas av 

problemet under studie, skall vara engagerade i processen. Den grundläggande AR 

processen baserar sig på en kontinuerlig cyklisk upprepning av de tre 

basprocesserna: betrakta, tänk och handla enligt följande (Figur 5): 

 

 
Figur 5: Aktionsforskningsprocessen (översatt - Kemmis och Carr, 1983) 

 
• Betrakta – Insamling av relevant information, Beskriv 

situationen  

• Tänk – Utforska och analysera (Vad?), Tolka och förklara 

(Hur? Varför?), Teoretisera. 

• Handla – Planera och rapportera, Implementera, 

Utvärdera. 

 

3.5 Facilitatorns roll  
Facilitatorns (forskarens) roll varierar beroende på aktionsforskningens typ av 

inriktning, och som ett resultat redovisar fältets praktiserande aktionsforskare en 

mycket varierande syn på hur facilitatorn bör agera i sin roll. Stringer anger bland 

annat följande roller för facilitatorn (Stringer, 1999): 

 
• verka som en katalysator. 

• främja och stödja deltagarnas egna analyser av 

situationen och vilken förändring deltagarna anser 

nödvändig. 
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• assistera vid implementering och finna resurser för det 

fortsatta arbetet. 

 
Det är viktigt att inte agera som en extern auktoritet då detta kan ge en negativ 

påverkan på arbetet vilket har visat sig kunna leda till reaktioner som aggression, 

apati och undvikelse (Stringer, 1999). Istället är det viktigt att skapa förutsättningar 

för att mobilisera deltagarnas energi, engagera deras entusiasm och generera 

aktiviteter för en produktiv lösning av frågor och problem. Stringer betonar därför 

vikten av att verka för att etablera och bevara positiva arbetsrelationer genom att: 

 
• verka för en känsla av lika värde bland alla inblandade. 

• bibehålla harmoni. 

• undvika konflikt så långt möjligt. 

• lösa de konflikter som uppstår genom öppen dialog. 

• acceptera deltagarna som de är. 

• uppmuntra personliga samarbetssträvande relationer 

istället för opersonliga, konkurrensbetonade, 

konfliktmässiga eller auktoritära relationer. 

• vara mottaglig för deltagarnas känslor. 

 
Det är därför betydelsefullt att deltagarna känner att deras idéer och synpunkter tas 

tillvara och att deras bidrag är viktiga för helheten för att upprätthålla deras energi 

och vilja till deltagande. 

 
 3.6 De konstruktiva konflikterna 

I tidigare avsnitt har vikten av att bygga en förståelse för individernas olikheter och 

lika värde i samband med genomförande av aktionsforskningsprojekt redovisats. 

Dock har andra forskare påvisat att konflikter kan vara viktiga för att bygga förtroende 

och att, vid välhanterade konflikter, leder dynamiken till fördjupning och förhöjning av 

såväl kunskaper som gruppkänsla. 

 

”Team development grew out of the process of continually 

dealing with problems, tensions and frustrations /---/ Effective 

practice-research collaboration does not result from having a 

few meetings to decide on issues and trust that the process will 
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run smoothly. The process was made somewhat easier 

because the team expected, and stated early on, that conflicting 

relationships and disagreements about tasks would arise in the 

normal course of group development and that conflicts would 

be discussed and an attempt made to resolve them openly” 

(Galisky & Turnbull, 1993, Sid. 446) 

 
3.7 Betydelsen av kommunikation 

Enligt Stringer så har kommunikationen och kommunikationsstilen en direkt påverkan 

på gruppens välbefinnande och kan därigenom i högsta grad påverka resultaten i 

positiv eller negativ riktning. Fyra grundläggande villkor måste mötas för att 

kommunikationen skall vara effektiv (Stringer, 1999). De är 

 
• Förståelse – att mottagaren kan förstå vad som 

kommuniceras. 

• Sanning – informationen måste vara korrekt och inte 

fabricerad. 

• Uppriktighet – kommunikatören måste vara uppriktig i sitt 

uppsåt med kommunikationen och inte ha någon dold 

agenda. 

• Lämplighet – sättet, stilen och formen för 

kommunikationen skall vara lämplig och anpassad till 

mottagare och kontext. 

 
Även språk och benämningar är viktiga påverkansfaktorer konstaterar Coghlan i sin 

artikel Insider Action Research (Coghlan, 2001). Användandet av jargong kan 

underlätta kommunikationen och t.o.m. resultera i rikare data. 

Språket/språkkonventionen kan på samma sätt påverka t.ex. riskbenägenheten – att 

benämna frågor som problem odlar en riskundvikande kultur medan användandet av 

möjligheter (opportunities) odlar en riskfrämjande kultur. Coghlan anser därför att det 

är bättre att tänka i termer av frågor (issues), för att hålla språket så neutralt som 

möjligt. Kommunikationens betydelse ligger i linje med Lewins beskrivningar av AR 

där han påvisar vikten av kontinuerlig information till samtliga deltagare för att främja 

deltagarnas engagemang genom processen och på så sätt förhöja slutresultaten. 
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3.8 Aktionsforskning i omorganisation 
Det huvudsakliga praktiserandet av AR inom organisationsutveckling syftar till att 

lösa sociala problem (t.ex. relationsproblem beroende på kulturella olikheter) eller 

önskade förändringar och på så sätt öka förståelsen, kunskapen, effektiviteten och 

föra organisationens utveckling framåt. Organisation Development (OD - som anses 

härstamma från Lewins grundläggande teorier från fyrtiotalet) definieras av French 

och Bell 1973 som: 

 

”Organizational development is a long-term effort led and 

supported by top management, to improve an organization's 

visioning, empowerment, learning, and problem-solving 

processes, through an ongoing, collaborative management of 

organizational culture-with special emphasis on the consultant-

facilitator role and the theory and technology of applied 

behavioural science, including participant action research”  

(French och Bell, 1999, Sid. 25-26). 

 

Vi har som anges i inledningen noterat en bristfällig publicering av material kring 

användandet av aktionsforskning som ett verktyg vid omorganisationer. Däremot kan 

man ana att förändringsprojekt där aktionsforskning använts dessutom i vissa fall 

resulterat i nya organisationsstrukturer men detta är inte explicit beskrivet. 

 

3.9 Delaktighetens betydelse och problem 
Delaktighet antas ha ett antal positiva effekter på förändringsprocesser generellt. 

Bland annat antas det att delaktighet resulterar i mindre uppvisande av 

organisatoriskt motstånd samt mer engagemang och anammande av den 

förestående förändringen av dem som berörs av det strategiska förändringsarbetet. 

Dessutom har det hävdats att delaktighet ger upphov till kvalitativt bättre strategiska 

beslut.  

 

Rune Lines (Lines, 2004) har gjort en djupgående studie av utkomsten av delaktighet 

i en stor strategisk verksamhetsomvandling. I det följande använder vi oss av referat 

eller direkta citat ifrån hans artikel. I den mån referat görs till andra texter överlåter vi 
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till Lines att svara för autenticiteten samt eventuella tolkningar. Lines påtalar vikten 

att göra en distinktion mellan konsultativ delaktighet (process control) respektive 

möjlighet till veto (decision control). Naturligtvis finns det en mängd olika typer och 

grader av delaktighet och i många fall kan delaktighet förekomma utan någon 

nämnvärd möjlighet till påverkan vare sig i processerna eller av resultatet. 

  

”Thus, several theorists have made distinctions between 

autocratic decisions with no direct participation or influence, 

joint decisions where the superordinate has no more influence 

than subordinates, and delegation in which a subordinate or a 

group of subordinates is given the authority and responsibility 

for making the decision” (Lines, 2004, Sid. 196) 

 

Lines beskriver vidare delaktighetens många olika (hävdade) positiva effekter. Bland 

annat att delaktighet leder till resultat som kan karaktäriseras som antingen 

attitydpåverkande eller uppträdandepåverkande och kan konceptualiseras på individ, 

grupp eller organisationsnivå.  

 

”Among the attitudinal outcomes that have received most 

attention are job satisfaction, organizational commitment, 

involvement, fairness perceptions, motivation, expectancies and 

emotional distress (Spector, 1986). Behavioural outcome 

variables used in participation research include absenteeism, 

industrial conflict, turnover and grievances and organizational 

innovativeness.” (Lines, 2004, Sid. 196) 

 

Aktivt deltagande anses ha ett antal positiva effekter på förändringsprocesser. Det 

antas att deltagande av dem som berörs av en förändring minskar det 

organisatoriska motståndet och framkallar ett engagemang för den föreslagna 

förändringen. Aktivt deltagande har även ansetts leda till bättre strategiska beslut. En 

orsak till detta är att ett bredare spektrum av relevant kompetens och information 

tillförs varje steg i den strategiska beslutsprocessen. Tillsammans förmodas dessa 

effekter leda till verkningsfulla införanden av strategiska förändringar. 
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3.10 Begreppsdefinition 
Uppsatsen har som syfte att visa på de fördelar som aktionsforskning erbjuder i form 

av ökad acceptans och delaktighet i arbetet med framtagandet av en ny IT-

organisation. I vår uppsats har vi valt att definiera: 

 

• Organisationsförändring som en förändring av 

organisationens sammansättning och struktur. 

• Acceptans som att godkänna organisationens 

sammansättning och struktur. 

• Delaktighet som att bidra i framtagandet av 

organisationens sammansättning och struktur. 
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4. Presentation av fallstudien 
I det här kapitlet beskrivs det praktiska genomförandet av fallstudien. Vi beskriver 

fallstudiens bakgrund, uppdrag, milstolpar, deltagare, genomförande och utfall.  

 

4.1. IT-organisationen i Nynäshamns kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: Kommunens IT-drift 

 

Nynäshamns kommuns nuvarande IT-organisation och ansvarsfördelning har i 

princip varit oförändrad sedan 1995 då det skedde en kraftig konsolidering och 

centralisering av det administrativa IT-stödet. Denna förändring innebar en tydlig 

standardisering och styrning och målet var att få både stabilitet i IT-stödet och ett så 

effektivt stöd som möjligt. I anslutning till detta så lades också IT-driften ut till en 

extern leverantör och skälen till detta var bl.a. att skapa stabilitet, kontinuitet och 

kompetens i den dagliga driften. IT-driften upphandlades och kommunen är nu inne 

på den tredje IT-driftleverantören. Den senaste upphandlingen skedde tillsammans 

med Södertälje kommun och båda kommunerna har haft ett nära och fruktbart 

samarbete sedan dess. 

 

Enligt nuvarande ansvarsfördelning så ansvarar kommunstyrelsen för det 

gemensamma nätverket och datakommunikation, gemensamma applikationer, 

hårdvara, server- och databasdrift samt backup, helpdesk m.m. Nämnderna har det 

fulla ansvaret för sina verksamhetssystem och kommunstyrelsen ansvarar i dessa fall 

bara för datorarbetsplatser och drift av dessa. 

 

Kommunens IT-drift

IT-enheten
Kommunstyrelsen

Administrativa nätet
Outsourcad drift

IKT-enheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildningsnätet
Egen drift
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Skolans IT-drift (elev- och lärardatorer) ligger utanför den administrativa IT-driften 

och var tidigare decentraliserad till respektive rektorsområde. Barn- och 

utbildningsförvaltningen (BUF) har under ett antal år konsoliderat denna IT-drift och 

sedan ett par år tillbaka är IT-driften inom skolan centraliserad även beträffande 

personal och resurser. 

 

4.2 Översyn av IT-organisationen i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelseförvaltningens IT-verksamhet upphandlar och tillhandahåller tjänster 

för drift av servrar och användarstöd för användare i det administrativa nätverket. 

Kommunstyrelseförvaltningen har idag ingen egen driftpersonal. IT-chefen ansvarar 

för kommunens visions-, strategi-, plan- och säkerhetsarbete för IT-verksamheten i 

kommunen. IT-utvecklaren är kommunens kontaktperson gentemot driftleverantören i 

driftfrågor (se bilaga 1). Kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet har bidragit till att 

skapa en effektiv och enhetlig miljö beträffande programvaror, datorer, och 

kommunikationslösningar. Detta har skapat en stabil och säker IT-drift för 

kommunens anställda. Nuvarande driftsform som sedan drygt 10 år bygger på 

outsourcing innebär även fördelar när det kommer till att avropa extern 

expertkunskap, driftsövervakning samt support i framtiden för e-tjänster (t.ex. 24-

timmars övervakning).  

 

IKT-enheten (IKT = Informations- och kommunikationsteknik) vid barn- och 

utbildningsförvaltningen leds av IKT-chefen och arbetar med teknisk drift, support, 

fortbildning, skolutvecklingsprojekt samt stöd i strategiska IT-frågor som rör skolnätet 

(se bilaga 1). Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-enhet har sedan 

centraliseringen av skolornas IT-verksamhet 2001 byggt upp en egen stabil och 

effektiv IT-driftorganisation. Utöver det dagliga arbetet med teknisk drift och support 

arbetar enhetens tekniker mycket med att stödja användaren i dennes 

datoranvändning. Organisationsskillnader mellan IT-enheten och IKT-enheten består 

huvudsakligen i hur arbetsuppgifterna utförs (outsourcing respektive egen personal). 

 

Emellanåt har dock den nuvarande IT-organisationen ifrågasatts, t.ex. varför barn- 

och utbildningsnämnden har en egen IT-drift för skolan och varför inte denna 

samordnas med den centrala IT-driften samt varför det inom andra 
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nämnder/förvaltningar finns särskilda IT-samordnare/ansvariga. Utifrån ovanstående 

bakgrundsbeskrivningar och frågeställningar gav kommunstyrelsen 2008 i uppdrag åt 

kommunstyrelseförvaltningen att utreda kommunens framtida IT-organisation. I 

uppdraget ingick att: 

 

• beskriva och utvärdera nuvarande IT-organisation, 

ansvarsfördelning och systemförvaltning. 

• undersöka och värdera förutsättningarna för ytterligare 

utvecklad samverkan med andra kommuner i regionen. 

• föreslå mål för den framtida IT-driften. 

• vid behov föreslå revideringar av gällande e-vision, e-

strategi och IT-plan. 

• föreslå förbättringar, förändringar, möjliga samordningar 

för att ytterligare effektivisera IT-stödet med fokus på 

utveckling av externa och interna e-tjänster. 

• i samverkan med potentiella samarbetspartners göra en 

kravspecifikation för den framtida IT-driften inklusive 

eventuellt plattformsbyte baserat på att i största möjliga 

utsträckning upphandla IT-stödet som tjänst/funktion. 

• beakta nationella mål och utvecklingsstrategier, inte minst 

beträffande IT-strategi för vård och omsorg. 

 

4.3. Fallstudiens milstolpar 
Framtagandet av ett förslag till en ny IT-organisation har följt följande milstolpar: 

 

1. Beskrivning och utvärdering av nuvarande IT-organisation, 

ansvarsfördelning och systemförvaltning. 

2. Mål för den framtida IT-driften och vid behov revideringar av 

gällande IT-plan, e-strategi och e-tjänster. 

3. Förbättringar, förändringar, möjliga samordningar för att ytterligare 

effektivisera IT-stödet med fokus på utveckling av externa och 

interna e-tjänster. 
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4. Förutsättningarna för ytterligare utvecklad samverkan med andra 

kommuner i regionen. 

5. Kravspecifikation i samverkan med potentiella samarbetspartners 

för den framtida IT-driften inklusive eventuellt plattformsbyte 

baserat på att i största möjliga utsträckning upphandla IT-stödet 

som tjänst/funktion. 

 

4.4. Deltagare i fallstudien 
I arbetet har följande arbetsgrupper deltagit:  

 

• Styrgrupp 

Styrgrupp har utgjorts av förvaltningschefsgruppen 

(kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

socialförvaltningen). Styrgruppen har informerats vid viktiga 

milstolpar i arbetet, godkännande av delrapporter i utredningen, 

beslut om väsentliga avvikelser o.s.v. 

 

• IKT-enhet 

IT-tekniker för skolornas IT-verksamhet (barn- och 

utbildningsförvaltningen). 

 

• Referensgrupper 

Referensgruppen har utgjorts av IT-rådet (representanter från 

samtliga förvaltningar). Kontinuerlig information om 

utredningsarbetet har lämnats vid ordinarie IT-rådsmöten. 

 

• Arbetsgrupp 

IT-chef (kommunstyrelseförvaltningen), IKT-chef (barn- och 

utbildningsförvaltningen), IT-utvecklare och projektledare (båda från 

kommunstyrelseförvaltningen). 
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4.5 Genomförande av fallstudien 
Utredningsarbetet kopplat till denna uppsats har tillämpat aktionsforskning som 

metodik. Själva genomförandet av utredningsarbetet har till stor del baserats på 

Ernest T. Stringers bok Action Research då den på ett tydligt lägger fram sätt hur 

aktionsforskning praktisk kan tillämpas i förändringsprocesser.  

 

Aktionsforskning går ut på att framkalla en relation mellan handlandet i praktiken och 

tänkandet om praktiken. Det handlar om att förbättra och förändra processen men 

dessutom att skaffa sig insikt om hur denna utveckling går till och vad som äger rum 

under arbetets gång. Det är alltså en relation mellan å ena sidan handlandet och å 

andra sidan förståelsen för vad som äger rum (Rönnerman, 2004).  

 

Det innebär att aktionsforskning prövar något med avsikt att förändra verksamheten i 

önskvärd riktning.  Böcker och artiklar om aktionsforskning beskriver att metoden och 

tillvägagångssättet ger möjlighet att lyssna på flera röster vilket innebär en möjlighet 

att nå deltagarnas olika uppfattningar på djupet. Aktionsforskningens olika steg med 

frågor, värdering, aktion, reflektion och nya frågor är aktiviteter som ska driva 

processen framåt (Rönnerman, 2004). 

 

 

 
Figur 7: Fallstudiens genomförande (översatt - Kemmis och Carr, 1983) 
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Forskaren formulerar på ett tidigt stadium preliminära och generella frågeställningar 

som rör problemet (uppdraget) som har formulerats. Från dessa grundsatser kan 

deltagarna sedan ta fram förslag på vilken typ av handling som leder till önskade 

förbättringar av situationen. Informationen används sedan för att revidera de tidigare 

frågeställningarna och att utarbeta nya åtgärder som speglar modifieringen av de 

generella och första grundsatserna. När forskaren sedan samlar in data om hur detta 

handlingsmönster har tagits emot, kan han eller hon återigen utveckla nya 

frågeställningar. På det sättet kan forskaren och deltagarna tillsammans fortsätta mot 

allt större förståelse och förbättringar av praktiken (verksamheten) (Bell, 1999). 

 

Projektledarens (tillika forskarens) uppgift har varit att tillhandahålla orientering och 

ledning till deltagarna i utredningsprocessen. Processen (fallstudien) har innehållit 

följande steg: 

 

• Formulering och analys av problemställningen 

(framtagande av förslag till ny IT-organisation). 

• Undersökningsmetodik. 

• Formulering av lösningsförslag (rapportförslag till ny IT-

organisation). 

 

 Syftet med dessa steg har varit att: 

   

Observera 

• Samla relevant information – detta utfördes genom att 

intervjua ett antal IT-användare samt att läsa igenom 

bakgrundsinformation (tidigare utredningar, riktlinjer, 

policybeslut, styrdokument och politiska beslut). 

• Beskriva situationen – detta genomfördes i 

gruppdiskussionsform med deltagarna i de olika 

arbetsgrupperna.  
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Utvärdera 

• Utforska och analysera – detta genomfördes i 

gruppdiskussionsform med arbetsgrupperna. 

• Tolka och förklara – detta genomfördes i 

gruppdiskussionsform med arbetsgrupperna. 

 

Agera och utvärdera 

• Rapportera – detta genomfördes genom att ta fram och 

presentera två rapporter ("Förslag till ny IT-organisation" 

samt "Ny teknisk IT-plattform"). Samtliga arbetsgrupper 

fick möjlighet att läsa och föreslå ändringar till de 

föreslagna lösningarna. Även remissvar begärdes av 

samtliga förvaltningar och nämnder då den första 

rapporten presenterades. 

• Besluta – detta gjordes av kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

 

4.6 Fallstudiens olika processer 
I fallstudien har projektledaren agerat som facilitator för att hjälpa arbetsgrupperna att 

definiera sina synpunkter och ta fram den slutliga lösningen (framtagande av förslag 

till ny IT-organisation) utifrån kommunstyrelsens beslut om utredningsuppdrag 

(Kommunstyrelsen, 2008). Rollen har alltså inte varit att styra utan att stimulera 

deltagarna till ett ändrat tänkande. Processen har i huvudsak fokuserat på (Stringer, 

1999): 

 

• Vision – vad är det huvudsakliga syftet med 

organisationen?  

• Mission – på vilka sätt ska organisationen försöka verka 

för sin vision? 

• Organisationsmål – hur ska organisationen uppnå sitt 

syfte?  

• Aktivitetsmål – vad är det önskvärda utfallet av 

organisationens aktiviteter?  
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• Roller – hur ska roller definieras? 

• Ansvar – vem skall utföra de olika typerna av aktiviteter? 

• Regelverk och procedurer – vad skall göras och hur ska 

det göras? 

• Resurser – vilka resurser behövs? 

• Problemställningar – vilka problem, frågeställningar och 

orosmoment har uttryckts av deltagarna? Hur har 

deltagarna förklarat eller tolkat problemen, 

frågeställningarna och orosmomenten? 

 

Under fallstudiearbetet har ansträngningar gjorts för att skapa kontakter med alla 

arbetsgrupper så fort som möjligt. Varje arbetsgrupp har informerats om hur de 

kunde medverka i processen. Detta gjordes på följande sätt: 

 

• Presentationer och diskussioner i styrgruppen och IT-

rådet. 

• Diskussioner inom arbetsgrupperna. 

• E-post. 

• Åtkomst till utredningsmaterial på kommunens 

samverkansportal. Åtkomst har varit öppen för deltagarna 

samt återkommande möjligheter har funnits att kunna 

kommentera förslagen till förändringar av IT-

organisationen. 

• Begäran om remissvar från samtliga förvaltningar. 

• Begäran om remissvar från samtliga nämnder. 

 

Syftet med dessa kommunikationssätt har varit att säkerställa att deltagarna känt att 

de varit representerade och att synpunkter har uppmärksammats när lösningförslaget 

till den föreslagna IT-organisationsförändringen har tagits fram. Sammanfattningsvis 

har fallstudien med hjälp av aktionsforskning utmärkts av att deltagarnas frågor har 

lett utvecklingsprocessen (Rönnerman, 2004). Aktionsforskning har i detta fall 

inneburit att man har prövat något med syfte att förändra IT-verksamheten i önskvärd 

riktning. Det har handlat om en förvandlingsprocess som har gripit in i praktiken. 
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Genom samarbetet med forskaren (projektledaren) och deltagarna har nya 

iakttagelser gjorts genom tolkning utifrån såväl teorier som deltagarnas erfarenheter. 

Det har inneburit ett möte mellan projektledarens allmänna kunskaper och den 

kunskap deltagarna har haft kring det speciella i det specifika sammanhanget. 

Tillsammans har detta skapat en interaktion som genererat ny insikt kring det som 

har varit fallstudiens uppdrag.  

 

4.7 Utfall av genomförandeprocessen 
Kommunfullmäktige beslutade att: 

 
• all teknisk IT-drift i kommunen sammanförs under 

kommunstyrelsen med målsättning att skapa en 

gemensam och långsiktig IT-plattform och IT-infrastruktur 

för hela kommunen och att samla resurserna för att 

skapa bättre förutsättningar för att uppfylla den av 

kommunfullmäktige antagna e-visionen och e-strategin 

samt att förändringen genomförs 2010-01-01 och beaktas 

i budgetarbetet för 2010. 
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5. Empiri 
I detta kapitel beskriver vi det empiriska tillvägagångssättet för datainsamlingen med 

hjälp av enkätfrågor, fritextsvar och remissvar. Denna sammanställning används 

sedan för att styrka eller förkasta de inledande påståendena i syftesformuleringen. 

 

5.1 Inledande beskrivning av den empiriska delen 
Vi har tidigare i uppsatsen konstaterat att en åtskillnad kan göras mellan kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar samt blandade metoder. Kvalitativa undersökningar 

kännetecknas av att forskaren försöker förstå hur människor upplever sig själva och 

sin omvärld. Det är en metod som har hermeneutiken som grund (läran om tolkning 

och förståelse av skriven eller talad kommunikation). Med en sådan undersökning 

försöker forskaren komma åt något subjektivt. Detta subjektiva är något som i princip 

inte kan observeras utan måste förstås genom att forskaren sätter sig in i 

deltagarnas (människornas) situation. Kvantitativa undersökningar har den 

positivistiska vetenskapsteorin som grund. Den betonar att de händelser forskaren 

studerar är något som han eller hon kan observera. Det är den undersökningsmetod 

som vanligen används inom naturvetenskaperna men som enligt många forskare 

även kan användas inom samhällsvetenskaperna (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

Det finns inte något som säger att det inte går att använda båda ovanstående 

metoder parallellt med varandra (Holme & Solvang, 1997). Forskaren måste dock 

vara tydlig med vilket tillvägagångssätt och metod som används för att förse honom 

eller henne med data som är relevant för de frågeställningar som har formulerats. 

Med data menas såväl kvantitativ som kvalitativ fakta. Det innebär att den metod 

som väljs för att studera verkligheten är en slags ram för att ge en hanterlig och 

meningsfull bild av den (Backman, 1998). Vi kommer i detta kapitel beskriva våra tre 

empiriska tillvägagångssätt för datainsamlingen: remissvar från kommunens 

nämnder, genomförd enkätundersökning och fritextsvar. 

 
5.2 Nämndernas och förvaltningarnas organisation 

Den kommunala organisationen är politiskt styrd. I Nynäshamns kommun finns fyra 

facknämnder samt kommunstyrelsen. Nämndernas uppgift i kommunen är att se till 

att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och 
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riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten.  

 

För att kunna tillhandahålla kommunala tjänster och för att kunna utföra sina 

uppgifter har facknämnderna och kommunstyrelsen en tjänstemannaorganisation, 

förvaltningar med anställd personal (Figur 8). 

 

 
Figur 8: Nynäshamns kommuns organisation (Nynäshamns kommun, 2008) 

 
 

5.3 Metod för sammanställning av enkätsvar och fritextsvar 
Enkätundersökningen (inklusive avsnitt för fritextsvar) av förslaget till beslut för ny IT-

organisation delades ut med hjälp av fyra stycken e-postmeddelanden till: 

 

• Styrgruppen – 6 personer 

• IKT-enheten – 5 personer 

• IT-rådet (referensgrupp) - 7 personer 

• Arbetsgruppen – 3 personer 
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Samma enkät användes vid samtliga utskick förutom att enkäten var märkt med ”1” 

för IKT-enheten, ”2” för styrgruppen, ”3” för IT-rådet samt ”4” för arbetsgruppen. 

Denna kodning användes sedan för att kunna gruppera samt analysera insamlad 

data med hjälp av diagram och matriser i Excel.  

 

Insamling av enkäterna skedde i samband med tidigare bestämda möten eller med 

hjälp av att enkäten returnerades med internposten eller via e-post. Inget externt 

bortfall inträffade under sammanställning av enkätsvaren då samtliga respondenter 

svarade på enkäten. Inte heller inträffade något internt bortfall då respektive 

kryssfrågor hade besvarats med hjälp av ett av alternativen. Det finns ett antal 

förklaringar till den ovanligt höga svarsfrekvensen på 100 %:  

 

• Styrgruppen - Insamling av enkäterna genomfördes i 

samband med ett förvaltningschefsmöte. Samtliga 

respondenter hade blivit informerade vid två tidigare 

tillfällen att enkäterna skulle samlas in. 

• IKT-enheten - Insamling av enkäterna genomfördes i 

samband med ett enhetsmöte. Samtliga respondenter 

hade blivit informerade i förväg att enkäterna skulle 

samlas in. 

• IT-rådet (referensgrupp) – påminnelse skedde med hjälp 

av e-post samt telefonsamtal. I samband med 

telefonsamtal bokades ett möte för att hämta den 

besvarade enkäten hos respondenten 

• Arbetsgruppen – insamling skedde i samband med ett 

arbetsgruppsmöte. Samtliga respondenter hade blivit 

informerade i förväg att enkäterna skulle samlas in. 

 

Vi har valt att redovisa respondenternas enkätsvar utifrån de grupper som de 

representerar samt i form av en ackumulerad total kopplat till respektive fråga i 

enkäten. Vi har även delat in enkätsvaren i tre huvudgrupperingar: deltagande, 

acceptans och måluppfyllelse. 
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5.4 Metod för sammanställning av remissvar 
Förslaget till beslut för ny IT-organisation i form av delrapport 1-2 skickades till 

förvaltningarna för en informell förvaltningsremiss i slutet av 2008. Remissvar inkom 

från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt därefter att 

remittera delrapport 1-2 till nämnderna för yttrande. 

 

Vi har valt att redovisa nämndernas remissvar tillsammans med förvaltningarnas 

remissvar då svaren i båda fallen är formulerade av samma 

tjänstemannaorganisation (respondent). Kultur- och fritidsförvaltningen hör till samma 

nämnd som barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen har 

inte lämnat något remissvar då den har varit ansvarig för framtagandet av förslag till 

ny IT-organisation. Det innebär att remissvaren redovisas under fyra avsnitt: 

 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Barn- och utbildningsförvaltningen 

• Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Socialförvaltningen 

 
Vi har även delat upp sammanställningen av svaren i följande grupperingar: 

 
• Positiva svar som styrker påståendena i den inledande 

syftesformuleringen. 

• Negativa svar som förkastar påståendena i den 

inledande syftesformleringen. 
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6. Redovisning av enkät- och 

fritextsvar 
I det här kapitlet redovisar vi sammanställningen av genomförd enkätundersökning 

och innehållet i fritextsvaren från enkätundersökningen. Vi har valt att dela in 

redovisningen i fyra avsnitt: deltagande, acceptans, måluppfyllelse och fritext. 

Deltagande och acceptans kommer direkt ifrån uppsatsens syftesformulering, 

därutöver använder vi måluppfyllelse för att ge en rikare bild av hur respondenterna 

upplevt projektet.  

 

6.1 Kvantitativ redovisning enkätsvar - deltagande 
I nedanstående diagram (figur 9-15) redovisas svarsfördelningen för de olika 

respondentgrupperna samt ackumulerad fördelning för hela populationen för de sju 

”frågorna” kring deltagande. Vi valde att stegvis höja deltagandegraden i ”frågorna” 

för att kunna ge en mer nyanserad bild och för att eventuellt kunna identifiera hur 

deltagandet skilt sig bland respondenterna. Detta gjorde vi också för att se om vi 

kunde påvisa en homogenitet som skulle kunna hänvisas till 

aktionsforskningsmetoden. 

 

Stapeldiagrammen ger en bild av den relativa fördelningen av svarsalternativen för 

hela populationen men också möjligheten att iaktta fördelningen och spridningen 

inom respektive grupp.   
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Figur 9: Fråga 1 deltagande  

"Jag har blivit informerad under processen då förslaget till ny IT-
organisation har utarbetats"

0

2

4

6

8

10

12

14

Vet ej Inte alls Till viss
del

Till stor
del

Helt och
hållet

Antal

IT-råd
IKT-enhet
Styrgrupp
Arbetsgrupp

 
Figur 10: Fråga 2 deltagande  
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Figur 11: Fråga 3 deltagande  
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Figur 12: Fråga 4 deltagande  
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Figur 13: Fråga 5 deltagande  
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Figur 14: Fråga 6 deltagande  
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"Vissa av dessa åsikter och förslag (mina eller andras) 
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Figur 15: Fråga 7 deltagande 

 
 

6.2 Kvantitativ redovisning enkätsvar - acceptans 
I nedanstående diagram (figur 16-20) redovisas svarsfördelningen för de olika 

respondentgrupperna samt ackumulerad fördelning för hela populationen för de fem 

”frågorna” kring acceptans. 

 

Stapeldiagrammen ger en bild av den relativa fördelningen av svarsalternativen för 

hela populationen men också möjligheten att iaktta fördelningen och spridningen 

inom respektive grupp.   

 

Acceptansen som vi undersökt är dels för det framtagna förslaget men också för 

själva metoden och arbetssättet. Vi bad också respondenten ange hur han/hon 

bedömde att förslaget skulle komma att påverka hans/hennes arbetssituation/tjänst. 

Detta gjorde vi eftersom vi ansåg det vara särskilt intressant i kombination med 

acceptansen för förslaget. 

 

  48  



 

"Hur kommer beslutet till ny IT-organisation att påverka din 
situation (ditt eget arbete)?"

0

2

4

6

8

10

12

14

Vet ej Inte alls Till det
sämre

Varken
bättre
eller

sämre

Till det
bättre

Antal

IT-råd
IKT-enhet
Styrgrupp
Arbetsgrupp

 
Figur 16: Fråga 1 acceptans 
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Figur 17: Fråga 2 acceptans  
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"Jag tycker att arbetet med framtagandet av förslaget till ny IT-
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Figur 18: Fråga 3 acceptans 

 
 

"Jag tror generellt att den arbetsmodell som använts i detta 
projekt har förutsättningar att leda till mycket bra resultat vid 
organisationsförändringar"
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Figur 19: Fråga 4 acceptans 
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"Jag ställer mig bakom förslaget till ny IT-organisation"
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Figur 20: Fråga 5 acceptans 

 
 

6.3 Kvantitativ redovisning enkätsvar - måluppfyllelse 
I nedanstående diagram (figur 21) redovisas svarsfördelningen för de olika 

respondentgrupperna samt ackumulerad fördelning för hela populationen kring 

måluppfyllelse. 

 

Måluppfyllelsen undersöktes mest med avsikt att ge projektet feedback på till vilken 

grad projektmålen uppnåtts samt för att erhålla förslag till ytterligare aktiviteter. Detta 

korrelerar alltså inte direkt med uppsatsens syfte, men vi anser ändå att ”frågan” 

under detta kapitel bidrar till den generella bilden av såväl acceptans som var i 

förändringsprocessen respondenten befinner sig. 
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"Jag anser att arbetet med att ta fram den nya IT-organisationen 
har uppnått de uppsatta målen med att föreslå förbättringar, 
förändringar samt möjliga samordningar för att effektivisera 
kommunens IT-verksamhet"
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Figur 21: Fråga 1 måluppfyllelse 

 
6.4 Kvalitativ redovisning - fritextsvar 

Fritextsvaren från enkätundersökningen återfinns i sin helhet i bilaga 4. Tyvärr var 

inte svarsfrekvensen på samma höga nivå som för de slutna ”enkätfrågorna”. Totalt 

har 8 personer svarat på någon fritextfråga och endast 6 av dem (2:4, 2:5, 3:1, 3:2, 

3:3 och 4:1. se tabell 2) har besvarat samtliga fritextfrågor. Detta ger ett begränsat 

underlag till tolkning. Nedan följer utdrag som kan tolkas ge stöd alternativt förkasta 

det respektive samband studien ämnat finna belägg för. 

 
Delaktighet: 
 
Svar som kan tolkas styrka påståendena i den inledande syftesformuleringen 

angående metodikens positiva påverkan på delaktigheten: 

 
”Ja, möjligen en större delaktighet har kunnat uppnås genom att 

särskilda resurser för uppdraget har avsatts.” 

 
”All personal i barn- och utbildningsförvaltningens IKT-enhet, 

som är direkt berörda av förändringen har haft möjlighet att 

aktivt delta i projektet/---/Projektet har inte genomförts som ett 

traditionellt projekt.” 

 
”Hanteringen av projektdokumenten har präglats av stor 

öppenhet och gett goda möjligheter till inblick i arbetet.” 
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”Det var ett tungt arbete för mig att få utredningsgruppen att 

förstå vikten av IKT i pedagogiska verksamheten.” 

 

Svar som kan tolkas förkasta påståendena i den inledande syftesformuleringen 

angående metodikens positiva påverkan på delaktigheten: 

 

”Jag ser inte någon utökad delaktighet i detta ärende/---

/synpunkter från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen eller 

-nämnden har inte i något skede påverkat 

kommunstyrelseförvaltningens syn på hur organisationen ska 

se ut.” 

 

”Andra projekt har tagit mer hänsyn till åsikter och behov.” 

 

”Stor öppenhet kan också skapa en viss förvirring och 

otydlighet.” 

 

”Jag tycker att mina åsikter kring IT-utredningen har mottagits 

seriöst men samtidigt har jag svårt att se vilket resultat det gav.” 

 

Acceptans: 

Svar som kan tolkas styrka påståendena i den inledande syftesformuleringen 

angående delaktighetens positiva påverkan på acceptansen: 

 

”Bra att man samordnar resurserna.” 

 

”Mycket bra med central organisation.” 

 

”Jag är för en central IT-organisation och ser det som en positiv 

förändring som är nödvändig för att få ett kostnadseffektivt 

utnyttjande av resurser, kompetens och samverkan med alla 

förvaltningar.” 
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”Bra med en gemensam organisation, gemensamt e-

postsystem mm. Ger mer samhörighetskänsla. Lättare att 

sprida information till hela organisationen.” 

 

”Ser positivt på att kommunen organiserar en egen kommunal 

IT-avdelning som driver utvecklingsfrågor/---/Tror på en 

gemensam teknisk plattform.” 

 

”Synergieffekterna kommer att bli bra för kommunen. 

Personligen är jag positiv till förändringen.” 

 

Svar som kan tolkas förkasta påståendena i den inledande syftesformuleringen 

angående delaktighetens positiva påverkan på acceptansen: 

 

”Synpunkter från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen eller 

-nämnden har inte i något skede påverkat 

kommunstyrelseförvaltningens syn på hur organisationen ska 

se ut, varken i arbetsgruppen, via förvaltningsremissen eller 

nämndremissen. Det kan då kännas lite frustrerande och 

onödigt att ha lagt ner så mycket tid på det. Jag ser inte svar på 

mina frågor fortfarande.” 
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7. Redovisning av remissvar 
I det här kapitlet redovisar vi innehållet i remissvaren. Vi har valt att dela in 

sammanställningen i följande avsnitt: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden samt socialnämnden.  

 

7.1 Kvalitativ redovisning – remissvar miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till den nya samordnade 

organisationen och tror att det finns många samordningsvinster i att centralisera de 

olika funktionerna. Förvaltningen upplever dock att det är för stort fokus på de mjuka 

IT-frågorna i förslaget till ny IT-organisation och att den tekniska sidan får stå tillbaka 

i den nya organisationen. Allt som allt är bedömningen att det kan bli bra med en 

central förvaltning men samtidigt är förväntningarna stora på leverans när resurserna 

flyttas in centralt. 

 

7.2 Kvalitativ redovisning – remissvar från barn- och 

utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden stödjer i flera avseenden de förslag som utredningen 

ger kring att effektivisera IT-stödet men uttrycker viss oro inför sammanföringen av 

den tekniska IT-driften och menar att man bör se över finansieringsfrågorna innan 

man tar ställning till förändringen. Förvaltningen ställer också frågor hur framtida krav 

på en gemensam och standardiserad teknisk plattform ska kunna ta hänsyn till barn- 

och utbildningsförvaltningens behov. En annan frågeställning som förvaltningen för 

fram är hur en gränsdragning ska kunna göras avseende driftfrågor och 

systemförvaltning med en bibehållen ansvarsfördelning. Nämnden uttrycker också en 

oro över outsourcing av skolornas IT-verksamhet. 

 

7.3 Kvalitativ redovisning – remissvar från kultur- och 

fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden stödjer i flera avseenden de förslag som utredningen ger 

kring att effektivisera IT-stödet och sammanföra all teknisk IT-drift i en organisation. 
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Förvaltningen kan dock inte avgöra om förslag till ny IT-organisation är 

kostnadsdrivande, vilket i så fall kan påverka IT-utvecklingen inom förvaltningens 

verksamheter negativt. 

 
7.4 Kvalitativ redovisning – remissvar från socialnämnden 

Socialförvaltningen ser positivt på en omorganisation av IT-verksamheten. Detta för 

att på ett mer effektivt sätt än idag utnyttja de resurser som finns på området, både 

personellt, ekonomiskt och materiellt. Förvaltningen anser också att kommunens IT-

resurser genom en samordning kommer att stå bättre rustade inför framtida krav från 

omvärlden. Förvaltningen ser dock vissa problem med den tidsaspekt för införandet 

av samordningen som anges i förslaget till ny IT-organisation. Förvaltningen anser att 

ett beslut om att organisatoriskt sammanföra kommunens IT-resurser bör tas så 

snabbt som möjligt. Förvaltningen anser också att det ligger i linje med den tekniska 

utvecklingen i samhället att även telefonienheten, receptionen och 

informationshanteringen inkluderas i IT-organisationen.  
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8. Analys och diskussion 
I detta kapitel för vi samman den tidigare formulerade frågeställningen om 

aktionsforskningens inverkan på deltagande och acceptans vid 

organisationsförändringar med utfallet från enkätundersökningen, fritextsvar och 

remissvaren. 

  

8.1 Tolkning av enkät- och fritextsvar 
Vid användning av kvantitativa metoder är arbetsmaterialet siffror. Oorganiserade 

siffror är inte begripliga och kan inte i sig själv besvara en forskningsfråga. Data blir 

mer begripliga om de summeras till en mer kompakt och tolkningsbar form. 

Kvantiteter är något som har att göra med mängder, hur mycket det finns av något. 

Kvantitativa undersökningar undersöker hur mycket eller hur många. Men för att 

bestämma hur mycket eller hur många det finns, måste forskaren dessutom göra en 

klassificering. Vid genomförandet av kvantitativ forskning är det av intresse att få en 

kvantitativ kunskap för företeelsen. Kvantitativa undersökningar delar följaktligen upp 

världen i olika klasser och ställer kvantitativa frågor om dessa klasser. Den 

kvantitativa forskningen syftar till att beskriva och förklara mätningsresultat. 

Forskaren antar ett utifrån-perspektiv, och hans eller hennes uppgift är att 

sammanställa data så objektivt som möjligt. De sammanställda siffervärdena 

används sedan för att beskriva den ursprungliga observationen. Bland enkätsvaren 

kan vi utläsa en tydlig variation men även en förhållandevis tydlig enhetlighet kring 

acceptansen (detta trots att förändringen kommer påverka vissa av respondenterna 

negativt). Som vi återkommer till under kapitlet slutsatser kan vi konstatera att 

svarsalternativen inte blev optimala för en underlättad utvärdering, men vi anser trots 

allt kunna utläsa ett antal intressanta samband och lärdomar utifrån empirin. 

 
Vid konstruktioner av ett mätinstrument baserat på Likert-skalan måste forskaren 

besluta om hur många svarsalternativ som ska ingå och om de ska vara udda eller 

jämna till antalet. Jämnt antal valmöjligheter tvingar till en positiv eller negativ 

respons, medan ett udda antal erbjuder respondenten ett neutralt eller mellan 

alternativ (DePoy och Gitlin, 1999). I vårt fall utgjordes svarsalternativen av en 

fyrgradig Likert-skala utan någon neutral punkt, men med möjligheten att ange ”vet 

ej” om respondenten inte kände sig tillräckligt förtrogen med frågan. För att skapa 
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oss ett verktyg för analys av resultatet har vi ”kodifierat” svaren genom att ge 

respektive svar ett siffervärde och motsvarande färgkodning. Detta har vi gjort för att 

kunna sammanföra samtliga svar på en liten yta och därigenom underlätta tolkning 

och trendanalys i ”tre dimensioner”, dvs individuellt över samtliga frågor, 

gruppmässigt per fråga, samt gruppmässigt generellt.  

 

I nedanstående sammanställning har vi alltså försökt gradera svaren på respektive 

fråga och för att underlätta tolkningen har respektive gradering getts en färg. Vad 

gäller grad av deltagandeupplevelse, acceptans, inställning till processen, inställning 

till metoden samt måluppfyllelse har de tre positiva alternativen getts en gradvis 

mörkare grön ton (värde 1-3), medan det negativa alternativet getts röd (värde -1) 

och ”vet ej”-alternativet blå färg (värde 0).  

 

Vad gäller verksamhetspåverkan bedömdes det enbart vara intressant huruvida 

personen upplevde negativ påverkan (”till det sämre”) eller positiv påverkan (”till det 

bättre”) vilka har getts röd respektive grön färg. De övriga alternativen (vilka var 

uttryck för ”vet ej” eller ingen förändring) bedömdes likvärdiga och har getts blå färg. 

På samma sätt har vi resonerat vad gäller fritextsvaren: inget svar har tilldelats 0 och 

blå färg, medan svar med negativ alternativt positiv kritik tilldelats -1 och röd färg 

respektive 1 och grön färg.    

 

Utöver denna rena ”kodifiering” av svaren har vi numeriskt behandlat svaren för 

deltagande på ytterligare ett sätt via en ”viktnings-approach”. Detta för att få fram ett 

mer rättvisande totalt ”värde” för respektive respondents deltagandegrad. Den 

upplevda deltagandegraden skiljer ju sig mellan t.ex. att känna till projektet och att 

aktivt bidra, d.v.s. om respondenten ”till viss del” känt till projektet så är detta 

deltagandemässigt av lägre grad än om respondenten ”till viss del” aktivt bidragit till 

resultatet. Vi har därför valt att göra en viktning av deltagandeupplevelsen genom att 

vi (subjektivt) bedömt hur deltagandegraden skiljer sig mellan de olika nivåerna av 

deltagande. Nedan följer den ”rating” eller deltagandepoäng som respektive nivå av 

deltagande tilldelats (Tabell 1). I det viktade värdet av deltagandeupplevelsen har för 

varje fråga respondentens svarspoäng multiplicerats med dess deltagandepoäng. 

Därefter har totalen för varje respondent adderats ihop resulterande i respondentens 

viktade grad av deltagandeupplevelse (Tabell 2).  
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TYP DELTAGANDEPOÄNG (1-5) 
1. Känt till projektet 
2. Känt sig kontinuerligt informerad 
3. Känt en möjlighet till aktivt deltagande 
4. Utnyttjat möjligheten 
5. Upplevt en påverkan på slutresultatet 

1 
2 
3 
5 
5 

Tabell 1: Viktad grad av deltagandeupplevelse 
 
 
 

IKT enhet Styrgrupp IT-råd Utredningsgrupp

Respondent 1:1 1:2 1:3 1.4 1:5 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 4:1 4:2 4:3
Känt till projekt 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3
Känt sig kontinuerligt  informerad 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3
Känt möjlighet till aktivt deltagande 1 3 1 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3
Utnyttjat möjligheten till delt. 1 2 -1 1 1 2 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
Upplevt påverkan på slutresultat 0 2 0 1 1 2 0 0 0 -1 0 1 1 1 -1 0 0 2 3 3 2
Viktad grad av deltagandeupplevelse 15 38 1 16 25 38 7 5 17 10 7 19 25 28 10 14 23 33 48 48 43

Acceptansgrad 1 3 0 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3

Inställning till processen 2 2 0 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 3 1 3 2
Inställning till metoden 1 3 0 2 2 3 2 0 2 1 1 0 1 1 -1 0 3 2 1 3 1

Påverkan på egna verksamheten 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 1 0
Påverkan på förvaltningens verksamhet 0 1 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Måluppfyllelse 1 0 0 0 1 2 2 0 2 1 2 0 1 1 1 1 3 3 0 3 2

Svar på fritextfråga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 0
Svar på fritextfråga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0  -+1 1 1 -1 0 1 0 1 0 0
Svar på fritextfråga 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0  

Tabell 2: Enkätsammanställning 
 
Den kvalitativa forskningen bygger på antaganden att vi genom språket kan ta del av 

varandras inre världar. Detta innebär att varje människa uppfattar sig själv och sin 

situation på ett speciellt sätt, genom att de knyter en särskild mening till de 

företeelser han eller hon omges av. Kunskap om denna uppfattning (livsvärld) fås 

inte genom kvantifiering utan genom att forskaren tolkar deltagarnas (människornas) 

beteende, och försöker leva sig in i deras tänkesätt om världen. Inom hermeneutisk 

vetenskap strävar man således efter förståelse för hur människan uppfattar världen. 

Dessa uppfattningar kan inte mätas, utan forskaren måste tolka deltagarnas 

beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de tolkar världen (Hartman, 2004). 

 

Vad gäller antalet svar på enkätens fritextfrågor kan vi i efterhand konstatera att 

flertalet av respondenterna inte insett vikten av att besvara dem. Med ganska hög 

sannolikhet har respondenterna uppfattat dessa frågor som en extra möjlighet att 
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komplettera sina svar på flervalsfrågorna. I de fall då respondenterna inte ansett det 

viktigt alternativt tyckt att det var för besvärligt har de avstått. Vi kan även konstatera i 

efterhand att fritextfråga 3 var utformad på ett sådant sätt att svaren tenderade att bli 

negativa i de fall respondenterna valde att besvara frågan (”Vad anser du kunde har 

gjorts annorlunda i arbetet med att ta fram förslaget till den nya IT-organisationen?”). 

Vi tror även att en annan orsak till antalet övervägande negativa svar kan vara att det 

är mer naturligt att skriva om brister än att ge positiva omdömen. Tillsammans 

innebär detta att vi tyvärr har fått förhållandevis få fritextsvar samt till viss del 

övervägande negativa svar på grund av formuleringen i fråga 3. 

 
 

8.2 Diskussion om enkät- och fritextsvar 
När forskaren försöker få ut det fulla värdet av en studie räcker det inte att förstå data 

och dra förnuftiga och meningsfulla slutsatser. De data som samlats in måste också 

ses i ett bredare perspektiv, så att man får en uppfattning om möjligheterna att 

generalisera resultatet bortom den population som har studerats. Denna strävan 

innebär ett språng från en samling enskildheter till en mängd sanning.  

 

Enkätsvar 

Utifrån de två olika sätten att åskådliggöra och tolka enkätresultaten (avsnitt 6.1-6.3 

och 9.1) har vi funnit följande samband eller diskussionspunkter: 

 

Indikationer till samband som kan tolkas styrka påståendena i den inledande 

syftesformuleringen (se 1.2 Syfte) angående delaktighetens positiva påverkan på 

acceptansen: 

 

1. De som känt och utnyttjat möjligheten till deltagande har alla en 

hög acceptans. 

2. Ingen med låg acceptans anser sig ha utnyttjat sin möjlighet till 

deltagande till mer än viss del. 

3. Förutom för sex av respondenterna (1:4, 2:2, 2:3, 2:6, 3:1, 3:3) 

korrelerar acceptansgraden ganska väl med den viktade graden 

av deltagande. 
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4. Med undantag för en respondent (3:1) uppvisar alla med positiv 

påverkan på verksamheten hög acceptans. 

5. Även de med negativ påverkan på verksamheten uppvisar 

förhållandevis god inställning till processen och hög acceptans. 

6. De två som upplever negativ verksamhetspåverkan har båda 

stark acceptans och relativt högt deltagande. 

7. En enda respondent tror att införandet kommer få negativ 

påverkan på sin egen verksamhet men trots detta uppvisar 

respondenten hög acceptans samt är också bland dem som får 

allra högst på deltagande. 

8. I varje grupp (bortsett från utredningsgruppen) finns det en eller 

två som uppvisar markant högre deltagandegrad i jämförelse 

med resterande i dessa grupper. Dessa uppvisar också den 

högsta acceptansnivån inom gruppen. 

 

Indikationer som kan tolkas förkasta påståendena i den inledande 

syftesformuleringen angående aktionsforskningsmetodens positiva 

påverkan på delaktigheten: 

 

1. Fördelningen av svaren på deltagandefrågorna förskjuts, 

allteftersom graden av deltagande ökar, från ett nästan enhetligt 

högt positivt svar ner mot en relativt jämn fördelning mellan 

svarsalternativen. (Detta är ju att anse som en relativt normal 

tendens, men vår förhoppning med frågedesignen var att den 

använda metoden skulle komma att ge en mer homogen 

svarsfördelning med tydlig tyngdpunkt mot högt deltagande 

genom samtliga frågor.) 

2. Det finns de som känt viss möjlighet till deltagande och utnyttjat 

denna till viss del men som inte anser att de kunnat påverka 

resultatet. 

 
Fritextsvar 
Tre av de sex som besvarat fritextfråga 1 (frågan angående delaktighet) har besvarat 

den positivt. Det vill säga de har känt en högre delaktighet jämfört med liknande 
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projekt de varit med om. Vidare har 6 av 8 svarat positivt alternativt delvis positivt 

(respondent 3:1) på fritextfråga 2 (frågan angående acceptans). 

 

Då vi ser på fritextfråga 1 och 2 var för sig anser vi att det går att utläsa ett stöd för 

vår inledande syftesformulering (se avsnitt 1.2 Syfte). Dessutom har samtliga 

respondenter som har svarat positivt på acceptansfrågan en högre viktad 

deltagandegrad (se tabell 2) jämfört med dem som har svarat negativt. 

 

Om vi närmar oss empirin med en hög grad av kvalitativ ansats (d.v.s. vi ger oss in i 

subjektiva tolkningar av det material som vi erhållit) så kan vi utifrån fritextsvaren 

tolka att störst och närmast arbete skett med IKT-enheten. Det är också denna grupp 

efter arbetsgruppen, som uppvisar störst acceptans och tilltro till aktionsforskning 

som genomförandemetod.  

 

Vidare kan vi se en antydan till det som Lines påtalar angående skillnaden mellan 

veto-möjlighet respektive konsultativt deltagande hos två av respondenterna (2:5 och 

3:4). Svar på frågan om delaktighet av respondent 2:5: 

 

”Synpunkter från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen eller 

-nämnden har inte i något skede påverkat 

kommunstyrelseförvaltningens syn på hur organisationen ska 

se ut, varken i arbetsgruppen, via förvaltningsremissen eller 

nämndremissen. Det kan då kännas lite frustrerande och 

onödigt att ha lagt ner så mycket tid på det. Jag ser inte svar på 

mina frågor fortfarande.” 

 

Svar på frågan om vad som kunde ha gjorts bättre av respondent 3:4: 

 

”Utredningen var inte neutral. BUF, SOS och övriga mjuka 

förvaltningar får stora fördelar men inte de tekniska 

förvaltningarna” 

 

Respondenterna ifråga har upplevt att de åsikter som han/hon fört fram inte har 

hörsammats eller återspeglats i det slutgiltiga förslaget. Respondenterna uppvisar låg 
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acceptansgrad, tydligt negativa svar i fritextfrågorna samt en påtaglig frustration över 

att delaktigheten inte har gett önskat resultat i en fråga som respondenterna ansett 

viktig. 

 

Dessa respondenter ger också den lägsta graden av positiv acceptans. Denna låga 

nivå på acceptansen kan tänkas komma av att respondenterna upplever ett fruktlöst 

deltagande i processen, vilket också ger uttryck för frustration. Hade deltagarna 

istället haft vetomöjlighet via s.k. ”decision control” hade denna situation aldrig 

uppstått. Samtidigt hade det naturligtvis i så fall funnits risk för att projektet aldrig 

hade kommit till avslut, men vetomöjligheten är också en metod för att tvångsmässigt 

nå konsensus vilket är en av grundpelarna i aktionsforskningsmetodiken. 

 

8.3 Tolkning av remissvar 
Att läsa för att hitta stöd är den kanske vanligaste anledningen till att använda källor 

då man letar efter data som ger stöd eller trovärdighet åt ens egna 

problemformuleringar och slutsatser. Den moderna hermeneutiken avser att tolka 

och förstå hur människors (deltagares) liv och existens kommer till uttryck i det 

talande och skrivna språket. En form av bearbetning är så kallad 

meningskoncentrering (Olsson & Sörensen, 2007), d.v.s. att man letar fram 

meningsbärande enheter och minimerar dem till ett minsta antal ord utan att förlora 

innebörden. Metoden passar när man har omfattande texter som man vill avskilja i 

naturliga meningsenheter för att sedan utveckla kvalitativa slutsatser. 

Meningskoncentrering innebär att man formulerar de meningar som författaren har 

skrivit mera koncist. Man pressar samman stycken i kortare meningar där den 

väsentliga innebörden kommer fram. Formuleringar reduceras till enkla kategorier, 

som till exempel ”+” eller ”-” som anger förekomst eller inte förekomsten av en 

upplevelse (Lindqvist & Nylund, 1998). 

 

Vi har använt oss av meningskoncentration i vår analys av de fullständiga 

remissvaren. Vi har reducerat texten till en analys av deltagarnas acceptans och 

måluppfyllelse med hjälp av kategorierna ”+” och ”-” som etiketter vid själva 

reduceringen. 
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Måluppfyllelse Måluppfyllelse Acceptans Acceptans
Positiv Negativ Positiv Negativ

BUN 3 2 3 3
BUF 3 2 3 3

MSN 2 1 2 1
MSF 2 1 2 1

SON 1 1 1 1
SOF 1 1 1 1

KFN 1 0 1 1

Total 13 8 13 11  
Tabell 3: Meningskoncentration av remissvar 

 

Denna koncentrationsanalys visar på att nämndernas/förvaltningarna (BUN/Barn- 

och utbildningsnämnden, BUF/Barn- och utbildningsförvaltningen, MSN/Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden, MSF/Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, SON/ 

Socialnämnden, SOF/Socialförvaltningen samt KFN/Kultur- och fritidsnämnden) 

uppvisar en viss övervikt åt det positiva hållet både vad gäller deras syn på projektets 

måluppfyllelse och acceptans av den föreslagna organisationsförändringen.  

 

8.4 Diskussion om remissvar 
Vi har valt att använda oss av inkomna remissvar som en kvalitativ informationskälla 

för att kunna beskriva acceptansgraden och måluppfyllelsen av föreslagen IT-

organisation. Trots att remissvaren är så kallade beställda dokument (se avsnitt 2.7) 

kan de inte användas för att svara på övriga frågorna i den inledande 

frågeställningen (delaktighet och upplevelsen aktionsforskning som metod för 

genomförandet). Orsaken till detta är att remissvaren är en del av den politiska 

beslutsprocessen som har legat utanför fallstudiens påverkan till utformning. 

Huvudsyftet med begäran om remissvar har varit att få in synpunkter om den 

föreslagna IT-organisationen av förvaltningarna/nämnderna inför beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och inte att utvärdera aktionsforskning 

som metod. Inte desto mindre har de gett ett underlag för en analys av deltagarnas 

acceptans och måluppfyllelse av den föreslagna IT-organisationen.  

 

Sammanställningen påvisar att förvaltningarna/nämnderna i stort upplevt en positiv 

måluppfyllelse och acceptans av föreslagen IT-organisationsförändring. Med 
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ovanstående som grund har vi därför dragit slutsatsen att remissvaren indikerar att 

aktionsforskning som genomförandemetodik har uppnått såväl acceptans som 

måluppfyllelse av slutresultatet. 
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9. Slutsatser 
I det här kapitlet försöker vi besvara de frågor som vi ställde i den inledande syftes- 

och problemformuleringen. De slutsatser som vi redovisar bygger på den tidigare 

redovisade analysen och våra egna slutsatser. 

 

9.1 Aktionsforskning som metod 
Enligt tidigare studier har det rått brist på belägg för delaktighetens påverkan på 

graden av acceptans bland de inblandade i strategiskt förändringsarbete. Syftet med 

vår uppsats har varit att undersöka huruvida aktionsforskning som metod vid 

organisationsförändringar leder till en upplevelse av delaktighet och att denna 

upplevelse i sin tur ger acceptans av slutresultatet.  

 

Utifrån den genomförda analysen kan vi tolka att det finns ett påvisbart samband 

mellan deltagande och acceptans. Av genomförd analys framgår det att 

aktionsforskning som metodik har haft en positiv inverkan på delaktighet och 

acceptansgrad vid denna typ av organisationsöversyner. Det medför att tidigare 

forskningsresultat kan kompletteras med belägg att deltagarna i 

förändringsprocesser där aktionsforskning används som metodik skapar möjligheter 

till delaktighet och påverkan av förloppets utfall. Det betyder även att framtida 

organisationsöversyner kan fortsätta att tillämpa aktionsforskning som metodik i 

arbetet då dessa två faktorer är viktiga delar av förändringsprocessen. Trots att vår 

uppsats har varit begränsad till kommunal IT-verksamhet anser vi att studien även är 

giltig för andra typer av organisationsöversyner då fokus har varit på aktionsforskning 

som metodik och inte en specifik organisationsstruktur. Det innebär att vår uppsats 

svarar på den inledande frågeställningen om att aktionsforskning som 

genomförandemetod ökar delaktigheten bland dem som berörs av en förändring och 

även minskar det organisatoriska motstånd. Det i sin tur innebär att deltagande med 

hjälp av aktionsforskning kan leda till kvalitativt bättre strategiska beslut. 

 

Vår uppsats svarar emellertid inte på frågan om själva införandet av 

omorganisationen blir lyckad eller ej. Denna frågeställning kan besvaras först efter 

det att ny IT-organisation är genomförd. Trots detta är förutsättningar för ett lyckat 
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slutresultat förhållandevis goda då översynen av IT-verksamheten har präglats av 

övervägande delaktiga och positiva deltagare.  

 

9.2 Strategiska och kritiska framgångsfaktorer 
Det gäller att skapa både delaktighet och acceptans vid förändringsarbete. Enstaka 

personer kan inte förändra en verksamhet. Själva utformningen av en verkningsfull 

organisationsförändring genomförs effektivast med hjälp av en väl blandad grupp av 

deltagare. Organisationens alla verksamheter bör vara representerade och arbetet 

kan med fördel blanda ledare med operativ personal. I arbetet med framtagandet av 

förslag till ny IT-organisation i Nynäshamns kommun har denna målsättning till stor 

del uppnåtts. Samtliga förvaltningar har varit representerade i styrgruppen och 

referensgruppen.  Dock har endast kommunstyrelseförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen deltagit i arbetsgruppen som ansvariga för respektive 

befintlig IT-verksamhet. Utifrån genomförd analys av enkätundersökningen framgår 

det att delaktigheten och acceptansgraden har varit störst i denna grupp i jämförelse 

med övriga grupper (samt även lägst del ”vet ej” svar). Det innebär av allt att döma 

att en utökad representation av övriga förvaltningar i denna grupp skulle ha inneburit 

förhöjd delaktighet och acceptans av framtagandet av förslaget till ny IT-organisation. 

 
Att få medarbetare att delta och acceptera en ny organisationsmodell kan vara en 

förhållandevis svår uppgift vilket framgår av enkätsvaren där både förespråkare och 

motståndare till föreslagen organisationsförändring finns representerade. Att få en 

verksamhet och dess medarbetare att acceptera en ny organisationsmodell kräver 

ett långsiktigt och planmässigt arbete. I allt seriöst förändringsarbete måste man 

därför ge deltagarna tid att förändra sig. Utifrån enkätsammanställningen avspeglas 

att arbetsgruppen uppvisar störst grad av delaktighet och acceptans till förändringen i 

förhållande till övriga grupper. Anledningen till det är med ganska hög sannolikhet att 

denna grupp har varit mer involverad i organisationsöversynen än övriga grupper. 

 

En organisationsöversyn kan liknas med ett kretslopp. Meningen med kretsloppet är 

att de som deltar i arbetet ska komma fram till en modell av gemensam insikt om vad 

som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. Utifrån enkätsammanställningen 

framgår det att det finns skillnader i inställning till en sådan allmän modell. De olika 

rummen i Janssens teori om ”Förändringens fyra rum” är representerade bland 
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enkätsvaren. Det finns en övervägande stor del respondenter som ser fram emot 

förnyelsen som presenteras i förslaget till nya IT-organisationen men samtidigt finns 

det respondenter som är nöjda med den nuvarande IT-organisationen och motsätter 

sig en förändring. Det är tänkbart att en del av motståndet till en förändring skulle 

försvinna med hjälp av ytterliggare iterativt aktionsforskningsarbete, vilket stöds av 

Zander som menar att det är viktigt att dessa processer verkligen får ta nödvändig tid 

i anspråk. Inte desto mindre kommer det alltid att finnas olika uppfattningar, vilket 

Zander också tar upp då han konstaterar att effektivitet, motivation och allmän 

sinnesstämning är högst individuellt även om det kan påvisas följa ett gemensamt 

psykologiskt mönster (Creative Search, 2009). Denna bild förstärks ytterliggare med 

hjälp av förväntansteorin (Victor Vrooms Expectancy theory) som talar om att 

individer har olika sorters mål som baseras på individuella faktorer liksom 

personlighet, kunskap och erfarenhet. 

 

9.3 Resultats generaliserbarhet 
I uppsatsen har vi tidigare konstaterat att det finns en problematik med att på ett 

vetenskapligt sätt generalisera utifrån delvis kvalitativa studier då de är bundna till en 

speciell situation. Det innebär att resultatet från vår fallstudie inte per automatik kan 

generaliseras och gälla för en hel population vilket styrks av Zanders uttalande ”att 

av tio omorganisationer blir en (1) lyckad, två någorlunda och sju går åt skogen” 

(Creative Search, 2009). Vidare är det mycket svårt att upprepa undersökningen då 

facilitatorn i vårt fall har haft en central roll i formandet av förslaget till ny IT-

organisation. Det innebär att en organisationsöversyn med hjälp av aktionsforskning 

kan få olika utfall med samma gruppdeltagare (styrgrupp, referensgrupp, arbetsgrupp 

och IKT-enhet) beroende på val av facilitator. Det medför att reliabiliteten mätningen 

är delvis beroende av vem som utför testet. 

 

I uppsatsen har vi tidigare definierat validiteten som ett mått på hur väl man mäter 

det man vill mäta. För att uppnå hög validitet tog vi hjälp av vår handledare som läste 

igenom frågorna för att säkerställa att utformningen var relevant och korrekt 

utformad. Vi genomförde även en provomgång med en deltagare i arbetsgruppen 

innan enkätfrågorna sändes ut. Inga väsentliga revideringar krävdes av enkätens 
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utformning då deltagaren i provomgången upplevde enkäten som tydlig förutom en 

del smärre språkliga redigeringar. 

  

Abduktion torde vara den metod som i realiteten används vid många 

fallstudiebaserade undersökningar. Det innebär att ett enskilt fall tolkas som ett 

hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. 

Tolkningen bör sedan bestrykas genom nya iakttagelser (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Baserad på denna metod anser vi att resultatet från fallstudien kan 

generaliseras till att bilda ett första mönster som kommande studier kan jämföras 

mot. Stöd för detta är att genomförd analys av remissvar och enkätundersökning 

uppvisar en positiv korrelation mellan aktionsforskning som metodik vid 

organisationsöversyner och delaktighet samt acceptansgrad. 

 

9.4 Reflektioner och kritik kring genomförandet 
Vi har upplevt genomförandet av vår uppsats som väldigt intressant men samtidigt 

förhållandevis komplicerat då tidsplaneringen har styrts både utifrån uppdraget som 

gavs av kommunstyrelsen samt inom ramen av MBA-programmet där vi har studerat. 

Det innebär att en viss tidsbrist har infunnits sig under arbetets gång. Denna tidsbrist 

har i första hand haft en delvis negativ inverkan på förankrings- och 

utvecklingsarbetet inom styrgruppen och referensgruppen. Viss kritik har framförts av 

deltagare under arbetets gång som styrker denna problematik. Det är sannolikt att ett 

bättre genomfört förankringsarbete hade gett mer utrymme för delaktighet och som 

följd ökad acceptansen av förslaget till ny IT-organisation.  

 
Självkritiskt måste vi även tvingas medge att om projektet påbörjats idag så hade det 

till vissa delar utförts på ett annorlunda sätt. Detta dels på grund av att arbetet med 

denna uppsats har gett oss en avsevärt större kunskap inom området men också på 

grund av erfarenheter som gjorts under projektet. Vi anser trots detta att grunderna i 

projektets genomförande ändå baserats på aktionsforskningens principer och därför 

anser vi att aktionsforskning som metodik lett till en upplevelse av delaktighet och 

acceptans bland deltagarna. 
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9.5 Framtida studier 
Vår uppsats utgör ett första steg som fastställer att det finns ett samband mellan 

aktionsforskning som genomförandemetodik vid organisationsöversyner och 

delaktighet samt acceptans. Vi anser att det krävs fler likartade studier för att ännu 

bättre kunna styrka denna korrelation. I uppsatsen har vi inte undersökt vilka delar av 

aktionsforskning som i första hand påverkar deltagande- och acceptansgraden. Vi 

har snarare generaliserat sambandet genom att utgå från en mer allomfattande 

utgångspunkt att det finns ett samband mellan aktionsforskning och delaktighet samt 

acceptans i samband med organisationsöversyner. Det vore därför intressant i 

framtiden att studera speciellt vilka dessa faktorer är som påverkar deltagande- och 

acceptansgraden. En sådan studie skulle då ytterliggare utveckla Lewins arbete om 

aktionsforskning där ett av hans syften var att skapa en koppling mellan teori och 

praktik. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 - IT-organisation 
 

 
Nedanstående bild visar den nuvarande IT-verksamheten som består av kommunstyrelsens 
(KSF) IT-verksamhet och barn- och utbildningsförvaltningens (BUF) IKT-enhet. 

 
Nuvarande IT-organisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedanstående bild visar den framtida IT-verksamheten efter en sammanföring av 
kommunstyrelsens IT-verksamhet och barn- och utbildningsförvaltningens IKT-enhet. 
 
 
Förslag till ny IT-organisation 
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Bilaga 2 - Enkät 
 
Hej! 
  
Först vill vi tacka dig för att du tar dig tid att svara på denna enkätundersökning. 
Som du säkert vet så har det ju beslutats att en ny IT-organisation skall införas från och med 
den 1 januari 2010. Syftet med nedanstående frågor är att utvärdera den metodik som använts 
under projektet då förslaget arbetats fram. Detta för att förstå hur du har upplevt processen 
samt vad du tycker om den beslutade organisationsförändringen. 
 
Vi har delat upp frågorna i tre undergrupper – deltagande, acceptans samt måluppfyllelse – 
flertalet av ”frågorna” är ställda i påståendeform med fasta svarsalternativ, men sedan finns 
det också sk öppna frågor där vi vill be dig svara så utförligt du kan. Vi är medvetna om att 
detta kan kännas lite besvärligt och tidskrävande i din stressiga tillvaro, men vi är tacksamma 
för allt du kan bidra med oavsett om det är kort eller långt, kortfattat eller utförligt. 
 
Vi vill poängtera att vi är intresserade av din subjektiva upplevelse. I de fall du känner 
tveksamhet skall du alltså inte gå tillbaka för att försöka finna det faktamässigt korrekta svaret 
utan det är din bestående upplevelse som är viktigast för oss. 
 
Vi garanterar att samtliga svar kommer hanteras helt anonymt. 
 
Deltagande 
 

1. Jag har känt till arbetet med att ta fram ett förslag till ny IT-

organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

 

2. Jag har blivit informerad under processen då förslaget till ny IT-

organisation har utarbetats. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

 

3. Jag har känt möjlighet att ta aktiv del i arbetet med förslaget till ny IT-

organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
4. Jag har tagit aktiv del i arbetet med förslaget till ny IT-organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 
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5. Jag har blivit uppmanad att lämna åsikter om förslaget till ny IT-

organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

6. Till min vetskap har de åsikter och förslag (mina eller andras) som 

förts fram i arbetet med att ta fram förslaget till ny IT-organisation 

hanterats seriöst. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

7. Vissa av dessa åsikter och förslag (mina eller andras) återspeglades i 

det framarbetade förslaget till ny IT-organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

8. Har detta projekt (förslag till ny IT-organisation) haft en annan grad av 

delaktighet än andra organisationsöversyner du varit med om? Om ja, 

på vilket sätt? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Acceptans 
1. Hur kommer beslutet till ny IT-organisation att påverka din situation 
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(ditt eget arbete)? 

Vet ej Inte alls Till det 
sämre 

Det förändras, men 
varken till det bättre 

eller sämre 

Till det 
bättre 

     
 
2. Hur kommer beslutet till ny IT-organisation att påverka din 

verksamhet (förvaltning)? 

Vet ej Inte alls Till det 
sämre 

Det förändras, men 
varken till det bättre 

eller sämre 

Till det 
bättre 

     
 
3. Jag tycker att arbetet med framtagandet av förslaget till ny IT-

organisation har genomförts på ett bra sätt. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 
4. Jag tror generellt att den arbetsmodell som använts i detta projekt har 

förutsättningar att leda till mycket bra resultat vid 

organisationsförändringar. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

 

5. Jag ställer mig bakom förslaget till ny IT-organisation. 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

6. Vad tycker du personligen om den nu beslutade 

organisationsförändringen? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Måluppfyllelse  
 

1. Jag anser att arbetet med att ta fram den nya IT-organisationen har 

uppnått de uppsatta målen med att föreslå förbättringar, förändringar 

samt möjliga samordningar för att effektivisera kommunens IT-

verksamhet. 
 

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet 

     
 

2. Vad anser du kunde ha gjorts annorlunda i arbetet med att ta fram 

förslaget till den nya IT-organisationen? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________                 
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Bilaga 3 - Sammanställning enkätsvar 
 
Enkätsvar deltagande 
 

1. Jag har känt till arbetet med att ta fram ett förslag till ny IT-organisation.
Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet

Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 0 0 3 3
IKT-enhet 0 0 2 1 2
IT-råd 0 0 1 1 5
Total 0 0 3 5 13
Procent 0% 0% 14% 24% 62%  
 

 
 

2. Jag har blivit informerad under processen då förslaget till ny IT-organisation har utarbetats
Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet

Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 0 0 5 1
IKT-enhet 0 0 2 2 1
IT-råd 0 0 1 2 4
Total 0 0 3 9 9
Procent 0% 0% 14% 43% 43%  
 
 

3. Jag har känt till möjlighet att ta aktiv del i arbetet med förslaget till ny IT-organisation.
Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet

Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 0 2 3 1
IKT-enhet 0 0 3 0 2
IT-råd 0 0 1 3 3
Total 0 0 6 6 9
Procent 0% 0% 29% 29% 43%  
 
 

4. Jag har tagit aktiv del i arbetet med förslaget till ny IT-organisation.
Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet

Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 3 2 1 0
IKT-enhet 0 1 3 1 0
IT-råd 0 0 7 0 0
Total 0 4 12 2 3
Procent 0% 19% 57% 10% 14%  
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5. Jag har blivit uppmanad att lämna åsikter om förslaget till ny IT-organisation.
Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet

Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 0 4 1 1
IKT-enhet 0 0 2 2 1
IT-råd 0 1 4 0 2
Total 0 1 10 3 7
Procent 0% 5% 48% 14% 33%  
 
 

6. Till min vetskap har de åsikter och förslag (mina eller andras) som förts fram i 
    arbetet med att ta fram förslaget till ny IT-organisation hanterats seriöst.

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 0 0 0 1 2
Styrgrupp 3 0 2 0 1
IKT-enhet 1 0 1 2 1
IT-råd 2 1 2 1 1
Total 6 1 5 4 5
Procent 29% 5% 24% 19% 24%  
 
 

7. Vissa av dessa åsikter och förslag (mina eller andras) återspeglades i det 
    framarbetade förslaget till ny IT-organisation.

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 0 0 0 1 2
Styrgrupp 4 1 0 1 0
IKT-enhet 2 0 2 1 0
IT-råd 3 0 3 1 0
Total 9 1 5 4 2
Procent 43% 5% 24% 19% 10%  
 
 
Enkätsvar acceptans 
 

1. Hur kommer beslutet till ny IT-organisation att påverka din situation (ditt eget arbete)?

Arbetsgrupp
Vet ej Inte alls Till det sämre Varken bättre 

eller sämre
Till det bättre

Arbetsgrupp 0 0 1 1 1
Styrgrupp 1 0 0 2 3
IKT-enhet 4 0 0 0 1
IT-råd 2 2 0 1 2
Total 7 2 1 4 7
Procent 33% 10% 5% 19% 33%  
 
 

  80  



 

2. Hur kommer beslutet till ny IT-organisation att påverka din verksamhet (förvaltning)?
Arbetsgrupp Vet ej Inte alls Till det sämre Varken bättre 

eller sämre
Till det bättre

Arbetsgrupp 1 0 0 0 2
Styrgrupp 1 1 0 1 3
IKT-enhet 3 0 1 0 1
IT-råd 3 2 0 0 2
Total 8 3 1 1 8
Procent 38% 14% 5% 5% 38%  
 
 

3. Jag tycker att arbetet med framtagandet av förslaget till ny IT-organisation har 
    genomförts på ett bra sätt.

Arbetsgrupp Vet ej Inte alls Till det sämre Det förändras, Till det bättre
men varken till 
det bättre eller 
sämre

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 0 0 1 1 1
Styrgrupp 0 0 1 4 1
IKT-enhet 1 0 1 3 0
IT-råd 1 0 2 3 1
Total 2 0 5 11 3
Procent 10% 0% 24% 52% 14%  
 
 

4. Jag tror generellt att den arbetsmodell som använts i detta projekt har förutsättningar 
    att leda till mycket bra resultat vid organisationsförändringar.

Arbetsgrupp Vet ej Inte alls Till det sämre Det förändras, Till det bättre
men varken till 
det bättre eller 
sämre

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 0 0 2 0 1
Styrgrupp 1 0 2 2 1
IKT-enhet 1 0 1 2 1
IT-råd 2 1 2 1 1
Total 4 1 7 5 4
Procent 19% 5% 33% 24% 19%  
 
 

  81  



 

5. Jag ställer mig bakom förslaget till ny IT-organisation.
Arbetsgrupp Vet ej Inte alls Till det sämre Det förändras, Till det bättre

men varken till 
det bättre eller 
sämre

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 0 0 0 0 3
Styrgrupp 0 0 1 3 2
IKT-enhet 1 0 1 1 2
IT-råd 0 0 3 2 2
Total 1 0 5 6 9
Procent 5% 0% 24% 29% 43%  

 
 

Enkätsvar måluppfyllelse 
 

1. Jag anser att arbetet med att ta fram den nya IT-organisationen har uppnått de 
    uppsatta målen med att föreslå förbättringar, förändringar samt möjliga samordningar
    för att effektivisera kommunens IT-verksamhet.

Arbetsgrupp Vet ej Inte alls Till det sämre Det förändras, Till det bättre
men varken till 
det bättre eller 
sämre

Vet ej Inte alls Till viss del Till stor del Helt och hållet
Arbetsgrupp 1 0 0 1 1
Styrgrupp 1 0 1 4 0
IKT-enhet 3 0 2 0 0
IT-råd 1 0 4 0 2
Total 6 0 7 5 3
Procent 29% 0% 33% 24% 14%  
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Bilaga 4 - Sammanställning av fritextsvar från enkäterna 

 
Deltagande 
 

Fråga: Har detta projekt (Förslag till ny IT-organisation) haft en annan grad av 

delaktighet än andra organisationsöversyner du varit med om? Om ja, på vilket sätt? 

 

2:4 

”Ja, möjligen en större delaktighet har kunnat uppnås genom att särskilda resurser 

för uppdraget har avsatts.” 

 

2:5 

”Jag ser inte någon utökad delaktighet i detta ärende, utan det har under 

utredningens gång varit godkänt. 

Möjlighet till delaktighet i form av insyn och närvaro har givits, men synpunkter från 

miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen eller -nämnden har inte i något skede 

påverkat kommunstyrelseförvaltningens syn på hur organisationen ska se ut, varken i 

arbetsgruppen, via förvaltningsremissen eller nämndremissen. Det kan då kännas lite 

frustrerande och onödigt att ha lagt ner så mycket tid på det.  

Jag ser inte svar på mina frågor fortfarande”. 

 

3:1 

”Ja, andra projekt har tagit mer hänsyn till åsikter och behov från Socialförvaltningen,  

ex, organisationsöversyn personal och ekonomi.” 

 

3:2 

”Nej” 

 

3:3 

”Ja, delvis (jag är inte inläst på aktionsforskning). 

Hanteringen av projektdokumenten har präglats av stor öppenhet och gett goda 

möjligheter till inblick i arbetet. 
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Men stor öppenhet kan också skapa en viss förvirring och otydlighet kring var i 

processen ett dokument befinner sig. Här krävs tydlighet. Det är alltid enklare att ta 

ställning till ett  dokument om man vet att författaren anser det färdigställt. 

Avseende fråga sex har jag svårt att avgöra var jag skall kryssa. Jag tycker att mina 

åsikter kring it-utredningen har mottagits seriöst men samtidigt har jag svårt att se 

vilket resultat det gav, vilket försämrar värdet för fråga sju.”  

 

4:1 

”Ja. All personal i Bufs ikt-enhet, som är direkt berörda av förändringen har haft 

möjlighet att aktivt delta i projektet. Berörd personal har under projektets gång haft 

möjlighet att kontinuerligt lämna synpunkter via samverkansportalen. Projektet har 

inte genomförts som ett traditionellt projekt. Vad detta kan ha inneburit för övriga 

förvaltningar är svårt att säga. De har inte haft möjlighet att delta i samma 

utsträckning som i ett traditionellt uppbyggt projekt.  

När jag tänker tillbaka på hur jag upplevde projektets start så anser jag att skolnätets 

del i projektet inte uppmärksammades i utredningen inledande faser. Stora delar av 

rapport 1 byggde på material insamlat kring det administrativa nätet. Det var ett tungt 

arbete för mig att få utredningsgruppen att förstå vikten av ikt i pedagogiska 

verksamheten.” 

  
Acceptans 
 

Fråga: Vad tycker du personligen om den nu beslutade organisationsförändringen? 

 

2:4 

”Bra att man samordnar resurserna.” 

 

2:5 

”Att det inte innebär någon förändring för någon än BUF” (barn och 

utbildningsförvaltningen, reds anm.) 

 

3:1 

”Mycket bra med central organisation, saknar utredning om... 

gemensam verksamhet för flera kommuner, samordningesförbund 
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ekonomi finns inga kalkyler som beskriver ekonomiska effekter som går att följa 

upp efter beslut 

målformuleringar och nyckeltal för en ny organisation” 

 

3:2 

”Jag är för en central IT-organisation och ser det som en positiv förändring som är 

nödvändig för att få ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser – kompetens och 

samverkan med alla förvaltningar.” 

 

3:3 

”Jag ställer mig delvis bakom förslaget till ny it-organisation. I förvaltningens 

remissvar framkommer de frågetecken som försämrar värdet för fråga fem. 

Organisationsförändringen kommer ställa stora krav på barn- och 

utbildningsförvaltningen. Den helhetslösning som ikt-enheten har stått för blir en 

utmaning att ersättta, där närheten mellan drift och verksamhet möjligen har varit en 

förutsättning för den ikt-utveckling vi har sett de senaste åren. Nu måste 

förvaltningen bygga upp en delvis ny organisation kring it-verksamheten. 

Finansieringen är ett orosmoment och den tillsammans med förhållandet mellan drift 

och pedagogiskt IT blir knäckfrågor. 

Organisationsförändringen kommer dessutom samtidigt med två andra omfattande 

organisationsförändringar (ekonomi coh personal), vilka för tillfället har stort fokus på 

förvaltningen.” 

 

3:4 

”Se remissvar AV§153 2008.0755/008 sidan 2-3” 

 

3:6 

”Bra med en gemensam organisation, gemensamt e-postsystem mm. Ger mer 

samhörighetskänsla. Lättare att sprida information till hela organisationen.” 

 

4:1 

”Ser positivt på att kommunen organiserar en egen kommunal it-avdelning som driver 

utvecklingsfrågor, idag är vi beroende av konsulttjänster. Tror på en gemensam 

teknisk plattform där personalen jämställs och kan arbeta under lika förhållanden. Är 
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frågande inför outsourcing av totala it-verksamheten. Viktigt att ta fram erfarenheter 

från andra kommuner som haft båda modellerna, framförallt inom pedagogisk 

verksamhet. Viktigt att i kommande upphandling ta tillvara de erfarenheter vi har av 

nuvarande outsourcing.” 

 

4:2 

”Det kommer att bli mycket jobb initialt med migrationen av IT avdelningarna men 

synergieffekterna kommer att bli bra för kommunen. Personligen är jag positiv till 

förändringen.” 

 

Måluppfyllelse 
 
Fråga: Vad anser du kunde ha gjorts annorlunda i arbetet med att ta fram förslaget till 

ny IT-organisation? 

 

2:4 

”Ännu bättre försöka beskriva det positiva i organisationsförslaget för 

kunderna/användarna av IT-tjänst.” 

 

2:5 

”Beslutsprocessen. Förvaltningsremisssvar ska inte skickas ut i ärenden till 

nämnden. 

Förvaltningen är ju ändå den som skriver tjänsteskrivelsen till nämnden.” 

 

3:1 

”Möjlighet till delaktighet från andra delar av kommunens verksamheter. 

EKONOMI – vad innebär förslaget ekonomiskt, vinst eller behövs mer resurser?” 

 

3:2 

”Socialförvaltningen borde varit representerat i projektgruppen för framtagandet av 

en ny IT-organisation.  Den nationella IT-strategin för vård och omsorg är omfattande 

och ställer mycket höga krav på socialtjänsten och kommer att påverka personalens 

arbetsuppgifter och organisation med alla system och integrationer.” 
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3:3 

”Jag har i ett tidigare skede redovisat att jag tycker att det finns svagheter i 

utredningsarbetet och jag har ställt frågan till utredningsgruppen om de verkligen 

tycker att de allsidigt belyst en sammanslagning av de båda driftsorganisationerna.” 

 

3:4 

”Diskussionen angående remissvar! 

Utredningen var inte neutral. BUF, SOS övriga mjuka förvaltningar får stora fördelar 

men inte de tekniska förvaltningarna.” 

 

4:1 

”Det skulle från början ha varit tydligare i utredningsdirektivet att utredningen inte 

bara omfattade administrativa nätverket utan även skolnätet. Detta innebar att 

skolnätet hamnade lite vid sidan om, tex blev intervjuerna med pedagogiska 

personalen hastigt påkommen. Jag saknar konsekvensbeskrivningar vilka alltid är 

viktiga att redovisa inför förändringar.” 
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