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Abstract 
 
Motstånd till förändring och konflikter kring vari nyttan ligger och vilket värde som ett 
förändrat arbetssätt kan generera handlar ofta om oförståelse. Men när en engagerar sig i 
någonting, och därigenom börjar förstå sig på det, så införs struktur och mening i det okända 
som vidare genererar ett kognitivt ramverk. Förståelse byggs upp om varför en övergång från 
ett nuläge till ett börläge är av värde.  
 
Studiens syfte uppkom efter att en processkartläggning genomförts som väckte intresset för 
ämnet. Detta mynnade sedan ut i att undersöka hur en processkartläggning och visualisering i 
form av processgrafer kan främja meningsskapande och underlätta vid adoption av 
informationsteknologi på mikronivå.  
 
Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där teorin har riktat sig mot 
förändringen, närmare bestämt hur förändring sker och hur det ser ut vid ett införande av ny 
informationsteknologi samt vilka konsekvenser det kan ha. Detta har sedan studerats med 
hjälp av Karl E. Weicks sense making theory. 
 
Konklusionen är att den aktivitet som en processkartläggning är samt visualiseringen i form 
av processgrafer, anses stödja cykeln hos individers meningsskapande. Meningsskapandet i 
sin tur föreslås kunna hantera den oförståelse, rädsla och oro som ett införandeprojekt kan 
generera, vilket i sin tur underlättar individers adoption.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: adoption, användarmotstånd, effekter, fallgropar, förankring, förändringsarbete, 
förändringsmotstånd, meningsskapande, informationsteknologi, systeminförande, 
processkartläggning, processer, processgraf, sense making, sense giving, socioteknisk, 
visualisering, user adoption, user resistance 
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1. Inledning   
Världen håller på att genomgå ett paradigmskifte. Processer, strukturer och funktioner 
digitaliseras, och för att individer ska adoptera ny informationsteknologi krävs inte bara 
förmåga och vilja, utan även förståelse. Oförståelse, oro och rädsla beskrivs vara vad 
motstånd föds ur (Baker 1989). Motstånd är en försvarsmekanism mot sådant som eventuellt 
kan innebära negativa konsekvenser för individer (Fiedler 2010).    
 
Det råder idag olika uppfattningar om användarmotstånd, vissa teoretiker anser det vara 
användbart som feedback, medan andra beskriver det som ett direkt hinder och stoppkloss. 
Hur det än kontextualiseras, så är användare som visar motstånd vid ett införande vad som 
idag räknas vara en av de främsta anledningarna till att systeminföranden misslyckas (Kim & 
Kankanhalli 2009). 
 
Adoption är en allt annat än tydlig process (Henfridsson 1999). I Henfridssons studie, likt 
denna, definieras adoption som den process där informationsteknologi adopteras och om-
adopteras tillsammans med förändrande organisatoriska omständigheter, genom att människor 
associerar och tillskriver mening till dem.  
 
Henfridsson (1999) menar att för den som försöker förstå sig på adoption av 
informationsteknologi och hur system fungerar i kulturella och sociala sammanhang, behöver 
fokusera på att förstå sig på individer och de antaganden, den tro och de behov dem har. Ofta 
dominerar tvetydighet och anti-förståelse i dessa sammanhang, så för att studera hur 
användare tar sig an ny teknologi använder han sig av Weicks (1995) teori för 
meningsskapande. 
 
Till saken hör dock att Weick (1995) argumenterar för att mer information inte är lösningen 
på den här problematiken. Han skriver att tvetydighet snarare handlar om för mycket 
information och för många meningar. I ett verksamhetskontext blir detta extra tydligt, då varje 
individ har sin uppfattning, mening och idé av situationen.  
 
Dessutom påpekar Henfridsson (1999) också det faktum att ett införande av det slaget som ett 
införande av ny informationsteknologi är, generellt sträcker sig över lång tid. Detta innebär att 
stora förändringar och utveckling i både det sociala och den materiella kontexten kommer att 
hinna ändras under tiden som ett införandeprojekt pågår.  
 
45% av vår vakna tid spenderar vi enligt slentrianmässiga mönster. Dessa mönster 
upprätthålls via sociala interaktioner och regler - men också funktioner i hjärnan. Iveroth och 
Hallencreutz (2016) förklarar utifrån hjärnans limbiska system, som enligt neurovetenskapen 
strävar efter att få oss att fungera på autopilot då det förbrukar mindre energi – hur det 
påverkar vårt sätt att se på och ta oss an förändringar.  
 
Ovan nämnda strävan gör att vanliga rutiner och beteendemönster förstärks – det som vi till 
vardags förklarar som saker vi ”gör utan att tänka”. Vad det också gör är att det jobbar mot 
risker och omotiverad stress – vilket förändring till stor del innebär. Således ligger det i 
hjärnans natur att arbeta mot samt förhindra förändring om den ser det komma. För att komma 
runt detta och bryta de mönstret, så behöver förändringar att presenteras som meningsfulla. 
Och hur gör en det?  
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1.2 Studiens bakgrund  

Studien påbörjades i samband med kursen Verksamhetsutveckling med process- och 
flerpartsperspektiv där ett case genomfördes hos företaget Nogap. Uppdraget var att genom 
processkartläggning ta fram ett nuläge samt ett börläge av en i dagsläget helt odefinierad 
försäljningsprocess med fokus på nykundsbearbetning. Detta gjordes efter att en beställning 
(se bilaga 2) genomfördes enligt mall (Christiansson 2017a), vid en workshop tillsammans 
med VD för Nogap, Mari Hellblom. Därefter godkändes och kvalitetssäkrades graferna enligt 
PoP-metoden, av kurshandledare samt beställare hos företaget (Christiansson 2017b; 
Christiansson 2017c).  
 
Detta blev också vad som väckte intresset för att ytterligare undersöka vad en kartläggning 
som sådan samt processgrafer skulle kunna ha för effekter inom organisationer. Materialet 
från workshop och processkartläggningen har därför i denna studie använts som sonderande 
intervjuer för att mynna ut i det som senare kom att bli dess syfte och frågeställning. Därefter 
uppkom denna studies preliminära problem- och frågeställning.  
 
Modifiering av syfte och frågeställning har skett efterhand som nya kunskaper erhållits. Enligt 
Backman (1998) är detta vad som kännetecknar en kvalitativ studie. För denna studies syfte, 
som ju är att undersöka något subtilt såsom meningsskapande och effekt av stimuli och hur 
det eventuellt ter sig i en organisationskultur, passade detta arbetssättet in. Faktorerna är svåra 
att mäta, varför kvalitativ ansats bedömdes vara mest lämpad.  
 
Beställningsmall (se bilaga 3) samt graferna som byggdes för Nogap är i denna studie bilagda 
för att ge läsaren förståelse kring hur en processkartläggning inleds samt vad som avses med 
en processgraf (se bilagor 5-7). Tillhörande definition av notationer för avläsning finns också 
som bilaga (se bilaga 4).  

1.3 Problemområde 

Förändringsarbete i form av införanden av ny informationsteknologi i organisationer handlar 
mycket om att hantera ett komplext nät av s.k. sociotekniska faktorer, d.v.s. 
sammanflätningen av teknologi, uppdrag, människor och strukturer samt kulturen (Hong & 
Kim 2002). Detta krävs på grund av de radikala förändringar som det innebär när ett system 
ska integreras i en organisation, och de osynliga aspekterna spelar in i vad resultatet blir. 
Installationen av teknologin är en sak – men att användarna adopterar teknologin, är en helt 
annan (ibid).  
 
Användarresistens mot informationsteknologi bör behandlas som en multidimensionell 
konstruktion (Ngafeeson 2015). Det kan komma som en reaktion på misstro, lathet, upplevda 
hot, stress, rädsla för potentiell maktförlust eller oönskade förväntningar. Baker (1989) skrev 
en tidig rapport om hur motståndet till förändring orsakas av osäkerhet gällande vad resultatet 
blir. Oro som kommer utav okunskap och förståelse till varför och hur anpassning ska ske 
kring sina vanor och rutiner.  
 
Vilken anledning som än ges till att införandet ska komma att upplevas misslyckat kan det 
leda till att användarnas förtroende för informationsteknologi minskar. Detta kan i sin tur göra 
dem passivt inställda till förändringar i framtida projekt, och riskera att starta en negativ 
utvecklingsspiral (Ammenwerth et al, 2006, refererad i Allwood 1998). Om motståndet börjar 
växa, riskerar det hamna i en sådan spiral att det kan vara svårt att stoppa.  
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Så hur förhindra uppkomsten av idén om att införandet gått åt skogen?  
 
Vad Baker (1989) också beskrev var hur detta motstånd kan komma att minskas genom att 
engagera berörda individer och genom detta skapa förståelse för förändring. En metod för att 
leda arbetet för att uppnå detta är processkartläggning (Aitken et al. 2015).  
 
Forskning idag tyder dock på hur kontext, innehåll, samt olika nivåer och dimensioner av ett 
införande är faktorer som bör ta plats när analys görs inför ett informationsteknologiskt 
införande, för att förstå de underliggande organisatoriska och sociala faktorer som spelar in i 
en kultur (Henfridsson 1999). En teori för att leda arbetet kring detta är sense making – 
meningsskapandet.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera om processkartläggning och den visualisering som kommer 
utav det i form av processgrafer kan främja meningsskapande och underlätta vid adoption av 
ny informationsteknologi utifrån ett mikroperspektiv.  
 
Detta ämnas undersökas utifrån följande frågeställningar:   
 

- Vad för effekt kan en processkartläggning och 
visualisering i form av processgrafer ha? 
 

- Kan processkartläggning och visualisering i form av 
processgrafer främja meningsskapandet? 

 

1.6 Avgränsning  

Studien har avgränsat problemområdet till ett mikroperspektiv.  

Teori och frågeställning har också avgränsats från att väga in processkartläggningens 
tillvägagångssätt och huruvida den processen genomförs med framgång eller ej. Studien har 
istället fokuserat på aktiviteten som fenomen och dess effekter enligt respondenters erfarenhet 
och kunskap. Detta på grund av studiens ringa omfattning.  

Någon statistik som eventuellt hade kunnat vinklat empirin beroende på t.ex. respondenters 
erfarenhet, ålder eller annat har även det avgränsats med tanke på studiens begränsade 
omfattning och karaktär.  

 1.7 Målgrupp  

Studien riktar sig till studenter samt verksamma inom processkartläggning och 
verksamhetsutveckling med intresse för adoption av ny informationsteknik.  
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1.8 Studiens struktur 

Denna uppsats är strukturerad för att först en inledande bakgrund kring studiens uppkomst. 
Därefter beskrivs problemområdet, syfte och frågeställning samt vad den har avgränsats ifrån. 
Målgruppen beskrivs för att understryka vilka slags förkunskaper som läsaren antas behöva 
och vem den är utformad för. Begreppsordlista presenteras därefter för att underlätta samt 
klargöra begrepp för vidare läsning.  
 
I Metod förklaras studiens utgångspunkt, forskningsansats, datainsamling och överväganden 
kring valda metoder. Teorin inleds med en teoretisk utgångspunkt som motiverar valet av den 
huvudsakliga teorin om meningsskapandet. Därefter presenteras introducerande delar som 
ämnar förklara det som studien utreder i form av förändring, hur förändring sker, hur den sker 
i kontext för informationsteknologi samt vad för utmaningar som förändringsprojekt innebär. 
Detta för att ge läsaren förståelse i komplexiteten och problematiken och även motivera varför 
ämnet valdes att fördjupa inom. Efter det presenteras teorierna om meningsskapande, 
visualisering,  processkartläggning och processgrafer.  
 
Analysmodellen syftar till att ge en sammanfattande illustration av hur teorierna hänger ihop 
och aggregerar dessa för att adressera syftet. Under Resultat beskrivs den data som samlats in 
via intervjuer med respondenter. Detta analyseras sedan under Analys och ställs emot vad 
teorin säger om de olika delarna. Analysen är upplagd genom att först besvaras studiens 
frågeställning, som i sin tur också besvarar det övergripande syftet.  
 
Detta konkretiseras och konkluderas sedan i Slutsatsen.  

1.8 Begreppsordlista  

Adoption: Process där användare tar sig an/tar till sig ett system.  
 
Användarmotstånd: Ett slags försvar, en negativ reaktion gentemot en förändring. När 
användare opponerar sig mot användandet av ett nytt system (Kim & Kankanhalli 2009).  
 
Förankring: Att få stöd och fäste i verksamheten. På individnivå att en ser sig själv som en 
del i ett större sammanhang och får förståelse för den rollen. Förankring av t.ex. en samsyn i 
en organisation innebär att en gemensam bild sprids och befästs bland medarbetare.  
 
Förändringsarbete: Aktiviteter för att ändra, utveckla och omdana ett socialt system. 
 
Informationsteknologi: samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 
framsteg inom datorteknik och telekommunikation (Henriksson 2017). 
 
Nomenklatur: Hur olika saker benämns enligt terminologin inom ett visst fackområde.  
 
Nuläge/börläge: De olika lägen som graferna i denna studies ursprungliga undersökning 
ritades i. Nuläge beskrev dagsläget och börläge det rekommenderade läget.  
 
Processer: Något med start och slut. En flöde av repetitiva, värdeökande aktiviteter som sker 
efter varandra och utförs av aktörer i form av personer eller system (Ljungberg och Larsson 
(2012). 
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Processgraf: Visualisering av en specifik process inom en organisation.  
 
Processkarta: Visualisering av en organisations hela nätverk av processer. 
 
Processkartläggning: Den aktivitet som genom att rita upp, visualisera och definiera 
processer, mål, strategier, aktiviteter, roller, information och resurser (Dumas et al. 2013).  
 
Sense making: Meningsskapandet enligt Karl. E. Weick. 
 
Sociotekniskt: Kulturen som teknologi, uppdrag, människor, strukturer och kultur bildar 
(Hong & Kim 2002).  
 
Visualisering: Att åskådliggöra med hjälp utav bilder.  
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ forskningsansats 

En kvalitativ forskningsansats valdes och empiri samlades in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ forskning beskrivs av Patel och Davidson (2003) som något som ger 
djupare kännedom om ämnet, än den splittrade kunskap som en kvantitativ metod ofta 
medför, varför det utifrån syftet ansågs passa bäst. Studiens perspektiv är vad Patel och 
Davidson (2003) kallar abduktiv. Det beskrivs som ett samspel mellan induktiv och deduktiv, 
då forskaren utgår från ett specifikt fall och formulerar ett hypotetiskt mönster, exempelvis ett 
resonemang som en blandar med observationer. I denna studie har analysen gjorts genom att 
gå mellan teori och empiri och sedan använt de formulerade mönstret för att förklara själva 
fallet (ibid).  
 
Kvantitativ insamlingsmetod valdes i denna studie bort med hänsyn till dess omfattning, men 
också av dess abstrakta karaktär, vilken hade gjort det svårt att formulera mätbara frågor. Vad 
som går förlorat av att inte använda kvantitativ undersökning är möjligen hur inställningen 
statistiskt ser ut bland medarbetarna och eventuellt också statistisk kring bakgrund och hur 
den påverkar respondenternas svar. Detta har dock tagits hänsyn till i avgränsningen, samt i 
det faktum att studien är av deskriptiv karaktär och syftar till att undersöka och beskriva 
inställning, attityd och möjlig påverkan.  
 
Detta gör den kvalitativa metoden och de semi-strukturerade intervjuerna bättre lämpad än 
den kvantitiva ansatsen. Målet var en djupare förståelse och så nära förutsättningslös analys 
av studiens frågeställning och teori som möjligt. Det semi-strukturerade kvalitativa 
tillvägagångssättet vid intervjuer är enligt Trost (2010) en metod som understödjer insamling 
av respondenternas tankar, känslor, föreställningsvärld och erfarenheter.  

2.2 Intervjuer och intervjuguide  

Trost (2010) förklarar kvalitativa intervjuer som ett sätt att först människor sätt att resonera 
eller reagera. Då denna studie syftade till att undersöka just eventuella effekter hur individer 
tänker  kring fenomenet som undersöks, ansågs detta passande.  
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) byggdes utifrån syftet. Då intervjuerna gjordes i semistrukturerad 
form så var ingen intervju den andra lik, och guiden som finns bilagd är en generell variant 
som användes som stöd. Semistruktur innebär att respondenterna haft möjligheter att sväva ut 
och berätta fritt vid frågor som ställts (Patel och Davidson 2003). Valt tillvägagångssätt 
möjliggjorde att respondenternas svar inte begränsades utan tilläts fritt formulera sina åsikter 
och på så vis bidra med nya tankar, analysera eller förslag till fortsatt forskning. 
Avgränsningar gjordes senare i urvalet av insamlat material.  
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Vid intervjuerna påpekades att om respondenten ej har erfarenhet eller uppfattning gällande 
de som efterfrågas är det mest önskvärda att påpeka detta än att ge ett oriktigt eller otydligt  
svar, detta för att höja studiens validitet. Validiteten i intervjuerna stärktes ytterligare och 
kvalitetssäkring gjordes även genom att respondenterna kvalitetssäkrade deras svar vid 
färdigställd transkribering. Totalt genomfördes fyra intervjuer á 50-60 min vardera.  
 

2.3 Val av respondenter  

Valet av respondenter gjordes genom ett s.k. snöbollsurval. Med ett sådant urval menas att 
personer i urvalet rekommenderar andra som lämpligtvis skulle kunna ingå i studien 
(Denscombe 2014). Fördelen med den typen av urval var att det var lätt att hitta rätt personer 
med erfarenheter och kunskaper enligt studiens syfte. Varje respondent valdes ut med 
konsideration till vad för erfarenheter de hade med koppling till undersökningsområdet.  
 
2.3.1 Nogap 
 
Nogap är ett managementkonsultföretag baserat i Västerås. Organisationen är ett mindre 
kunskapsföretag som hjälper företag att se över risker och effektivisera flöden och verksamhet 
för att öka kundernas lönsamhet. Uppdragen sker i två kategorier; interimslösningar och 
verksamhetsutveckling.  
 
Hos Nogap genomfördes två intervjuer varav båda utgick ifrån ledningsgruppen. Båda hade 
tagit del av och gått igenom processgraferna som ritats upp, men bara den ena hade deltagit i 
workshopen där den ritades upp. Respondenterna hade mycket liknande bakgrunder och har 
arbetat länge både i linjeverksamhet mitt i processer. Därefter  med controlling inom business, 
accounting och mycket projektinriktad controlling samt inom flera olika chefspositioner.  
 
Relevant till denna studie är att båda innehar en gedigen bakgrund inom 
verksamhetsutveckling och processkartläggning. Fokus hos respondenterna idag ligger i 
kvalitetskontroll då de sitter i organisationens kvalitetsteam, där den ena även sitter på 
spetskompetens inom hållbarhetsområdet.   
 
2.3.2 Skatteverket 
Skatteverket är en servicemyndighet/förvaltningsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att 
hantera skatter, sköta folkbokföring, vara borgenär åt staten m.m. Organisationen bedrivs på 
kontor fördelade över hela landet (Skatteverket 2017).  
 
Hos Skatteverkade genomfördes två intervjuer. Ena respondenten har ansvar för processer, 
förmågor och ett team med spetskompetenser inom IT  och har själv också arbetat i många år 
med kravställning på en stor organisations IT-avdelning. Respondenten har även gått 
certifieringskurs som verksamhetsarkitekt. Andra respondenten är anställd 
verksamhetsutvecklare men har också bakgrund som verksamhetsarkitekt och har bakgrund 
inom IT-branschen, både som konsult och anställd av bl.a. Regeringskansliet och privatägda 
bolag.  
 
Relevans till denna studie har båda en lång erfarenhet inom processkartläggning och 
verksamhetsutveckling. 
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2.4 Datainsamling  

Datainsamlingen inleddes med en workshop. Syftet med detta var från början att använda som 
empiri, men på grund av otillräckligt antal intervjuer så kom detta istället att betraktas och 
användas som sonderande intervjuer. Därav fortsatte insamling av empiriskt material med 
semistrukturerade telefonintervjuer med respondenter från Nogap och Skatteverket.  
 
Resultatet av detta upplevdes ofta bli mer i samtalsform än intervjuform, vilket var intressant 
då det upplevdes att fler återberättande kring upplevda fenomen och andra erfarenheter kom 
fram på ett naturligt sätt. I sammanhanget upplevdes det att ett flertal reflektioner kring det 
diskuterade fenomenet förekom, som gav intressanta inslag i analysen.  
 

2.5 Litteraturinsamling 

Litteraturen som hittats har förutom att ge en teoretisk grund för analysen även givit ett visst 
historiskt perspektiv, som inledningsvis var givande för att förstå de olika greppen som 
studiens fokuserat på som förändringar, förändringsmotstånd, processkartläggning och sense 
making och hur det har utvecklats. Detta var intressant i relation till det nya material som togs 
fram vid intervjuerna för ökad förståelse kring idéerna i sig men också övergripande hur 
utvecklingen har skett.  
 
Insamlande har skett i huvudsak med hjälp av Stockholm och Karlstad Universitetsbibliotek, 
scholar.google.se, samt i viss mån uppsatser.se. Artiklar och rapporter har för att försäkra 
kvalitet och standard försökt i högsta möjliga mån märka om de är Peer Reviewed eller ej, 
samt så har källor undersökts utifrån olika håll för att se till att rätt tolkningar har gjorts etc.  
 
Sökbegrepp som använts; adoption, användarmotstånd, effekter, fallgropar, förankring, 
förändringsarbete, förändringsmotstånd, meningsskapande, informationsteknologi, 
systeminförande, processkartläggning, processer, processgraf, sense making, sense giving, 
visualisering, user adoption, user resistance 
 
En konstant kritisk och medveten inställning till redan publicerade studier har behållits genom 
att följa de av Alexandersson (2016) rekommenderade hållpunkterna: äkthet, tid, beroende 
och tendens. Beroende granskas genom att ställa sig frågor som - är källan fristående eller 
hör den ihop med andra källor? Tendens beskrivs som en analys som bör göras för att skapa 
medvetenhet kring vad för värderingar och intressen som företräder källan. Källor har också 
använts oavsett publiceringsår. Gällande de äldre källor som har använts, exempelvis Weick 
men också Henfridssons studier, som båda har används som huvudsakliga källor, har 
informationen ställts emot det som sägs idag. Framförallt Weick, men då Henfridsson bygger 
på Weick som fortfarande är aktuell, betrodd och forskas på än idag ansågs detta vara en 
fullgod källa. Det har också varit mycket intressant att som tidigare nämnt - ur ett historiskt 
perspektiv – ta del utav vad som tidigare har publicerats. Framförallt har Henfridssons studie 
gällande hur sense making kan appliceras på adoption av informationsteknologi, varit av 
intresse, då denna studie gav tillfälle att undersöka detta ur dagens synvinklar, möjligheter och 
tillvägagångssätt. Även Bakers studie om förändringsmotstånd ansågs trots ålder som fullgod 
både då hennes teorier går att återfinna i studier om ämnet som skrivs på senare år, men också 
baserad på den bakgrundsinformation som finns att tillgå om henne.  
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2.7 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet skriver i sin Codex från 2002 om fyra övergripande etikregler som bör följas 
och tas hänsyn till för att bl.a. vägleda en enskilde forskaren vid planering av projekt1. Samt 
ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande2. De har tagit 
fram för att vara av vägvisande karaktär snarare än detaljreglerande, då problemställningar 
kan variera från fall till fall (ibid). De fyra etikregler är informationskrav, samtyckekrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.  
 
I denna studie har samtliga krav tagits hänsyn till genom information om syftet, att 
deltagandet är helt frivilligt och möjlighet att vara anonym har getts. Möjlighet att ta del av 
resultat både av transkriberade intervjuer, slutgiltiga processgrafer samt analyser har även 
getts till samtliga respondenter och andra berörda. Intervjumaterialet har även godkänts och 
kvalitetssäkrats av respondenter innan brukande, och enligt nyttjandekravet har hänsyn tagits 
genom att materialet som samlats in inte kommer att nyttjas till något annat än denna studie, 
samt publiceras endast i samband med den och ingenting annat.  

2.8 Validitet och reliabilitet  

Vetenskapliga undersökningar kräver ett visst mått av säkerhet kring den information som 
förmedlas (källa?). Detta innebär dels krav på att subjektet som undersöks är det som avses att 
undersökas, d.v.s. att en har god validitet. Det innebär också att det som förmedlas görs på ett 
tillförlitligt sätt, d.v.s. att en har god reliabilitet (Patel & Davidson 2011). Det går alltså inte 
att endast se till det ena eller det andra, utan båda delarna väger in: fullständig reliabilitet är 
en förutsättning för fullständig validitet3. Därav har ambitionen för denna studie varit att få till 
stånd hög validitet samt reliabilitet. För att säkerställa validiteten har bl.a. intervjuguiden 
formulerats med direkt koppling till den frågeställning som fastställts i studien, samt dess 
syfte. Vid val av respondenter togs hänsyn gällande deras bakgrund och erfarenhet sedan 
tidigare inom området som ämnades undersökas, vilket alla hade. Teorin som har samlats in 
har i högsta möjliga mån setts till att vara Peer Reviewed samt har alla varit direkt relevanta 
för studiens syfte. 

2.9 Generaliserbarhet  

Patel & Davidson (2011) skriver om hur uppnå generaliserbarhet genom av att ta ställning till 
vilka individer som väljs ut till studier ifall att inte en hel målgrupp undersöks. I denna studie 
valdes respondenterna noga ut med tanke på deras bakgrunder, erfarenheter och rådande 
situation. Resultatet som utkom från intervjuer och observationer, tack vare just de rika 
bakgrunder som respondenter har men också vart de befinner sig idag, samt det genuina 
intresse de har visat vid deltagande och sitt egna bidrag, uppnå en viss grad av 
generaliserbarhet. Dock var urvalet relativt småskaligt med få respondenter och det bör tas 
hänsyn till om studien ska användas som grund till vidare forskning. 
 
                                                   
1 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2017-05-10]. 
2 ibid 
3 Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (4:7 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.		
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3. Teori  
Detta kapitel är strukturerat för att först ge en bild av vad förändring innebär och 
hur den processen ser ut. Därefter förklaras den förändring som det innebär med 
införanden av informationsteknologi, samt svårigheterna som föreligger i detta 
på individnivå.  Därefter beskrivs den huvudsakliga teoribildning som denna 
uppsats använder för att besvara frågeställningen: nämligen den om 
meningsskapandet.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt  

Studien tar avstamp i den teori som Weick år 1995 myntade: sense making theory. Sedan dess 
uppkomst har en rad discipliner växt fram av olika forskare som kopplar an till diverse 
områden som teorin anses kunna tolkas med hjälp av (Maitlis & Christianson 2014). Weick 
själv förordar att använda hans verk som metateori, det vill säga att använda den mot ett annat 
perspektiv som studieobjekt.  
 
En av de grenar som växt fram är den som Einar Iveroth utvecklade i sin avhandling, där ett 
sociomateriellt grepp tas upp kring informationsteknologi som möjliggörare. 2016 presenterar 
Iveroth sedan tillsammans med Hallencreutz (2016) en modell för hur ledare ska klara av att 
leda och bör leda en organisation igenom förändring. I en magisteruppsats vid samma 
universitet skrev Lyngarth (2016) med utgångspunkt i Iveroths forskning en studie kring 
ledning av förändring med hjälp av sense making.  
 
Lyngarth (2016) beskriver i huvudsak olika aktiviteter som en ledare bör ansvara för och 
förmedla bland anställda vid förändring i form av införande av ny informationsteknologi. Vad 
Weick (2000) dock anmärker är att det inte finns något hemligt recept eller färdig modell för 
framgång gällande hur sense making appliceras och fungerar i en organisation. Utan istället 
hänger det på huruvida ledningen lyckas styra organisationen och om dem utgår ifrån teorins 
fyra kärnaspekter: erbjud vägledning, uppdatera ofta, håll aktörer i rörelse samt främja 
respektfullt samspel (Weick,  2000). Iveroth & Hallencreutz (2016) lägger därefter till 
ytterligare fyra aspekter de anser att Weick underliggande beskriver i sina verk, vilka beskrivs 
som uppmuntra improvisation, fokusera på lärandet, översätt kontinuerligt och agera 
ledsagare.  
 
I denna studie har utgångspunkten varit förändringar i form av införanden av 
informationsteknologi och användarens adoption.  

3.2 Förändring: definition  

Iveroth & Hallencreutz (2016) citerar en känd anekdot som ofta används vid definiering av 
begreppet förändring. Dess ursprung är okänt, men forskaren Robert W Scapen använder sig 
av den i sin egen forskning inom förändringsvetenskap och ekonomistyrning: 
 
The story begins with a couple of scientist who place five monkeys in a cage together, with a 
ladder, and bunch of bananas placed on top of the ladder. Very soon one of the monkeys is 
hungry and tries to climb the ladder in order to grab the bananas. However, as soon as it  
attempts to do so, the scientists spray all the remaining monkeys with cold water. Of course, 
they become terrified, and consequently immediately attack any monkey that tries to go up the 
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ladder. This horrific behaviour ultimately results in no monkey attempting to climb the 
ladder. Time passes, and after a while the scientists stop spraying the monkeys with cold 
water and replace one of them with a new monkey. The new monkey grows hungry and tries 
to climb the ladder, but as soon as it does so, all the remaining monkeys rush forward and 
attack it. The new monkey never gets up the ladder and learns that if it tries to climb, it will be 
assaulted. The process continues and the scientists replace yet another monkey. The same 
thing happens. The second new monkey tries to get the bananas by climbing up the ladder and 
the rest of the monkeys participates in the attack. However, this time round the first new 
monkey participates in the attack. So it continues, and the  scientists replace one  monkey 
after another. Every time this happens the newcomer tries to climb the ladder and is attacked 
by the other monkeys. After some time has passed the cage contains five new monkeys. The 
astonishing thing is that none of these monkeys tries to climb the ladder, despite the fact that 
none of these monkeys has ever been sprayed with water. 
 

Question: Why is this so? 
 

Answer: Because this is the way we have always done things around here4. 
 
Förändringen som ett införande av informationsteknologi innebär kan i stadiet efter tekniska 
installation innebära en viss diskontinuitet i en normalt konstant pågående utveckling av 
kunskap (Henfridsson 1999). I en organisation sker denna normalt kontinuerligt baserat på 
vanor, beteenden, rutiner och policys. Kunskapandet och utvecklingen är ett resultat av samt 
påverkas av de konstruktioner som varje individ har kring känslor, idéer, uppfattningar, 
värderingar och strukturer. Men även var och ens uppfattning om vad förändring handlar om 
och står för, hur det går till och vart en sådan process brukar landa i (Iveroth & Hallencreutz 
2016). Förändringsmål och processer i form av struktur och målbild är en sak, men processer 
inombords individen är något helt annat (Burlton (2001). Det bildas en kultur kring hur saker 
och ting går till utan något tydligt ursprung, det är bara så en gör (Scapens 2006, refererad i 
Lyngarth 2016). Iveroth & Hallencreutz (2016) förklarar detta vara vad som bland annat gör 
förändring så svårdefinierat och abstrakt, och förändringsförloppet till en diffus process. 
Vetskapen kring den otydligheten bör vara utgångspunkten i en förändringsprojekt (Lyngarth 
2016).  

3.2.3 Förändring: processen  

Aitken et al. (2015) lyfter fram ett argument som Brockner & Wiesenfeld (1996, refererad i 
Aitken et al. 2015) om att när människan är i sense making mode – d.v.s. försöker förstå sig 
på saker och greppa dem - så är de extra alerta och mottagliga för information och budskapen 
som försöker förmedlas. Då förståelse för vad någonting är, hur det fungerar och hur det 
påverkar en, så är de första viktiga stegen i att uppnå förverkligande kring förändringar att den 
attityden och inställning uppnås. 
 
Att få individer att ändra sitt fokus från vad som ska lämnas till vad som kommer att utvinnas 
är en utmaning som måste stödjas. Det bör t.ex. göras genom att visa förståelse och vidkänna 
det som upplevs går förlorat genom att exempelvis sätta det i relation till det nya och visa på 
nyttan (Burlton 2001).  
 
Fiedler (2010) beskriver motstånd hos individer har som funktion att skydda medarbetare från 
de eventuella negativa konsekvenser som förändringar kan innebära, och att hjälpa dem att 

                                                   
4	ibid.  
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behålla sin nuvarande status. Även Baker (1989) skriver hur motstånd till förändring kommer 
utifrån osäkerhet, oro och oförståelse. Burlton (2001) skriver att det är viktigt med en tydlig 
målbild, en vision om var förändringen kommer att landa någonstans. Han presenterar en 
omarbetad variant av Maslows behovstrappa, i vilken han presenterar de olika insikter som 
behöver uppnås hos individer för att de ska förverkliga vad förändringen innebär (ibid).  
 
Behovstrappan beskrivs kunna användas som underlag för att skapa en kommunikationsplan 
kring förändringen där frågeställning skapas och utgår från varje steg i trappan, och besvarar 
ämnen som vad för förändring som ska genomföras, hur det kommer att fungera, hur det 
kommer att påverka individen, hur mätning och utvärdering kommer att gå till etc. Genom att 
använda denna kan också en förändring stegvis förverkligas. För denna studie är steg 0-2 det 
huvudsakliga relevanta: 
 

0: Medvetenhet. Vad är det för något? 
1: Information. Hur fungerar det? 
2: Personligt. Hur kommer detta att påverka mig och mitt jobb? Hur 
kommer jag att bli utvärderad?  

 
Han preciserar därefter en sammanfattning på ytterligare tio krav för att realisera en 
förändring hos individer. Dessa handlar om vision, kommunikation och information, 
delaktighet och samarbete, pådrivande personer, tillit, tydligt ledarskap, utbildning, resurser, 
tid att bearbeta förluster samt eget arbete.  

3.3 Förändring: införande av informationsteknologi 

Magnusson och Olsson (2008) skriver att definitionen av olika typer av system som 
verksamheter kan använda sig av kan gå från papper och penna till framskridna 
informationsteknologiska lösningar. Men fastställt är att det är en plats där en verksamhet 
lagrar data, som i sin tur blir information då den i sitt sammanhang i organisationen är 
tillgänglig för medarbetare. Själva införandet definieras av Hong & Kim (2002) som en 
dynamisk, iterativ process för ömsesidig anpassning – eller: ombildning av tekniken och 
samtidig anpassning av organisationen.  
 
Markus et al. skrev år 2000 att ett av de huvudsakliga hindren som föreligger vid införandet 
av ett nytt affärssystem var att det inte fanns tillräckligt med forskning för att stödja projekten. 
Några år senare verkar problematiken snarare har förflyttats till konflikter inom 
organisationskulturen (Ke & Wei 2008). En sådan kultur innebär ett nät av värderingar, social 
gemenskap och idéer samt en tro bland medarbetare som ger dem en referensram vid en 
förändring (ibid). Ke och Wei (2008) hävdar att informationsteknologi som skiljer sig från en 
organisations kultur kan löpa risk för användarmotstånd i form av förkastning eller sabotage.  
 
Användarmotstånd, skriver Kim & Kankanhalli (2009) är bland de främsta orsakerna till att 
systeminföranden misslyckas. 

3.3.1 Utmaningar  

Mikael Hveem5 listar i en föreläsning över 50 citat som han påstår vara återkommande när 
                                                   
5 Mikael Hveem, Konsult Ninetech, föreläsning om processoptimering, Karlstad Universitet 7/3 2012. 
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han jobbar med förändring i organisationer: 
 

”Vill man inte, så går det att hitta argument för det”6. 
”Skälen till att inte förändra något är oändliga” 7. 

”Den största svårigheten är inte att få folk att 
acceptera nya idéer, utan att överge de gamla” 8. 

 
Motstånd till förändring har enligt Hveem många anleten. Iveroth & Hallencreutz (2016) 
konkluderar att för att stänga klyftan mellan alla teorier, modeller, planer och de sociala som 
organisatoriska förändringsprojekt kretsar kring, så krävs det en kompetensutveckling hos 
företagsledarna. Nämligen hur de leder meningsskapandet, och hur de hjälper medarbetarna 
att bli medvetna om, förstå sig på och greppa meningen med nya verktyg. Burlton (2001) 
skriver att människan inte i huvudsak har problem med att starta något nytt, utan snarare 
ligger problemet i att släppa det gamla. Fokus ligger på vad som kan gå förlorat snarare än 
vad som kan utvinnas. Därför är det viktigt att tydligt beskriva målbilden och visionen, vart en 
vill komma vid förändring. Och det är här som processer och förändringsmål i form av 
strukturer korsas med hur förändring i det interna, invärtes personliga processerna (ibid).  
 
Att ett företag automatiskt effektiviseras vid ett lyckat införande av informationsteknologi är 
en utopi. Effekten kan uppnås först och endast om personalens kompetens och motivation 
påverkas tillsammans med projektet (Magnusson & Olsson 2005). De huvudsakliga 
fallgroparna utifrån det organisatorisk perspektiv som Hong & Kim (2002) tar upp beskrivs 
vara den anpassning som krävs mellan teknologin och den relativt odefinierade och inom 
organisationen osynliga processen. Här syftar de på den tillstånd som uppkommer som en 
produkt av det oförsägbara, komplexa sociala klimat som råder kring IT och organisationer 
(Markus & Robey, refererad i Hong & Kim 2002).  
 
Ljungberg och Larsson (2012) beskriver hur en verksamhets processer är dess själ. För att 
förändra detta måste det rent praktiskt ske inifrån - organisationens inre måste förstå (ibid). 
Ett affärssystemprojekt är inte funktionsbaserat utan snarare processbaserat, d.v.s. de följer 
processer och är inte avgränsat till olika funktioner inom verksamheten (Hong & Kim 2002b; 
Al-Mashari et al. 2003). Det framtvingar omvälvande organisatoriska och sociotekniska 
förändringar vid ett införande och bör därför hanteras enligt det och inte som en 
mjukvaruinstallation (Al-Mashari et al. 2003).  
 
Ett införande kommer på ett eller annat sätt att innebära förändringar i arbetssätt. Kumar, et 
al. (2003) tar i sin studie fram ett antal utmaningar och fallgropar som organisationer ställs 
inför gällande medarbetare och andra intressenters beteende i sådana förhållanden. Dessa 
konstateras bland annat vara acceptans, bristande utbildning i systemet, omsättning av 
nyckelpersoner inom projektet och därav svårigheter med förtroendeskapande och samarbete. 
Också bristande planering och att slutanvändarna inte var redo att ta sig an systemet när 
införandet väl var ett faktum. De vill inte förnya sig och inte heller lämna något de anser sig 
blivit bra på. De omnämndes även i resultatet att organisationen borde ha förbättrat hur 
processerna såg ut inom och runt projektet - och att motståndet till förändring i och med 
otydligheten kring detta – växte (ibid).  

                                                   
6 ibid.  
7 ibid.  
8 ibid.  
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Allwood (1998) påpekar hur motivationen inför utbildning kan ha stor påverkan för 
inlärningen. En av de viktigaste aspekterna vid sådan utbildning är därför att ta hänsyn till 
användarna och dess egenskaper samt kompetens (ibid). Fenton (2007) tar upp utmaningar 
kring förändringshantering i sin studie, och presenterar då ett resultat som i huvudsak tyder på 
behovet av ledningsstöd. 

3.3.2 Att hantera motståndet 

Kim & Kankanhalli (2009) beskriver att för att motarbeta användarmotstånd bör ledningens 
stöd riktas framförallt mot att förklara de värde som kommer att komma utifrån ett införande. 
För att göra detta föreslår de att fördelarna bör emfaseras utifrån användarnas synvinkel. 
Aladwani (2001) beskriver även han denna sortens kommunikation som ett sätt att förbygga 
motstånd, och förklarar hur förändring kräver en strategisk vision för att uppnå långsiktig 
framgång. Ledare behöver vara engagerade och kommunicera med sina medarbetare genom 
att informera om fördelarna med införandet och inte dess tekniska specifikationer (ibid).  
 
Detta bör göras tydligt och framförallt tidigt, innan systemet rullas ut (Kim & Kankanhalli 
2009). Men för att vinna organisationens stöd bör även utbildning, guidning, tid och resurser 
för att lära ut det nya systemet erbjuda, samt modifiera processerna inom organisationen för 
att synkronisera de på ett relevant sätt med systemet (ibid). Berg (1999) beskriver ur ett 
sociotekniskt perspektiv att tillvägagångsättet för att vinna användares stöd bör ske enligt 
bottom-up-filosofin. För att få användarnas stöd, kunna utnyttja deras organisatoriska insikt 
och kunnande behöver de involveras tidigt och på ett systematiskt sätt. Berg (1999) beskriver 
användardriven utveckling, ett iterativt tillvägagångssätt som med hjälp av användarna kan ta 
hänsyn till hela organisationens behov, och med det även öka möjligheten att anpassa 
tekniken till verksamhetens rutiner. På det här sättet kan även användarnas kompetenser tas 
tillvara på.  
 
Som sades i avsnitt 1.3, vilken anledning som än ges till att införandet ska komma att 
upplevas misslyckat kan det leda till att användarnas förtroende för informationsteknologi 
minskar. Detta kan i sin tur kan göra dem passivt inställda till förändringar i framtida projekt, 
och riskera att starta en negativ utvecklingsspiral (Ammenwerth et al, 2006, refererad i 
Allwood 1998). Om motståndet börjar växa, riskerar det i en sådan spiral att vara svårt att 
stoppa.  
 
Så hur förhindra uppkomsten av idén om att införandet gått åt skogen? 
 
3.4 Sense making 

 

“How can I know what I think  
until I see what I say?”  

En sammanfattning av de sju grundläggande dimensionerna som sense making består av (Weick 2005)  
 

Inom en verksamhet handlar mycket om att ledare och medarbetare försöker få 
förståelse för varandras uppfattningar kring problem och belägenheter. Vid 
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sociotekniska förändringar krävs det därför förståelse som sträcker sig över och 
utanför gränserna. Denna typ av interaktion kan förklaras med hjälp av sense 
making (Weick 2005).  
 
Enligt Henfridsson (1999) är Weicks teorier om sense making ett bra perspektiv att använda 
sig av för att titta på adoption av nya system på mikronivå. Teorin utvecklar processen när en 
individ adopterar och om-adopterar teknologi genom två faser; exploration och exploitation.  
 
Faserna skildrar relationen mellan individen och teknologin. Första fasen beskrivs vara när 
individen utvärderar och försöker förstå sig på systemet samtidigt som allt annat som kräver 
uppmärksamhet i det dagliga väger in - attityder, behov, andra arbetsuppgifter, medarbetare 
etc. Andra fasen är när teknologin börjar användas, och teknologin därmed inte längre kräver 
lika mycket då individen mentalt har placerat den.  
 
Osäkerheten och svårigheterna som kommer med ett informationsteknologiskt införande kan 
inte beräknas enligt någon officiell algoritm. Det finns sannolikt ingen rapport som ger svar 
på vad som kommer hända när ett visst system förs in i en organisation. Vad som däremot har 
konstaterats är att en digitalisering kommer att utmana och förändra traditionella sociala 
strukturer och organisatoriska dimensioner (ibid).  
 
När en engagerar sig i någonting, och därigenom börjar förstå sig på det, så inför vi struktur 
och mening i det okända. Vi skapar ett landskap av betydelse (Iveroth & Hallencreutz 2016). 
Denna process triggas i huvudsak när individer ställs inför något avvikande och börjar försöka 
skapa sig en förståelse för vad det är som händer (Weick 2005). Förändringar i arbetssätt och 
processer genom exempelvis digitalisering och införande av informationsteknologi i en 
organisation kan därför vara ett sådant tillstånd. Dessa situationer ter sig inte sällan otydliga 
och det är svårt att se hur och vart allting kommer att landa (Henfridsson 1999). Ett införande 
är som ovan nämnt av socioteknisk karaktär, och har omfattande konsekvenser på det sociala 
samspelet men också det dagliga arbetet (Hong & Kim 2002). Införandet sker också över en 
längre tid, vilket i sin tur innebär att förändringar i just det komplexa kontext som projektet 
sker inom hinner förändras, och förändras igen.  
 
I sammanhanget är därav en av teorins styrkor dess förmåga att rama in dynamiken i 
människans meningsskapande (Henfridsson 1999). Mening och insikt i varför en förändring 
är nödvändig är som tidigare nämnt en framgångsfaktor när det kommer till att överkomma 
motstånd vid förändring. Motivation till förändring handlar om både mänskliga och 
organisatoriska processer (Cucciniello et al. 2015, refererad i Lyngarth 2016), varför det 
därför är viktigt att båda dessa tas i beaktning, och att informationsteknologin inte ses på som 
enbart ett tekniskt, funktionellt verktyg. Utan att det i sig också kommer att få omfattande 
sociala konsekvenser (ibid).  
 
Inom teknologi har teorin om meningsskapandet en särskild kraft också då den kan skapa ett 
kognitivt element genom vilket människor får ett nytt perspektiv och en ny ansats för att 
förstå sig på teknologi (Henfridsson 1999).  

3.4.1 De 7 grunddimensionerna  

Ovan förklaras begreppet sense making som grepp. Nedan följer nu de 7 
grundläggande dimensionerna inom teorin, som var och en är en del av cykeln 



 

16 

vid meningsskapandet och som kan bidra till att uppnå syftet:  att rubricera och 
rama in situationer som meningsfulla.  
 
Seligman (1999) skriver om hur adoption hos individer inte sker genom ett ensamt beslut, 
utan att det snarare sker genom en serie sense making-cyklar. Under dessa förändras 
uppfattningen om informationsteknologin kontinuerligt fram till dess att det antingen 
accepteras eller avfärdas. Det är därför också enligt författaren viktigt för användare har 
mentala modeller innan ett införande, vilka i sin tur är baserade på det som beskrivs nedan i 
form av grunddimensionerna. Motivet till detta är att adoptionsprocessen börjar långt innan 
den första introduktionen till informationsteknologi – den börjar snarare redan vid första 
intrycket (ibid).   
 

1. Meningen grundas i identitetskonstruktionen  
 
Konstruktionen kring identitet är vad många forskare anser skilja sense making ifrån kognitiv 
psykologi (Gililand & Day 2000, refererad i Weicks et al. 2005). Kognitiv psykologi är läran 
om varje enskild individ har en aktiv roll i formandet av sitt eget beteende, dvs. det en individ 
gör av sina erfarenheter- är vad som formar människan, och inte erfarenheterna i sig (Nilsson 
2017). Detta skiljer sig ifrån hur identitet ses på enligt sense making genom att plausibilitet 
spelar in. Hur vi förstår oss själva och gör antaganden om oss och vår situation i relation till 
världen runt omkring oss, formar hur vi agerar och tolkar händelser (Weick et. al. 2005, s. 
416).  
 
”Identity construction is at the root of sensemaking and influences how other 
aspects, or properties of the sense-making process are understood”9 
 
Henfridsson (1999, s. 42) kopplar identitetsskapandet till adoption av informationsteknologi 
genom att beskriva att sättet som en individs använder sig av det – också blir blir en del av ens 
identitet i relation till tekniken. Teknologin får alltså sin mening beroende på vem vi är. Och 
vem vi är beror på situationerna vi ställs inför. En användare kanske anser sig själva ligga i 
framkant, vara intelligent, organiserad, proffsig, duktig, dålig eller annat för att hen har eller 
inte har anammat teknologin (Prasad 1990, refererad i Seligman 1999). Detta gäller tills 
individen ställer sig i kontrast till hur andra ser på sig själv i relation till teknologin, då 
omvärderas tidigare uppfattning.  
 
I organisatoriska sammanhang, handlar diskussionen kring identitet och sense making om 
vem vi tror är vi är i vår professionella roll som aktörer i en organisation. Detta formar vad vi 
tolkar och hur vi tolkar det - vilket påverkar hur utomstående tycker att vi är och hur de 
behandlar oss - vilket i sin tur stabiliserar eller destabiliserar vår identitet (Weick et al. 2005). 
Den professionella identiteten kan också ombildas när nya teknologiska influenser kommer in 
i bilden (Sandberg & Tsoukas 2015; Korica & Molloy 2010, refererade i Homoras & Weris 
2016). Vem vi är ligger alltså, enligt teorin, i förlängningen i andras händer. När andra ändrar 
sin bild av oss, kommer också vår identitet att destabiliseras och vi blir mer mottagliga för nya 
inflytanden, vilket med tiden förändrar och ombildar vår persona (Homoras & Weris 2016). 
 

                                                   
9  Mills 2003, s. 55 ur Weick, 2005, s. 416 
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2. Meningsskapande sker retrospektivt 
 

Individer utvecklar retrospektivt sannolika meningar med händelser, som sedan 
undermedvetet används som guide till hur en ska handla och vidareutvecklas. Retrospektion 
påverkar vad individer lägger märke till genom att deras erfarenheter skapar referensramar 
(Weick, 1995). Dessa ramar är sedan den referenspunkt som används för att i efterhand skapa 
sin uppfattning om det som har hänt. Förståelse för nuet skapas när en tittar i backspegeln, 
inte i ögonblicket det sker (Seligman, 1999).  
 
Vid adoption av informationsteknologi sker meningsskapandet på samma sätt. När individer 
ser hur ett system fungerar och hur de t.ex. förenklar något som tidigare har upplevts som ett 
problem, först då ges systemet dess mening. Henfridsson (1999) förklarar det som ett 
undersökande i jakt på stimuli. Ett system kommer inte att signalera att det erbjuder 
samarbetsmöjligheter förens individer faktiskt upplever samarbetssvårigheter i praktiken. Det 
är först då en kommer att söka efter ett sätt och incitament för systemet att lösa den 
problematiken. Detta är en process som ständigt pågår där kategorisering och gruppering av 
funktioner görs allteftersom insikt tillkommer kring vad för slags problematik som har 
uppkommit och passerats (Henfridsson, 1999).  
 
Också attityden gentemot ett införande påverkas av tidigare erfarenheter av t.ex. ett införande 
av informationsteknologi. Hur en anser sig själv fungera vid inlärning av nya komplexa 
system eller hur en tidigare har kunnat/velat anpassa sig till förändringen och nya sätt att 
arbeta på (Seligman 1999).  
 

3. Meningsskapandet sker via avkodning – i sökandet efter ledtrådar 
och signaler  

 
Weick kallar detta för extracting cues (1995). Extracting cues, här översatt till avkodning, går 
ut på att individer hittar viktiga nyckelord, ledtrådar och strukturer som kan vara användbara 
för att skapa mentala representationer av stimuli. En fokuserar omedvetet på vissa ledtrådar 
och signaler och bortser helt och hållet från andra, beroende på hur de stödjer ens egna redan 
gjorda tolkningar av händelser. Processen jämförs ofta med en metafor av ett frö. Det sätts i 
jorden, vidareutvecklas och blommar ut i en större förståelse och meningsskapande (ibid). Så 
frågan som Seligman (1999) ur ett teknologiskt perspektiv ställer är, vilka karaktärsdrag hos 
den nya teknologin blir till ledtrådar, och vilka av dessa skapar i sin tur individers mentala 
ramverk?  
 
Signalerna/ledtrådarna mottages som sinnesintryck, vilket gör dem subjektiva. Den 
subjektiviteten gör det också viktigt att se till att alla upplever olika. En viss händelse kommer 
inte att delge samma ledtrådar till alla som tar emot dem, utan de kommer att placeras i olika 
ramverk hos olika personer, och därmed också införlivas och få konsekvenser i 
adoptionsprocessen på olika sätt (Seligman 1999).  

 
4. Drivs av sannolikhet snarare än precision 

 
När en återkopplar till upplevelser och minnen i vår omgivning så fungerar minnet selektivt. 
En minns skeenden och erfarenheter med modifikation, varför Weick (2005) menar att 
meningsskapande inte handlar om sanningar eller om att ”göra rätt”. En bör inte vänta på den 
rätta lösningen, utan istället agera utifrån rimlighet. Också eftersom att minnet fungerar 
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selektivt, så kommer de signaler/ledtrådar som avkodas och uppfattas också att göras till 
fördel för den mening som är mest lockande och/eller mest sannolik.  
 
De kan också göras enligt det som är av störst intresse, är mest socialt accepterat eller lockar 
mest emotionellt. Minnet och den retrospektiva funktionen arbetar på samma sätt, vilket 
ytterligare spär på att en inte bör söka efter att göra rätt och drivas av precision, utan istället 
gå efter det som verkar mest sannolikt eller rimligt. Vad Weick et al. (2005) däremot också 
påpekar i sammanhanget är att det inte finns någon tydlig definition av vad som gör en 
lösning mer rimlig än någon annan. Individen kommer helt enkelt att bedöma utefter vad som 
är mest passande för dennes  behov (Seligman, 1999). Det är ett resultat av en slags 
förmånsbehandling av information (ibid).  
 
I sammanhanget för hur individer tar sig an ny teknik beskriver Seligman (1999) hur attityder 
och uppfattning framförallt påverkas av trovärdigheten, vad som sannolikt skulle kunna hända 
om en accepterade och antog den nya tekniken. Precision i vad som förmodligen kommer att 
hända med hjälp av den nya tekniken är inte vad som tas i beräkning vid adoption.  
 

5. Meningen utvecklas och sker i det sociala 

Sense making sker genom ett antal sociala faktorer. Weick (1995) skriver att monologer och 
envägskommunikation kräver att en publik finns, och monologer i sin tur förändras om 
publiken byts ut. De kan också ske genom minnen av tidigare diskussioner, mentorskap eller 
andra slags interaktioner. Så länge utbyte mellan berörda intressenter sker och berättelser 
delas, bevaras, och upprätthålls så pågår meningsskapandet. Det kan aldrig vara en isolerad 
process, utan mening kommer utifrån andras ord och handlingar. Exempelvis i en 
gruppdiskussion så bidrar varje påstående till diskussionens fortsatta riktning och resultat 
(Seligman 1999). 

Konsekvenser som dessa sociala bitar kan ha på adoption kan enligt Fulk (1993, refererad i 
Seligman 1999) vara att en individs beteende i adoptionsprocessen påverkas av dess 
uppfattning om sin arbetsgrupps beteende i samma process. Om det råder en uppfattning om 
att en grupp är motståndare, kommer inställningen med stor sannolikhet att smitta av sig. I en 
studie av Karahanna and Straub (1999, refererad i Seligman 1999) påvisades det hur sociala 
influenser var det som påverkade och var föregångare till hur informationsteknologins 
användbarhet och användarvänlighet uppfattades. Det kan också påverka processen negativt 
om det finns en idé om att t.ex. individens självständighet, status eller kollegor skulle kunna 
påverkas negativt av projektet (Rice & Anderson 1994, refererad i Seligman 1999). 

 
6. Meningen utvecklas tillsammans med omgivningen  

 
Sense making går ut på att skapa mening av vår omgivning (Weick, 1995). Omgivningen är 
sällan statisk, utan individer porträtterar sin omgivning konstant via dialoger och olika 
narrativ som de ställs inför. Individer deltar aktivt i utvecklingen av sin egen omgivning, och 
måste sedan förstå sig på det som skedde utifrån vad som hände tack vare hens deltagande 
(ibid).  

Weick et al. (2005) skriver om att det är i utbytet mellan individen och dess omgivning som 
antaganden och teorier prövas och omprövas. Det är där individen kan förstå sig på den 
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oordning eller de abnormiteter som ibland uppstår, men också reflektera över sina handlingar 
och förstå sig på dem. Det är viktigt att uttala hur en har agerat för att därför rama in dess 
betydelse, och skapa mening (ibid). 

 
7. Meningsskapandet är konstant pågående process  

Förändringar pågår konstant. Vilket gör att meningsskapande sker konstant - det når aldrig 
något direkt avslut eller resultat. Det är en pågående cykel av hur en individ handlar, försöker 
förstå och försöker skapa mening utifrån sina handlingar, och därefter handlar igen utifrån det 
en precis har lärt sig (Seligman 1999).  

T.ex. kommer det första försöket att använda sig av den nya teknik att ha stor betydelse för 
inställningen till att börja använda det igen - men också framtida inställning till det. Eftersom 
att meningsskapandet hela tiden pågår, så förändras också saker och tings mening, viket också 
påverkar beteendet individen har vid adoption (Seligman 1999). Beteenden förändras, 
inställning skiftar och andra kontextuella aspekter spelar in. Då kan t.ex. uppskjuten adoption 
ske, vilket innebär att det vid en tidpunkt fanns en intention att använda teknologin men p.g.a. 
rådande omständigheter så senarelades användandet. Åter-adoption, d.v.s. något som 
användes förr men övergavs börjar användas igen. Periodisk adoption, att system används 
periodvis. 
 

3.4.2 Sense giving  

I Gioia & Chittipeddis (1991) studie om strategisk förändringsinitiering 
presenterar dem sin teori om: hur skapa värde och mening till en särskild 
målgrupp. Detta kallar dem för sense giving. Även Iveroth & Hallencreutz 
(2016) beskriver hur en av nyckelfaktorerna som gick att återfinna i deras studie 
var att det fanns både formella och informella förändringsagenter inom 
projekten. Dessa var personer som beskrevs ha fungerat som en typ av 
översättare på mikronivå för att hjälpa medarbetare få ordning på vad 
förändringen faktiskt kommer att innebära för dem och deras dagliga arbete.  
 
Sense making förklaras vara ofullständigt utan sense giving. Sense making är i huvudsak 
fasen vari förståelse sker. Sense giving sedan sker i de faser där berörda parter försöker 
påverka sättet som en annan part uppfattar saker (Gioia & Chittipeddi 1991). Tillsammans 
utgör dessa två teorier en process vari kunskap utvinns stegvis för att definiera och förklara 
vad som händer i en situation (Hamrin et al. 2011).  
 
Det är också sense giving som potentiellt kan bidra till att meningsskapandet sprids och 
förmedlas vidare i större kontext, i teorin kallat distribuerad sense making. Detta refereras till 
att vara en slags delad mening och förståelse inom organisationer - som meningsbyggnad i 
grupp. Varje individ som har sin egna uppfattning och bit i pusslet kan bidra till att skapa ny 
mening (Maitlis & Christianson 2014, refererad i Aitken et al. 2015).  
 
Aitken et. al. (2015) tar upp hur sensegivers potentiellt kan spela en helt avgörande roll vid 
stora förändringar. De kan vara avgörande för hur de sociala konstruktionerna inom 
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organisationer uppkommer och formas, vilket i sin tur påverkar hur medarbetare är mottagliga 
för intryck och budskap (Maitlis 2005, i Aitken et al. 2015). Rollen som sensegiver införlivas 
ofta av ledare eller andra intressenter, mellanchefer, direktörer osv. (Maitlis & Lawrence 
2007, refererad i Aitken et al. 2015).  
 
Hamrin et al. (2011) beskriver ett centralt antagande om ledarskap som säger att de realiseras 
i processen när individer - utifrån de uttalanden och handlingar som ledaren gör - skapar en 
referenspunkt. Därefter formas handlingssätt och förståelse bland medarbetarna ur den 
referenspunkten. Med detta sätt att se på ledarskap kan också en medvetenhet skapas för att 
ledningens sätt att hantera och rama in problem, handlingar och händelser inom 
organisationen, också formar medarbetarnas syn på världen och sätt att hantera saker, och 
därmed också deras meningsskapande (Corley & Gioia 2004, refererad i Hamrin et al. 2011).   

3.5 Visualisering  
 
Visualisering har förmågan att utveckla arbetsminnet. Arbetsminnet i sin tur har 
visats kunna förbättra hur en beslutstagare behandlar information, och därmed 
också tar snabbare beslut (Coury & Boulette 1992, refererad i Aitken et al. 
2015). Aitken et al. (2015) argumenterar för en metod som de anser vara 
effektiv för att locka fram tidigare nämnda sense making mode, som uppkommer 
vid tillfällen när individer försöker förstå sig på saker - nämligen visualisering 
(ibid).  
 
Svårigheterna med förändringsprojekt i sig, och i detta sammanhang förändring 
med informationsteknologi är som tidigare nämnt bl.a. den okunskap, 
oförståelse, stress och oro som drabbar användare innan de fått grepp om vad det 
är de står inför (Baker 1989; Fiedler 2010; Ngafeeson 2015; Aitken et al. 2015).  

3.5.1 Processkartläggning 

Den praktiska processen att rita upp processgrafer och engagera individer i diskussioner kring 
dem, tjänar till att medarbetarna fångas in i förändringsprocessen. Detta blir ett sätt för dem 
att äga förändringsinitiativet och bidrar även till den förändringsagendan som skapas hos 
individen (Fenton 2007). Vid en processkartläggning ritas grafer och modeller upp som 
visualiseras verksamhetens  kärnprocesser och dess delar. Det görs enkelt, med en tydlig start, 
slut, och de värdeskapande steg som visar upp vad i verksamheten som genererar ett resultat 
och som i slutänden tillfredsställer ett behov (Ljungberg & Larsson 2012). 

3.5.2 Processgrafer 

Fenton (2007) presenterar i sin rapport ett antal forskare (Bechky, 2003; Star and Griesemer, 
1989; Carlile, 2002; Henderson, 1999) som avhandlat metoden för att använda boundary 
objects. Boundary objects är ett samlingsnamn för olika verktyg som används för förmedling 
av information mellan grupper samt för att påskynda mobilisering av handlingar. Det är alltså 
inte isolerat till det tekniska utan fungerar också i sociala kontext genom att det delger 
grupper ett ramverk. Fenomen förklaras vara som mest effektivt när de är greppbara och 
konkreta. 
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För att en processgraf i sammanhanget ska fungera som boundary objects, och på så sätt 
förmedla och hjälpa användare förstå den strategiska förändring som ett införande av 
informationsteknologi betyder, så behöver de ha följande egenskaper (Carlile 2002, refererad i 
Fenton 2007): 
 

ü Underlätta den process där individer gemensamt kan förvandla kunskap  
ü Visa upp en fastställd, delad syntax som mottagarna förstår och som representerar 

deras nivå av kunskap 
ü Bidra med ett konkret medel för individer för att hjälpa dem förstå och lära sig om 

skillnader och beroenden över givna gränser  
 
Iveroth & Hallencreutz (2016) sätter sense making i relation till företeelsen kartografi. De 
beskriver kartläggningens natur som väldigt lik principen och processen kring sense making. 
Exempelvis förklaras hur kartografer använder olika typer av projektion för att skapa deras 
representation av ”verkligheten” - att det inte finns någon ”sanning” utan istället bara en lång 
rad olika konstruerade antaganden. Men även att kartor till viss del kan förklara och 
generalisera en otydlig verklighet och fungera som som ett medel för att replikera en 
gemensam förståelse för ett visst sammanhang. 
 
När medarbetarna får se förändringen och hur det kommer att påverka deras dagliga arbete, 
kommer framtida meningsskapande underlättas, vilket kommer att reducera osäkerheter 
(Weick 1995). På det här sättet kan alltså en processgraf bidra till att göra förändringen 
verklig för alla involverade (Fenton 2007). Vad det dessutom kan förbättra är 
kommunikationen (ibid), som även är en del av Burltons (2001) krav för att människor ska 
lyckas uppnå insikter och därmed infria förändring: att idéer förmedlas och mottages i sina 
sammanhang. 

3.6 Effekter  
 
Ovan har förändring, förändringsmotstånd, förändring i form av införande av 
informationsteknologi, sense making, sense giving och till slut – visualisering i 
form av processgrafer och processkartläggningar. Så vad säger teorin om att 
processkartläggningen och visualiseringen kan ha för effekter?  
 
3.6.1 Effekt vid förändring 
 
Att använda en processgraf som boundary object och verktyg för förändring kan enligt Fenton 
(2007) hjälpa till att skapa ett fönster för den sortens mobilisering som krävs vid förändring. 
Det kan göra förändringar mer konkreta och realiserbara att se flödet och hur arbetet sker, och 
det är lättare att bearbeta än andra sätt att kommuniceras på, t.ex. text eller muntligt (ibid). En 
processkartläggning som aktivitet kommer att hjälpa medarbetarna att förflytta sitt fokus från 
den funktionsorienterade verksamheten, d.v.s. att varje funktion (avdelning) arbetar var för 
sig, och ge en överblick till funktionerna före och efter (Dumas et al. 2013).  
 
Christiansson (2017d) skriver att frekvent återkoppling i olika former beroende på situation, 
tid och frekvens är det en viktig del i att motivera anställda i en organisation som är under 
förändring och förbättring. Inom ramen för ett kartläggningsuppdrag spelar de anställda som 
kan organisationen sedan tidigare, samt de som är med under realiseringen av de nya 
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arbetssätten, avgörande roller. Christiansson (2017d) föreslår olika former för denna typen av 
återkoppling, där bland annat processbeskrivningar i bör-läge som visualiserar effekter av 
tänkta åtgärder ingår. Fenton (2007) ritar upp hur processkartor vid strategiska förändringar 
underlättar genom att vara lärande, representerande, transformerande och översättande.  
 
Även värderingar som självskattning kring teamets, enhetens, eller hela organisationens 
uppfattning om effekterna som uppnåtts i processarbetet kan vara effektivt, eller 
verksamhetstavlor som med hjälp av t.ex. färgkoder visualiserar läge/status i arbetet.  
 
3.6.2 Effekten vid införande av informationsteknologi  
 
Söderström (2015) redogör för hur processkartläggning kan stödja vid införanden av 
informationsteknologi. Vad som bland annat tas upp är produkten som kommer utifrån en 
processgraf; synliggjorda informationsflöden. Definierade flöden kommer förenkla 
matchning, anpassning och vidareutveckling av systemprocesser, samt arbetet att identifiera 
förändrings- och förbättringsmöjligheter i arbetsflödena (Motiwalla & Thompson 2012).  
 
Vad synliggörandet också kommer att göra är att visualisera hur värdeskapandet går till och 
vad som ger effekt in och effekt ut. Detta kan i sin tur bidra till tankemässig hjälp för de som 
arbetar med dem och hur det egna arbetet i praktiken ser ut (Larsson och Ljungberg, 2012). 
Det kommer också att öka förståelsen för det nya systemet och ge förklaring till hur det 
kommer att se ut och verka, vilket därmed kan övervinna en av införandets samt förändringars 
riskfaktorer; användarmotståndet (Kumar, Maheshwari, & Kumar 2003; Baker 1989; Fiedler 
2010; Ngafeeson 2015; Aitken et al. 2015; 10).  
 
3.6.3 Effekten för individer 
 
I Aitken et al. (2015) rapport förespråkas att kartläggningsarbetet bör genomföras med fokus 
på att se till så att nyckelpersoner förstår värdet bakom arbetet. Dessa nyckelpersoner, 
intressenter, slutanvändare och andra aktörer behöver involveras då processerna ofta är 
komplexa, men ofta även tvärorganisatoriska. Alltså påverkar en aktivitet som utförs på en 
avdelning allt som oftast i sin tur aktiviteter inom många andra avdelningar (Ljungberg och 
Larsson, s. 465).  
 
På individnivå kan en kartläggning bidra till en gemensam bild av verksamheten och 
förståelse för samtliga delar fungerar och opererar internt (Ljungberg & Larsson 2012). 
Aitken et al. (2015) skriver att ett börläge som anställda är med och planerar och kartlägger 
ger incitament och ökad motivation för att uppnå den vision som kartan visualiserar.  
 
Aitken et al. (2015) beskriver fördelarna med en kartläggning som hur de involverar 
medarbetare och ger dem en känsla av att de är en del av förändringen de står inför. 
Författarna beskriver bl.a. effekterna som samsyn, minskade missförstånd och underlättande 
av gemensamma beslut tack vare gemensamt uppritande och diskuterande. Deltagandet i sig 
beskrivs vara en del i att motarbeta motstånd, men också en bidragande faktor till att de äger 
processen och de börläge som dem sedan kommer att uppmanas att jobba emot.  
 
Denna metodiken kräver därav ett stort fokus på individen och ställer krav på dess förmåga att 
skaffa sig medvetenhet och förståelse (Burlton 2001). I sig ger metodiken en god förutsättning 
                                                   
10	Mikael Hveem, Konsult Ninetech, föreläsning om processoptimering, Karlstad Universitet 7/3 2012.	
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för att skapa en gemensam målbild då den som ovan nämnt skapar samsyn och överskådlighet 
av verksamheten. Utan kartläggning och visualisering av sådana är det svårt att som individ i 
en organisation ha förståelse för hur och vad det man gör påverkar ledet (Larsson och 
Ljungberg, 2012). Detta kan i sin tur göra att individer avgränsar sin roll ifrån den påverkan 
och de effekter som det den gör faktiskt får. Men för att den sedan ska bli levande krävs ett 
ledarskap, god kommunikation och tid (Burlton 2001).  

3.7 Analysmodell  

 
Figur 1: Författarens sammanfattande analysmodell över studiens grundläggande delar 
 
Figur 1 utläses från vänster till höger och förklarar följande: 
 
Meningsskapandet utgörs av 7 grunddimensioner som sker parallellt i en konstant pågående 
cykel; identitetskonstruktionen, det sker retrospektivt, det sker via ledtrådar, enligt 
sannolikhet, i det sociala, tillsammans med omgivningen (sjunde dimensionen är att den är 
konstant).  Cykeln fulländas av en s.k. sensegiver, en förändringsagent på mikronivå som är 
närvarande och översätter förändringsskeendet för alla involverade.  
 
Därefter studeras dessa 7 dimensioner i ljuset av det som en processkartläggning samt 
visualisering i form av processgrafer kan ha för effekter på individer, och om det i slutändan 
kan underlätta för individer vid adoption av informationsteknologi.  
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4. Resultat 
 
I följande kapitel presenteras empiri som samlats in med stöd av intervjuguiden 
(se bilaga 1) som är relevant för studiens syfte och frågeställning. Möjligheter 
definieras som det processkartläggning potentiellt kan bidra med. Insikter och 
effekter definieras som det aktiviteten men också graferna beskrivs ha för 
påverkan på individen eller annat som påverkar individen. Framgångsfaktorer 
för processkartläggning tas upp för förståelse kring det arbetet som 
processkartläggning innebär, och anses även ytterligare styrka hur och varför 
aktiviteten bidrar till de möjligheter, effekter och insikter den förklaras göra. 
 
Respektive respondent benämns i löpande text R + numret i rubriken. 

4.1 Respondent 1 

R1 har arbetat i nästan 20 år med linjearbete och haft olika chefsroller. Sedan knappt 10 år 
tillbaka har fokus legat på verksamhetsutveckling ur ett processutvecklingsperspektiv.  
 
Möjligheter 
På frågan om möjligheter i samband med processkartläggningar, handlade mycket av samtalet 
om identifiering, formulering och verbalisering av ett problem- eller behovsområde. 
Involvering och engagemang. R1 anser att oavsett om det görs med hjälp av en bild eller en 
text så kommer ändå insikt i saker och ting som en i vanliga fall förmodligen bagatelliserar 
och tar förgivet. När någon annan tar upp det och ger ett nytt perspektiv kan det inte längre 
förbises.  
 

”Alla som man pratar med har sin egen bild av processen, trots att alla sitter i samma rum” 
 
Insikter och effekter 
 

”Visualisering lyfter upp individen från själva görandet” 
 

R1 beskriver en huvudsaklig effekt vara samsynen. Per definition beskrivs den som när 
gruppen ser processen på samma sätt, från början till slut. Innan kartläggning beskriver varje 
individ hur de ser processen, vilka som jobba i den, vad de jobbar med och vad som inte 
fungerar. De beskriver också sin egen roll. Beskrivningen som de ger skiljer sig väldigt ofta 
från de övriga deltagarnas beskrivningar av samma process och hur de beskriver sina egna roll 
i den. Samsynen sker därav först när alla deltagarna uppfattar och beskriver processen på 
samma sätt. Och även att var och en kan förstå och beskriva övriga deltagares roller.  
 
Något annat som en kartläggning anses främja är dialogen, vilket i sin tur gör att 
sannolikheten ökar för att individer ger ärliga, raka svar, och syftet med kartläggningen 
uppnås lättare.  
 

”När man får det här förtroendet – vilket går ganska fort att få egentligen. Det gör att man 
också lyfter sånt som de själva kan tycka är det som ska förändras och att man 

problematiserar själva med sina egna ord” 
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Resonemanget återkommer många gånger till att en effekt vid arbete med processgrafer och 
kartläggningar ofta är förankringen. Förankringen förtydligas vara när individen ser sig själv 
som en del av ett större sammanhang, samt också ser andras roller och framförallt andras 
ansvar. Insikt i varför andra gör det dem gör. Den förståelsen i sin tur kan ge medarbetare 
möjlighet och verktyg att börja utnyttja varandra kompetenser, men det kan också utplåna 
förutfattande meningar som ofta råder kring vad andra inom organisationen utför för arbete 
och varför. Detta beskrivs kunna både generera en respekt och ett förtroende för andra 
medarbetare, men också minska det utanförskap som kan bli en produkt av oförståelse för sin 
egen betydelse i helheten.  
 
R1 anser också här att grafen är en nödvändighet för processen mot förankring: att alla är med 
från början och att inte förståelsen kommer efter införandet. Även på frågan om egna 
erfarenheter kring förändring och hur det eventuellt skulle kunna påverka framtida deltagande 
i projekt, togs det upp att det var viktigt med förankring och att en gemensam målbild 
förmedlats. Att arbetet med det behövde ha gått rätt till och att involverade partier verkligen 
förstår de som sitter och beskriver problemet - att det inte ses förbi. För då möts ofta 
motstånd, vilket kommer att fördröja och i värsta fall stjälpa införandet.   
 
”Vad ska vi göra? Och varför ska vi göra det? Så att man får den här målbilden av att, om vi 
nu gör de här aktiviteterna - då kommer vi att kunna uppnå det här resultatet. Sen kommer vi 

att komma fram till det här målet.” 
 
Därav krävs förståelse för nyttan och hur den uppnås. Följdfrågan: hur förankringen bäst 
uppnås - förklaras vara via uppnått förtroende i diskussionen, med hjälp av ledningsstöd. 
Andra insikter som hen menade kunde komma utifrån en kartläggning var bl.a. förståelse för 
behov. Vad som faktiskt behövs i en process eller vad som inte behövs, och vad nyttan och 
resultat med det hela blir längre fram. Men även ett tydliggörande kring ansvar och 
rollbefästning. Lite ordning och reda - fakta att hänga upp förbättringar och förändringar på. 
Verktyg i form av en bild som någon annan har kontextualiserat och förklarat, gör att man 
angripa problematik på ett annat sätt. 
 
Framgångsfaktorer 
För att uppnå de möjligheter som kartläggning kan ge samt insikter och effekter, beskriver R1 
att det är viktigt att syftet förankras tidigt och att ett förtroende skapas och råder. Det är 
viktigt för att de som är involverade ska släppa ifrån sig information inte utvecklar en 
protektionistisk sida där oro tar över och tystar ner diskussionen. Att förhindra den eventuella 
rädsla som kan uppstå hos individer när en verksamhet går in för att förändra och 
effektivisera. För att kunna skapa ett värde behövs förståelse för vad det faktiskt är som 
påträffas under kartläggningen, men också för personerna runt bordet. Om inte detta finns så 
riskeras dialogen, och det är i dialogen som nycklarna kan upptäckas, och i förståelsen för vart 
personerna som ingår i processen faktiskt befinner sig. Detta beskriver R1 att de anser kunna 
åstadkommas med hjälp av visualiseringen.  
 
”Egentligen så - har man någonting som inte fungerar innan så är det kanske 
inte systemet i sig som löser det. Så jag tror att det är helt nödvändigt med 
kartan” 
 
Förankringen beskrivs även, i sammanhanget gällande egna synen på införande av 
informationsteknologi och hur det bör gå till, vara en kritisk framgångsfaktor för ett sådant 
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projekt och också något som kan komma och brukar komma utifrån en kartläggning. En 
klarhet i: hur ser läget ut nu, och vad behövs göras innan någonting nytt förs in. Och också 
förståelse i hur målet ser ut och hur det uppnås. En förståelse för varför.  
 

”Då kommer vi att komma fram till ”det här” målet. Men då måste vi också 
göra ”det här”. Det är ju också en typ av förankring” 

 
Beroende på vilken typ av förändring som ska genomföras anses ledningens tydlighet, 
kommunikation, feedback och involvering vara väsentligt. Under projektets gång är det 
viktigt att information om vad som händer, vad som förväntas av individer, hur de påverkas 
och varför kommuniceras. Detta har också att göra med involveringen och att ledningens stöd 
syns igenom hela utvecklingen. Men också att ett tydligt syfte fastställs och framförallt 
kommuniceras tidigt. R1 påpekar att processkartläggningar vid ett införande av 
informationsteknik kan bidra med struktur, och beskriver att det inte finns något system i 
världen som kan lösa någonting om inte organisationen är med på det. För att införandet ska 
bli så effektivt som möjligt så behövs just struktur och insikter i vad och varför. Samt återigen 
– en mycket tydlig målbild som verksamheten är involverad i.  

 
”Den förståelsen, varför, ska man göra innan man börjar ändra på något.” 

 

4.2 Respondent 2  

R2 har en bakgrund liknande R1 inom linje, controlling och olika chefspositioner. Idag 
besitter hen huvudansvar inom hållbarhet inom alla projekt som företaget har, med fokus på 
processer, kartläggningar, riskhantering och kvalitetssäkring. 
 
Möjligheter 
Även här påpekas inledningsvis en möjlighet med processkartläggning vara struktur och 
samsyn kring det arbete som utförs idag. En slags paraply-översikt beskrivs med tydliga mål, 
syftet, vad för förbättringar som kan göras och hur dessa uppnås på mest effektiva sätt. Också 
synliggörande av vad för affärsmöjligheter och nya kundbehov som kan finnas, vad för 
verktyg som finns eller som behövs för att stötta processen mot nya mål. Att gränssnitt blir 
synligt och också ökande förtroende inom verksamheten ökar när tid tas för att genomföra 
kartläggningsarbete. R2 beskriver också möjligheter att avpersonifiera och att komma ifrån 
individet vid en kartläggning, vilket gör att arbetet inte behöver fastna vid personliga åsikter 
utan istället fokusera på att få fram åtgärder och konkreta förbättringar i processen.  
 
Vad som också beskrivs är de att skapa en handlingsplan med åtgärder kopplat till det börläge 
som en kartläggning kan åstadkomma. I den kan även kvalitetssäkringar ritas upp för att 
kontinuerligt se till så att börläget fortfarande är aktuellt och att valt arbetssätt fortfarande är 
enligt best practice för situationen som råder.  
 
För införanden av informationsteknologi är just rätt definierade behov, krav och den 
kvalitetssäkringen extra viktig och även en stor möjlighet, då R2 påpekar den övertro som ofta 
råder runt sådana projekt.  
 
Insikter och effekter 
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Gällande insikter som en processgraf kan bidra med föreslår R2 till att börja med förankring. 
Men också hur kopplingar inom organisationen blir tydligare. Att all input och all output blir 
synlig och att kännedom om t.ex. vad som händer två steg bort i ens flöde också kan göra att 
medarbetare inte till lika stor del ser sig som en, utan att de får förståelse för hur exempelvis 
en genväg en vanligtvis tar på ett ställe påverkar någon i flödet längre bort.  
 
”Man fastnar inte i det här ”vi och dom” när man jobbar med 

att visualisera en process” 
 
Ytterligare redogörs för en slags erfarenhetsåterföring, att kartläggning kan bidra till att få 
loss kompetens och kunna se vart någonstans den finns. Förståelsen för sin egen roll och 
andras roll i flödet ger översikt hur arbetet sker idag och hur arbetet bör ske imorgon. Detta 
kan i sin tur hjälpa till med förankring för ett börläge, då en förstår vad andra gör inom 
organisationen och vad för slags kompetens som finns att tillgå. Det kan också bidra till insikt 
i hur alla tillsammans ska arbeta för att nå ett börläge, vilket i sin tur frambringar 
engagemang. 
 

”Att faktiskt se t.ex. varför man ska ta sig tid att gå på den där affärslunchen 
eller ringa upp den där kundkontakten faktiskt får mening, för att en kan se vad 

den lunchen skulle kunna komma att mynna ut i för värde” 
 
Vid ett införandeprojekt kan en graf underlätta genom att rada upp och sedan synkronisera 
arbetsflöden och systemflöden, beskriva hur det är tänkt att arbetet ska ske och vad sedan 
systemstödet ska göra i det. Tydligt blir då också andras system och dem gränssnitten. Detta 
kan ge tekniska fördelar men beskrivs också socialt vara positivt då nyttan framkommer 
tydligt, ledningsgruppen visar vad de är ute efter och att hela organisationskulturen presumtivt 
kan dras med och bli mer förändringsbenägna.  
 
”Att man förhoppningsvis kan vinna över de som tycker det är jättejobbigt med ett nytt system 
– typ dom som säger ”vad ska det vara bra för, jag kan ju det gamla så bra och nu kommer 

det nåt nytt”” 
 
En annan effekt som en processgraf föreslås kunna bidra med i det sammanhanget beskrivs 
vara ett sätt att mäta nytta på och se hur långt ett projektet har kommit. Projekten innebär ofta 
många upp- och nedgångar och det är sällan de går smärtfria, och då kan det vara positivt att 
kunna visualisera arbetets framdrift för att visa vart projektet befinner sig och vad det innebär. 
Om ett införande blir för utdraget blir det svårt att peka på nyttan och det kan stjälpa 
projektet.  
 
”Det kan vara så att man har delprojekt – och då gäller det att kunna fira sina 

segrar brukar jag säga. För att få den här positiva känslan” 
 
Framgångsfaktorer 
R2 beskriver förankring och att involvera alla som framgångsfaktorer vid 
processkartläggning. Detta beskrivs som när alla är med på och har förståelse för syftet och 
utifrån det engagerar sig i diskussionen. Även här framhålls hur en för att lyckas med detta 
behöver tydlig kommunikation, involvering och ett engagemang hos deltagare, och att 
samtalet främjas är av stor vikt. Ett samtal där individer får komma till tals och det visas att 
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tid läggs ned på det arbetet, och där ledarna är lyhörda. För att lyckas med detta påpekar R2 
också att ledningen bör se till så att de som deltar också ges den tiden och möjligheten, så att 
inte vissa i rummet sitter och halvt jobbar med annat, behöver svara i telefon mitt i eller 
liknande.  
 

”Att alla förstår syftet, att dom är viktiga pusselbitar för att det här 
ska bli så bra som möjligt” 

 
R2 berättar i sammanhanget gällande förankring vid förändring om hur hen vid flera uppdrag 
har identifierat hur viktigt det är att låta den processen ta sin tid, särskilt vid uppstart. Att inte 
rusa förbi den delen och att inte ta förgivet att alla har förstått. Den som initierar förändringen 
har förmodligen skeendet glasklart framför sig, samtidigt som andra kanske hör om det för 
första gången, vilket gör det än viktigare att lägga ner tid och energi på att försäkra sig om att 
alla är på samma plats, har förståelse och är med på vad som komma skall.  
 
Engagemanget beskrivs vara särskilt viktigt vid kartläggning inför införande av 
informationsteknologi. R2 beskriver ett exempel från ett införande som hen nyligen deltog i 
som hade dragit ut på tiden och blivit omständligt. Kartläggningen genomfördes då inte inför 
införandet, utan projektet hade varit igång under en längre tid redan när det arbetet 
påbörjades. R2 beskriver hur de då fick backa och lägga mycket tid på att skapa en samsyn 
genom mappning11, och därefter en förståelse för vad som faktiskt var bra med införandet.  
 

”Det är viktigt att man har en uppstart innan allting påbörjas, där man 
verkligen har avsatt tid till att förklara syftet med vad det är vi gör och tidigt får 

med alla”  
 

För att lyckas med detta och vända på motståndet, genomfördes ett antal workshops där fokus 
lades på förståelse för nuläge och börläge och tillvägagångssättet däremellan. Detta för att 
användarna sedan skulle kunna känna igen sig i den nya tekniken genom att använda rätt 
nomenklatur, skapa en översikt på processerna, visa upp vem som gör vad, och framförallt; 
hur använda detta nya, och varför. Detta projektet beskriver R2 ha gått från att användarna 
försökte förhala det hela, till att landa i att införandet genomfördes som det var tänkt från 
början – om än försenat.  

4.3 Respondent 3 

R3 är verksamhetsutvecklare samt verksamhetarkitekt med bakgrund som konsult inom IT-
branschen och har erfarenhet av arbete med processer sedan många år tillbaka.  
 
Möjligheter 
R3 anser att syftet ofta ligger i att effektivisera verksamheten, och där i ligger också 
möjligheterna. Också samsyn, förankring och samtalets värde tas upp. Styrkan som ligger i att 
skapa en överblick och en syn på nuläget och varför en förflyttning ska och bör ske mot ett 
arbetssätt som definieras i ett börläge. Detta kan också adressera vart ett eventuellt motstånd 
ligger för att lättare kunna hantera det. Möjlighet beskrivs också i samband med detta vara på 
stora organisationer som kanske jobbar globalt t.ex. att även individer på många olika platser 

                                                   
11 Respondents ordval för kartläggning 
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som kanske inte jobbar tillsammans ändå ser och ges möjlighet till förståelse kring sin roll i 
helheten.  
 

”Det finns också ett värde i det här med att man sitter och diskuterar det här 
med hur vi faktiskt jobbar, för det är oftast väldigt.. man tror att alla har koll, 

men oftast är det inte så” 
 
Vid ett införande av ny teknologi beskrivs det som en stor möjlighet att kunna rita upp och se 
hur ett systemstöd ska utformas då organisationens flöden syns tydligt och det därmed blir 
lättare att integrera det. Visualiseringen tydliggör all information, aktiviteter och processer. 
Också att den involvering som en processkartläggning betvingar beskrivs vara en stor 
möjlighet vid införande då det innebär att projektet inte kan bli så projektdrivet som det kan 
tendera att bli. R3 beskriver att det då inte blir möjligt att glömma slutanvändaren på samma 
sätt som det ofta finns tendens till.  
 

”Då kan man se att det här stödet verkligen blir ett stöd för den 
process man har tänkt att den ska stödja” 

 
Insikter och effekter 
Den viktigaste insikten beskrivs vara den som kommer utav att se sin egen del i helheten. Hur 
saker och ting hänger ihop och att se hur ett resultat framställs eller potentiellt kan framställas, 
som sedan också kan tillfredsställa ett behov - och hur meningen med det hela bidrar till 
helheten.  
 
Vidare diskuterades hur visualisering kan underlätta dialog och får människor att prata om 
saker och börja förstå sig på varandra. R3 har å det senaste involverats i något som kallas 
Förmågekartor, som går ut på att processer ritas upp, fast med fokus på förmågor som finns i 
verksamheten. R3 beskriver detta vara något som är lätt att ta till sig, och också att det i olika 
skeden är lätt att använda sig utav. Likaså beskrivs det vara något som underlättar diskussion 
och ömsesidig förståelse inom organisationen. 
 

”Det här med att kunna visualisera och att se sin del i helheten och få förståelse för vad 
andra gör är viktigt för inställning till förändring. Det är väl det som jag hela tiden tänker 

kring, ju längre man jobbar desto tydligare blir det att det är det som är det svåra” 
 

Insikterna som kommer i sammanhanget för processkartläggning inför ett införande av 
informationsteknologi beskrivs vara hur ett system kan stötta en process och hur det faktiskt 
kan tillfredsställa behoven som finns. Ibland kanske inte ens förståelse råder kring vad de 
behoven är, och då blir det svårt att greppa vad ett system ska göra för att hjälpa till. Men 
sedan också vilka roller som i den förändringen behövs för att utföra arbetet.  
 
Den delen påpekar dock R3 vara något som kan bli vanskligt. Ibland kanske en 
omorganisation framkommer som nödvändig, och i sin tur kräver att någon behöver flyttas 
eller att en roll behöver tas bort. Det kan ibland vara identifiering av ny kompetens eller nya 
roller eller kanske bara omorganisering i form av avdelningsbyte. Varje steg och varje 
funktion görs synlig. Processerna beskrivs som något som visar hur saker sker och hur 
meningen uppnås. Hur förändra, hur arbeta, hur använda systemet, hur uppnå ett mål.   
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”Tekniken är det enkla – människorna är ju det svåra” 
 

R3 besvarar från om hens erfarenheter från tidigare projekt skulle kunna påverka hur 
inställningen till förändringar och informationsteknologi skulle kunna påverka framtida 
antaganden. Hen påpekar att det är svårt att säga, att det är komplext och att ju längre en 
jobbar desto tydligare blir det att just förståelsen för helheten, förståelse för nyttan och för 
sina medarbetare är det som är det svårare i sådana sammanhang. R3 tror dock att 
organisationskulturen spelar stor roll i hur en angriper en sån förändring, hur medarbetare är 
mot varandra och också hur dess ledare hanterar situationen.  
 
Framgångsfaktorer 
Vid själva aktiviteten beskriver R3 det vara kritiskt att ha med rätt deltagare. Idén vid 
kartläggningar är ofta initialt att alla har koll. Ofta sitter ledningsgrupp med full koll sedan 
lång tid tillbaka på det som ska förändras, och har därför en idé om att ”alla förstår väl det 
här”. Då beskrivs det vara av vikt att ta den tiden det tar att involvera resterande organisation 
och nå upp till samma nivå av insikt. Därav att göra denna typ av arbete tidigt vid en 
förändring för att inte hamna i obalans. En framgångsfaktor vid förändringar benämns vara 
just att ha med sig medarbetare tidigt, att ha respekt för den tiden det tar för alla att uppnå 
samma insikt. Individer måste förstå varför och vad de kommer få ut av det hela för att vilja 
förändras. Och de måste vilja för att kunna förändras. Först då kan förankring uppnås.  
 

”Syftet kan vara att - vi behöver införa ett nytt system som underlättar vårt 
arbete. Men jag tror att det är viktigt att man är tydlig med varför man gör det” 
 
Även vikten av att en vision finns för organisationen beskrivs, och utifrån visionen ha mål 
som en sedan kan bryta ned, och det är först vid de nedbrutna målen som en kartläggning kan 
fungera som en målbild. R3 beskriver arbetet med processer som något som ofta är långsiktigt 
och mer kostsamt, men att ledare ofta prioriterar kortsiktigt och det som ger snabba resultat. 
Till detta tar R3 upp något som hen benämner som ett skräckexempel, där en ledare på en stor 
organisation initierade en stor förändring, men sedan inte vidhöll den, och då rann det ut i 
sanden. En framgångsfaktor påpekas därav vara att som ledare vara engagerad och hängiven 
sin vision, uppmuntra förändringen och visa på att den är viktig.  
 
”För att vara en bra förändringsledare så måste vi också ha någon chef, eller någon som har liksom 

lite makt och pengar som kan vara med och promota förändringen och säga att den är riktig och hålla 
i den. Det tycker jag är jättejätteviktigt. Annars kan man lika gärna strunta i den, för den kommer inte 

att lyckas” 
 
I relation till införanden av informationsteknologi beskrivs det vara positivt eftersom att det 
blir ett tvång att grundligt involvera användarna och de som faktiskt utnyttjar och framförallt 
kommer att utnyttja systemet. De involverar dem från början och det kommer att göra att 
stödet faktiskt blir ett stöd för den process som de är tänkt för. Utan användarnas involvering 
är det svårt att ta fram en korrekt processgraf. Lyckas detta kan därigenom även problematik 
undslippas om t.ex. tanken är att ett standardsystem införs – men det visar sig att det behövs 
enorma anpassningar. Sådana situationer är önskvärt att ha koll på från början, vilket en tidig 
kartläggning och förankring kan bidra till. Men dock – tillägg görs även här – att ledningens 
fulla stöd och engagemang är av yttersta vikt.  
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“Det kan vara bra att utse en förändringsledare som har det som sin 
uppgift att driva förändringen när man tex inför ett nytt IT-system. Ofta 

glöms detta bort och man tror att förändringen kommer av sig själv, vilket 
oftast inte är fallet” 

 
Enligt R3 gäller det vid en processkartläggning, som hen definierar som ett sätt att jobba med 
förbättringsarbete - att ha någon i ledande position som kan beordra tid och pengar, rätt 
kompetens och som vill satsa för att det ska bli ordentligt prioriterat. Därefter krävs det en 
tydlig motivering till varför arbetet ska genomföras, och detta bör göras innan arbetet börjar 
för att inte slösa tid på att sitta i workshops utan att det blir något av det. Vad är syftet, vad är 
målet?  
 
”Varför gör vi det här, egentligen? Man måste alltid fråga sig varför 

man gör saker ” 

4.4 Respondent 4 

R4 har bakgrund som ekonom och kravhanterare inom IT, men är numera certifierad 
verksamhetsarkitekt med ansvar för processer och förmågor. Leder ett team med kompetenser 
inom både IT- och informationsarkitektur.  
 
Möjligheter 
R4 beskriver kartläggningens möjligheter vara framförallt; hur effektivisera. Vid förändringar 
går de sakligt igenom hur jobbet sker idag, hur det bör se ut imorgon, vad som behövs för att 
uppnå morgondagens läge och hur det därefter kommer att se ut. Vad som beskrivs komma 
utav det arbetet är bl.a. klarhet i vilka steg som bör göras maskinellt och vilka som bör göras 
manuellt och få samt förmedla förståelse för det. Även möjligheten till att visualisera ett nytt 
arbetssätt. Detta beskriver R4 som en slags överenskommelse gällande vilka aktiviteter samt 
ordningen på dem för att uppnå ett visst värde som det hela ska generera.  
 
R4 berättar om ett stort projekt som genomfördes där processgrafer med framgång användes 
för att sätta ett system i sitt sammanhang och därefter utföra acceptanstester och se om 
systemet uppfyllde det som kravställs i början av projektet. I det projektet fick processerna 
följa med och synas rent fysiskt hela vägen, och arbetet att ta fram dem fick ta den tid det tog. 
Efter uppritade processer kvalitetssäkrades kartläggningen med verksamheten och fick 
därmed också godkänt kring det tänka tillvägagångssättet. Den tiden och energin fick de igen 
senare i projektet, när detaljer och kravställning och acceptanstester skulle påbörjas. 
 

“Ja de fick den effekten att vi faktiskt fick ett system som stödde den 
processen vi ville ha. Och det är inte alltid man får det kan jag säga” 

 
Insikter och effekter 
Parallellt till det lyckade projektet beskrivs en situation med mindre lyckat resultat, där målet 
var att införa en gemensam process i organisationen. Då alla har sin idé och mening om sin 
roll och sitt jobb låg det en stor svårighet i att uppnå acceptans kring att sammanföra alla i en 
gemensam process. 
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”Alla tycker ju att "de jag håller på med är jätteunikt". Men när man 
skrapar lite så är det inte så mycket som är unikt” 

 
Uppdraget tog många år och att uppnå den insikten, att ärendena ser ungefär likadana ut 
överallt, har till ett visst mått uppnåtts. Stort motstånd möttes då alla ansåg sin del vara unik 
och inte kunde se en gemensam process som rimlig. R4 beskriver att den förståelsen 
uppnåddes genom att gång på gång gå igenom processen och vad som händer i den, 
visualisera den, samt att vara ödmjuk inför de faktum att alla ser sig själv som just unika. 
Samt svårigheterna de innebär när den typen av förändring ska genomföras som kräver att 
individer lyfter sin blick. Förändringsarbeten kräver inte sällan att processer hanteras 
tvärorganisatoriskt, och då kan inte alla på egen hand förstå och kunna allt.  
 
”Det var ju viktigt att ha med alla dom olika kompetenserna när man tog fram 

processen, och dom som verkligen arbetar i den. Men sen är det ju också viktigt 
att den förankras i resten av verksamheten” 

 
På frågan om varför inte den metoden används oftare, svarar R4 att det har att göra med tid. 
Och att det ofta råder en uppfattning om att alla har koll på vad som ska göras och varför, och 
att det då inte är mödan värt för att det ändå inte kommer att ge några nya insikter eller ny 
kunskap.  
 
Vidare i det sammanhanget ställdes frågan hur hen ser sig själv i rollen som systemanvändare 
och hur hen skulle ta sig an ett nytt system. Då framhölls och påpekades den gissningslek som 
ett systeminförande kan tendera att bli när otillräckligt med tid har lagts ner på att faktiskt ta 
reda på vad som behövs och hur användarna faktiskt jobbar. Reflektionen kring sin egen roll 
hamnade direkt vid att ifrågasätta och kommentera en vanlig effekt som ofta känns av – hur  
de som genomfört kravspecificeringen verkar ha hoppat över just de som faktiskt ska använda 
systemet. Inställningen var kritisk och ifrågasättande. 
 
”Man har ju undrat när man ser ett nytt system - hade dom ingen som kollade hur vi jobbar? 

Om man köper in något som vi alla drabbas av - så kan man ju undra, hur fan tänkte dom 
här? Det här hänger ju inte alls ihop med hur jag jobbar” 

 
R4 beskriver vidare att en effekt av kartläggning är samsynen. Samsynen definieras också 
som en överenskommelse inom organisationen - då gällande vad för värde som ska komma ut 
ur arbetet och förändringen i sig.  
 
I de fall som ett nytt system ska införas så beskriver R4 en effekt vara hur grafer kan kopplas 
till systemet och hur det kan hjälpa till. Det kan i sin tur kopplas till information och då få 
förståelse för hur värde genereras. Exempelvis kanske ett system används på ett ineffektivt 
sätt, eller tre system används till nästan exakt samma sak. R4 beskriver hur de förekommer 
situationer då en idé om att t.ex. ett nytt system behövs, men att sedan när en kartläggning väl 
genomförs och de saker som antogs i början faktiskt uttrycks och visualiseras, så kanske det 
snarare bara behöver omarbetas, eller rentav lyftas bort.  
 

”Man kanske inte ser det i första läget därför att ofta kan man också tycka att 
det är lite ballt också att bygga ett nytt stöd, fast det kanske inte alls är det vi 

behöver” 
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Framgångsfaktorer 
R4 anser att framgångsfaktorer vid kartläggningsarbete är att ha med sig individer med full 
insikt och koll på den verksamhet och den process som ska kartläggas. Utöver det krävs också 
ett visst visionstänk för att kunna åstadkomma ett meningsfullt börläge, och någon som är 
kunnig inom verksamhetsutveckling.  
 
Hen beskriver hur det vid stora förändringsprojekt är väldigt viktigt att man har representanter 
för förändringen som under resans gång går med och påverkar och företräder t.ex. de som inte 
kan vara omedelbara deltagare, t.ex. i väldigt stora organisationer.  

 
“Antingen så plockar man in några representanter som får bli ambassadörer ute i 

verksamheten. Vi har ju också gjort turné ut i landet - då åker vi ut och besöker och talar om 
"okej, vi tänker såhär". Och så får man med sig en input. Men det är ett rätt dyrt sätt att göra 

det på men rätt effektivt” 
 
Men också något som understryks flera gånger är att koppla ihop allting till en helhet, sätta 
det i ett sammanhang och komplettera med information och hur information används och 
förädlas i processen. R4 påpekar hur det är avgörande i förändringsprojekt i form av ett 
systeminförande att faktiskt träffa slutanvändaren och tala om för dem hur det är tänkt att 
projektet ska genomföras, och varför det är tänkt så. Som exempel tas då hur visualisering kan 
användas, men att det inte nödvändigtvis måste göras med hjälp av grafer - utan det kan även 
vara bilder, eller likväl streckgubbar.  
 
“Ja, men jag skulle säga att processkartan i sig har ju ändå ett visst begränsat 

värde – det är mer när man sätter ihop det till en helhet” 
 
Det behövs absolut en solid motivering som förklarar varför förändringen behövs, men det 
behöver också att det väcker en fullfjädrad medvetenhet om förändringen och ge individer en 
helhet. Och det beskrivs kunna göras via en processkartläggning.  
 
”Man kan inte anta att alla förstår. Utan man måste förklara vad man 

försöker uppnå och hur det är tänkt att det ska uppnås” 
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5. Analys 
Här analyseras insamlad empiri mot teorin enligt det som studien syftar till att 
undersöka - hur processkartläggning och visualisering i form av processgrafer 
kan främja meningsskapande och underlätta för individer vid adoption av 
informationsteknologi. Upplägget är enligt studiens frågeställning:  
 

- Vad för effekt kan en processkartläggning och visualisering i form av 
processgrafer ha? 
 

- Kan processkartläggning och visualisering i form av processgrafer 
främja meningsskapandet? 

  

5.1 Effekter  

5.1.1 Samsyn  
En tydlig riktning syntes i det empiriska materialet, så till den grad att alla respondenter 
nästan ordagrant besvarade frågan på samma sätt gällande vad för effekt 
processkartläggningar kan ha. De pekade alla på det som också teorin om processkartläggning 
och visualisering i form av processgrafer föreslår, nämligen de om samsyn (se avsnitt 3.5.1 
Processkartläggning & 3.5.2 Processgrafer). Både i exempel som beskrivs samt i generella 
svar på frågan förklaras hur processgrafer potentiellt kan bidra till att syfte och mål förankras, 
och att ett starkt motiv till förändringen tydliggörs (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).  
 
För att cementera det som samsyn står för och vad som kommer utav detta lovprisade uttryck 
skickades en kompletterande förfrågan ut till respektive respondent om att förfina sin 
definition av det (se Bilaga 2). Förklaringarnas gemensamma nämnare blev att samsyn 
innebär en generell överenskommelse gällande hur flöden i organisationen ser ut och hur 
värdeskapande genereras steg för steg, från början till slut. Exakt hur samsyn uppstår beskrivs 
vara när individer var och en beskriver hur de ser processen, vilka som jobba i den, vad de 
jobbar med och vad som inte fungerar. De beskriver också sin egen roll. Denna beskrivningen 
skiljer sig ofta från de övriga deltagarnas beskrivningar av samma process och hur de 
beskriver sina egna roll i den. Samsynen är därav det när alla deltagarna uppfattar och 
beskriver processen på samma sätt (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 
 
I teorin beskrivs samsyn av exempelvis ett börläge som anställda kan relatera till, kunna ge 
incitament och ökad motivation för att uppnå en vision som den grafen visualiserar (se avsnitt 
3.6.3 Effekten för individer). Detta beskrivs även av respondenter och hur samsynen bidrar till 
engagemang på så vis att förståelse som kommer med samsyn även ökar på incitament för att 
jobba mot t.ex. ett börläge (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.4). Det kan också bidra till minskade 
missförstånd, förståelse för det egna värdet och andras värden, men också för vad för värde 
som hela organisationen i stort ska generera (se avsnitt 4.1, 4.3, 4.4), även om t.ex. 
organisationen är utspridd på olika geografiska platser (se avsnitt 4.3). Vad det i sin tur 
beskrivs kunna bidra till är ökad respekt för varandra, informationsutbyte och 
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erfarenhetsåterföring. Att få syn på och förståelse för den kompetens som finns och vart den 
finns, samt hur den kan nyttjas.  
 
5.1.2 Dialog  
Annan effekt beskrivs av samtliga respondenter hur kartläggning och visualisering främjar 
dialog och engagemang. Att det skapar diskussion och involvering. Att det tar upp och ger 
insikt i saker som i vanliga fall bagatelliseras och tas förgivet (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). I 
två av intervjuerna tas reella fall upp där kartläggning har använts kontra inte används, och 
där de projekt där tid lades ner på att konkretisera och diskutera processer och visualisera dem 
enligt reglerna, så har projekten nått stora framgångar (se avsnitt 4.2, 4.3).  
 
En respondent beskriver ett projekt där processerna som rent fysiskt följde med och syntes 
hela vägen, ständigt gicks igenom och diskuteras runt och hur det gav resultat att systemet de 
ämnade införa stödde hela processen som de hade önskat, och påpekade i sammanhanget att 
det inte var en helt vanlig utgång (se avsnitt 4.4). En annan respondent beskriver att det är i 
dialogen som nycklarna finns för att uppnå förståelse kring vad det är som påträffas under en 
processkartläggning, men också vart andra personer i processen befinner sig och varför (se 
avsnitt 4.1). Men också att när individer upplever att någon lyssnar till dem och de får 
möjlighet att ta till orda så skapas ett förtroende, och det i sin tur kan bidra till att rätt 
information ges ut och att individer vågar problematisera, och kartläggningen kan uppnå det 
den syftar till (se avsnitt 4.1). 
 
I teorin beskrivs hur förändring kan förverkligas genom ett antal steg som förklaras i en slags 
behovstrappa (se avsnitt 3.2.3 Förändring: processen). Dessa beskrivs i frågeställningar som 
Vad är det för något, Hur fungerar det och Hur kommer detta att påverka mig och mitt 
jobb/Hur kommer jag att bli utvärderad. Förslag ges även på hur krav kring vision, 
kommunikation, tydligt ledarskap, resurser och tid ska ställas på projektet för att öka chansen 
att uppnå framgång.  
 
5.1.3 Synkronisering 
En stor orsak till att användarmotstånd och i längden förkastning eller sabotage uppkommer 
beskrivs i teorin vara när informationsteknologin skiljer sig från organisationskulturen. För att 
inte fastna i det beskrivs det att ledare måste involveras och utforma en strategi som anpassar 
systemets processer med verksamhetens processer för att alla delar – strategiskt, kulturellt, 
operationellt, ledningsmässigt och så vidare – ska stämma överens (Se avsnitt 3.3 Förändring: 
införande av informationsteknologi; 3.3.2 Att hantera motståndet).  
 
Respondenter beskriver hur kartläggningar kan bidra med rätt definierade behov och krav 
inför ett införande av ny teknologi, men också tydliggörande av arbetsflöden som därmed 
lättare kan synkroniseras med systemflöden – både nuvarande och önskade. Det beskrivs 
kunna bidra med struktur för att göra rätt val av system och att införandet blir så effektivt som 
möjligt (se avsnitt 4.1). Det kan bidra till att rätt slags system förs in och inga stora 
kostsamma anpassningar behöver göras efter utrullning. Det kan underlätta integrering av ett 
nytt system, effektivisering av ett gammalt eller kanske hindra ett onödigt införande. Det kan 
bidra med förståelse genom tydliggörande av vad ett system faktiskt kan göra inom en 
organisation, då denna kunskap inte alltid är lätt att uppnå (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Men 
också kvalitetssäkring genom att hela tiden återgå till de olika grafer som har ritats upp för att 
se till att tillvägagångssättet fortfarande är vad som gäller, vad som är bäst och vad som passar 
enligt hur omständigheterna ser ut och förändras (se avsnitt 4.2).  
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För att få användarnas stöd, och därmed kunna utnyttja deras organisatoriska insikt och i 
någon grad kunna bedriva s.k. användardriven utveckling och därmed kunna ta hänsyn till 
hela organisationen behov och rutiner, beskrivs det hur guidning, tid och resurser bör läggas 
på att lära ut vad som kommer och hur det kommer ske (se 3.3.2 Att hantera motståndet). 
Liknande beskrivs för att få individer att förstå va de går emot och släppa vad det går ifrån, att 
tydligt visa upp en målbild och vision (se 3.6.3 Effekten för individer).  
 
5.1.4 Individet  
Flera teoretiker påpekar hur organisationers inre processer behöver hanteras för att förbättra 
arbetet vid förändringar och införanden av informationsteknik (se avsnitt 3.3 Förändring: 
införande av informationsteknologi; avsnitt 3.3.1 Utmaningar; avsnitt 3.3.2 Att hantera 
motståndet). Ledning måste bli bättre på att hantera motstånd genom förståelse och 
meningsskapande för vad en som individ ställs inför, vad det innebär för personen men också 
för rollen, vad som förväntas utav en, om det kommer att mätas etc.  
 
En effekt som pekas ut är den om individens uppfattning av den egna rollen, och vad den 
spelar i helheten (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). En av respondenterna benämnde detta som 
förankringen, och att förankringen då innebar att en såg sig själv som en del i ett större 
sammanhang som i, vad händer före och vad händer efter mig. Och även de förutfattade 
meningar en kan ha om sina medarbetares roll i sammanhanget kunde suddas ut (se avsnitt 
4.1). En respondent tar upp vad som kommer utav visualiseringen och hur den är viktigt för 
inställning. Hur det gör skillnad att fysiskt se sin del i helheten (se avsnitt 4.3). 
 
I teorin beskrivs hur motstånd är något som kommer utifrån osäkerhet, oro, oförståelse, och 
att det då uppstår som en försvarsmekanism mot eventuella negativa konsekvenser som kan 
komma utifrån en förändring. För att vända denna negativa spiral beskrivs det hur individens 
förluster bör kännas vid och sättas i relation till det den kan utvinna av förändringen (se 
avsnitt 3.2.3 Förändring: processen; 3.3.2 Att hantera motstånd). I exempel som tas upp av en 
respondent beskrivs hur ett projekt där motståndet mot en förändring höll på att stjälpa ett helt 
införande, vari en kartläggning genomfördes. Arbetet med kartläggningen fick ta all tid den 
behövde, och processerna i projektet och som förändringen innebar upprepades om, och om, 
och om igen för att åstadkomma förståelse för nuläget, börläget och vad som behövdes 
däremellan för att lyckas med genomförandet och varför det behövdes. Resultatet av det 
förklarades vara att att projektet genomfördes enligt planen varit från första början, och 
systemet började användas (se avsnitt 4.2).  
 
En viktig del i denna effekt kring individens roll beskrivs vara, att vad som än orsakar ett 
systeminförandes misslyckande – riskerar det att minska användarnas förtroende för 
informationsteknologi . Inom en organisation kan detta vara kritiskt om en stab ställer sig 
kritiska och i värsta fall passiva till framtida förändringar i form av informationsteknologi 
3.3.2 Att hantera motstånd).  
 
Det är också här som nästa teoretiska grepp tar plats som något som denna studie 
argumenterar för är bland det viktigaste för att hindra att en negativ utvecklingsspiral tar vid. 
Nämligen meningsskapandet.  

5.2 Meningsskapandet 

Teorin beskriver hur individer adopterar eller avfärdar teknologi via cyklar som sker 
kontinuerligt fram till det att artefakten har rubricerats som meningsfull eller ej. Ett 
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informationsteknologiska införandeprojekt sträcker sig generellt över en längre tid och 
utveckling och förändringar i det sociomateriella kontext som arbetet sker inom hinner ske 
under tiden som det pågår. Cykeln för meningsskapande tar vid redan vid första 
introduktionen till den förändring som ny teknologi innebär och påbörjar uppbyggnaden av 
det kognitiva ramverk som kommer att avgöra om adoption eller avslag sker (se avsnitt 3.4 
Sense making).  
 
För att förtydliga analysresultatet om hur processkartläggning och visualisering i form av 
processgrafer stödjer de olika dimensionerna skriv det efter varje resonemang ut till vilken 
grad de anses kunna stödjas. 
 
5.2.1 Identitetskonstruktionen 
I intervjuer framkom tydligt att en effekt av en kartläggning och dess resultat var – förståelse 
för den egna rollen. Men även förståelse för andras roll (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Teorin 
beskriver identitetskonstruktionen som sättet vi förstår oss själva och gör antaganden om oss 
och vår situation i relation till världen runt omkring oss, formar hur vi agerar och tolkar 
händelser. 
 
I organisatoriska sammanhang sker identitetsskapande beroende på hur vi anser att vår 
professionella roll inom en organisation ser ut. Förståelse för det skulle därför kunna något 
som vid teknologiska influenser kan ombilda vår identitet och stabilisera vår egen 
identitetskonstruktion (se avsnitt 3.4.1 De 7 grunddimensionerna, punkt 1). Det framkom vid 
intervjuer att förståelse för den egna rollen kan minska utanförskap genom att ens betydelse i 
helheten blir tydliggjord, vilket i sin tur bidrar till respekt och förtroende. Det skulle därför 
kunna argumenteras för att detta fastställande av den egna organisatoriska rollen som kommer 
som en effekt utav processkartläggning och att se den i en visualisering som dessutom väger 
in en organisatorisk helhet såsom processgrafer gör, kan denna del i meningsskapandet 
påverkas mycket av en sådan aktivitet.  
 
Vad som dock anses vara relevant att påpeka är att den påverkan som beskrivs kan vara av 
både positiv och negativ karaktär. Detta tas även upp av respondent (se avsnitt 4.3) som t.ex. 
om en omorganisering framkommer som nödvändig då rollbefästningar görs och t.ex. en 
flaskhals blir synlig och förändringar krävs och fastställs. I ett sådant fall är tolkningen är 
utifrån vad teorin beskriver att motstånd kommer utifrån som oro, rädsla för att lämna det 
gamla, förvirring kring vad förändringen verkar landa i etc. (se avsnitt 3.2.3 Förändring: 
processen) att identitetskonstruktionen i ett sådant fall skulle kunna destabiliseras så till den 
grad att en negativ spiral mot användarmotstånd sätts igång.  
 
Sammanfattningsvis är tolkningen därför att en processkartläggning och visualisering i form 
av processgrafer kunna stödja dimensionen Identitetsskapande i hög grad. 
 
5.2.2 Retrospektion   
Individen utvecklar undermedvetet referensramar kring händelser, beroende på vad de har för 
erfarenheter och tidigare upplevelser. För adoption av teknologi sker detta enligt teorin 
exempelvis när ett problem som tidigare upplevts, visar sig kunna förenklas med hjälp av ett 
system. Men det kan också påverkas av t.ex. tidigare upplevelser av införanden som gått bra 
eller dåligt, och hur en efter det anser sig fungera/anpassas till en sådan förändring (se avsnitt 
3.4.1 De 7 grunddimensionerna, punkt 2).  
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I en intervju påpekas det på frågan om hur tidigare projekt som hen varit involverad i kan 
tänkas påverka hens framtida deltagande och inställning. Svaret blev då att det som har hänt 
sitter i. Inställningen verkade kritisk och i utläggning var tydligt att individen deltagit i ett 
antal införandeprojekt som upplevts misslyckat, då känslan var att ingen hade lyssnat och 
förstått vad som faktiskt behövdes (se avsnitt 4.3). I en annan intervju verkade inställningen 
även där återhållsam och kritisk, om än fokus då mer verkade ligga i att vid återgivandet 
också vara pragmatisk och förklara hur det hade kunnat göras bättre vid framtida projekt, och 
återigen då så påpekades förankring och en gemensam målbild (se avsnitt 4.1).  
 
Detta kan tolkas som att retrospektivt så sitter tidigare projektupplevelser i och påverkar 
inställningen till framtida projekt. Vad som dock också diskuterades i flertalet intervju i 
samband med detta var just hur det som föreslås komma utifrån processkartläggning: 
förankring, samsyn och målbild också var lösningen till den problematik som de ansåg finnas 
(se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).  
 
Utifrån det som teorin beskriver om att  individer antar system först när de ser hur det 
kommer att kunna lösa en problematik som de upplever. Samt det respondenterna beskriver 
som effekter processkartläggningar kan ha gällande synkronisering av organisatoriska- och 
systemprocesser, och vad teorin förklarar att en processkartläggning ska bidra med i form av 
visualisering av de värdeskapande steg som visar upp vad och varför saker sker i flödet (se 
avsnitt 3.6.1 Processkartläggning). Så tolkas sammanfattningsvis att processkartläggning och 
visualisering i form av processgrafer kunna stödja dimensionen Retrospektion i hög grad. 
 
5.2.3 Avkodning, ledtrådar och signaler 
Teorin förklarar att avkodning och sökandet efter ledtrådar och signaler ur ett teknologiskt 
perspektiv sker i jakten på karaktärsdrag hos de nya systemet. Vad som dock är med dessa är 
att de alltid är subjektiva och ledtrådarna kommer därför att införlivas på olika sätt och få 
olika konsekvenser hos varje individs adoptionsprocess (se avsnitt 3.4.1 De 7 
grunddimensionerna, punkt 3).  
 
I empirin beskrivs att processen mot rätt system via exempelvis kravspecificering, tack vare 
att tydliggörandet av processer, kopplingar och flöden underlättas, och därav även valet samt 
anpassningen av det nya systemet. Utifrån den effekten och hur det i sin tur i en processgraf 
kan visa upp systemets värde, vad nyttan och resultat blir av det hela längre fram, anses att det 
finns indikationer på att individers avkodning i ett tidigt skede skulle kunna fångas upp och 
till viss del kontrolleras eller manövreras för att stödja  (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 
Visualiseringen i sig bör kunna påverka avkodningen.  
 
Vad som dock också anses relevant och sannolikt väger in i denna dimension är, utifrån vad 
teorin skriver om hur avkodning är ytterst subjektivt och vilka ledtrådar som plockas upp 
beror till stor del på vem som tar emot dem, att även det som sker i en processkartläggning för 
identitetskonstruktionen samt hur omgivningen reagerar, pratar om och anser om systemet 
 
Sammanfattningsvis anses processkartläggning och processgrafer kunna stödja dimensionen 
Avkodning i ganska hög grad.  
 
5.2.4 Sannolikhet snarare än precision  
I sammanhanget för hur individer adopterar ny teknologi beskriver teorin hur attityder och 
uppfattningar framförallt är det som påverkar hur en tänker på och placerar teknologi och hur 
den skulle kunna komma att påverka. En bedömer utefter vad som är mest passande för dens 
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behov (se avsnitt 3.4.1 De 7 grunddimensionerna, punkt 4). Denna attityd beskrivs sedan vara 
vad som lägger grund för det som individens undermedvetna placerar teknologin inom och 
bestämmer sig för att adoptera eller ej.  
 
I förändringsarbete generellt beskrivs det både i teori och i intervjuer hur en fara ligger i att 
just oro och också oförståelse (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 3.1.2 Förändring: processen). 
Motståndet har som funktion att skydda individer mot eventuella negativa konsekvenser som 
förändringar kan tänkas innebära. I empirin framkommer att en kartläggning kan bidra till en 
målbild, till ett förtroende för ledning och övrig verksamhet, skapa förankring och förståelse 
för varför förändring påbörjas (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Saker som tolkas kunna ha en 
direkt påverkan på attityder och tankar kring ny teknologi. 
 
Vad som dock anses göra denna dimension komplicerad är att attityder och uppfattningar går 
lång tillbaks i erfarenheter och andra yttre påverkande, till skillnad från punkt 5.2.3 om 
Avkodning som snarare sker i direkt relation till ny teknologi. En respondent påpekar att hen 
anser att organisationskulturen spelar en stor roll i hur individer tar sig an förändringar 
beroende på hur medarbetarna är mot varandra och hur dess ledare hanterar situationen (se 
avsnitt 4.3). Detta bedöms i sammanhanget vara en relevant reflektion som kan väga in i hur 
attityder och uppfattningar byggs upp bland individer. En sådan kultur och mentalitet skulle i 
det långa loppet kunna påverkas efter en processkartläggning har genomförts om det uppnått 
önskat resultat och i slutänden också kunna förändra attityder gentemot 
informationsteknologi, särskilt som ett sådant projekt ofta sträcker sig över lång tid.  
 
Sammanfattningsvis anses processkartläggning och processgrafer kunna stödja dimensionen 
Sannolikhet snarare än precision i till viss del.  
 
5.2.5 Sker i det sociala 
Meningsskapandet sker via ord, handlingar och i diskussionen med andra. Det kan aldrig vara 
en isolerad process utan sociala influenser beskrivs vara vad som hjälper eller stjälper, 
beroende på om en grupp uppfattas vara motståndare eller ej (se avsnitt 3.4.1 De 7 
grunddimensionerna, punkt 5). En av de främsta effekterna som beskrivs komma utifrån 
processkartläggning och processgraferna var de att det främjade diskussionen. Hur 
identifiering, formulering och verbalisering av problem tillsammans i den involverade 
gruppen främjar förståelsen, involvering och att alla involverande når upp och hamnar på 
samma nivå av insikt (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).  
 
Teorin beskriver att om det är så att t.ex. kollega eller hela gruppen ser ut att påverkas 
negativt av införandet, så kan det påverka hur hela användbarheten uppfattas, vilket i sin tur 
kan leda till en negativ spiral. De beskrivs även i empirin vid flera tillfällen som något som 
också kan vara kritiskt, om t.ex. uppkomsten av eventuella effektiviseringar kan göra att vissa 
arbetssysslor hamnar i kläm eller liknande. Dock bedöms detta vara något som 
kartläggningsaktiviteten i sig bör kunna hanteras, utifrån det som anses komma från 
aktiviteten i form av förståelse för system men också för individer, på nära och långt ifrån i 
flödet, interaktionen mellan människor, och hur ett grundligt engagemang från användare 
skapas. Men även att användarna förstår sig på utkomsten, både av grafen och systemet, då de 
har genererat resultatet - i samverkan och förståelse med varandra.  
 
Sammanfattningsvis anses processkartläggning och visualisering i form av processgrafer 
kunna stödja dimensionen Sker i det sociala i hög grad.  
 



 

40 

5.2.6 Utvecklas med omgivningen 
Meningsskapandet sker i utbytet mellan individ och dess omgivning genom att antaganden 
och teorier prövas och omprövas, reflektioner kring ens handlingar görs och genom detta kan 
förståelse skapas för dessa (se avsnitt 3.4.1 De 7 grunddimensionerna, punkt 6). 
 
Förståelse för sin omgivning beskrivs vara en stor del av effekten som kommer utav 
processkartläggning. Syn på omgivningen är en viktigt effekt som kommer utav 
processgraferna (se avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Insikter om hur alla ska och behöver jobba 
tillsammans blir väldigt tydligt i t.ex. ett börläge. Insikter om hur ens egen arbetsinsats 
påverkar andra blir väldigt tydligt i ett nuläge. Ett nu- och börläge i kombination anses, i 
relation till det teorin säger gällande den sortens mobilisering som krävs vid förändring i form 
av en syn på konkreta och realiserbara flöden som kan underlätta bearbetning av förändringen 
– kunna fungera som en mycket god meningsskapare i relation till sin omgivning (se avsnitt  
3.6.1 Effekt vid förändring).  
 
Sammanfattningsvis: anses processkartläggning och visualisering i form av processgrafer 
kunna stödja dimensionen Utvecklas med omgivningen i hög grad.  
 
5.2.7 Konstant pågående process  
Denna dimension är i huvudsak förklarande för hur meningsskapandet sker – det vill säga 
konstant (se avsnitt 3.4.1 De 7 grunddimensionerna, punkt 7). Skeendet skiftar beroende på 
ovan beskrivna påverkan ifrån omgivning, inställning, attityd, avkodning och andra 
kontextuella aspekter ser ut.  
 
Vad som bör tilläggas i denna punkt gällande vad processkartläggning och processgrafer kan 
göra är vad en respondent benämnde som en framgångsfaktor vid ett införandeprojekt hen 
deltog i, nämligen när processerna under ett projekt konstant var närvarande, i diskussion 
samt rent fysiskt syntes (se avsnitt 4.4). Detta beskrivs varit till stor hjälp senare vid bl.a. 
kravställning men framförallt; att sätta sitt system i sitt sammanhang samt acceptanstester.  
  
Sammanfattningsvis anses processkartläggning och visualisering i form av processgrafer 
kunna stödja denna dimension.  
 
5.2.8 Sense giving 
Sense giving beskrivs i teorin som meningsskapandets sista pusselbit. Vad som i 
förändringsprojekt skapar värde och mening till en särskild målgrupp, men också som 
potentiellt kan sprida detta till en större kontext  (se avsnitt 3.4.2 Sense giving).  
 
I förhållande till aktivitet och visualisering kan ingen av dessa figurera som sensegivers. 
Sensegivers definieras som individer inom en organisation, och den rollen införlivas generellt 
av ledare, mellanchefer, projektledare eller andra relevanta roller för projektet. Men vad som 
dock sker i en processkartläggning är ju tydligt att individer involveras och engageras, och 
detta arbete leds ju av någon (se avsnitt 3.5.1 Processkartläggning).  
 
Vad som dock anses kunna dras en parallell till, gäller de dimensioner där tolkningen gjorts 
att processkartläggning och visualisering i form av processgrafer kan stödja dem, anses denna 
dimension, precis som teorin också föreslår, vara vad som kan hindra och i vissa fall 
eventuellt vända på en negativ spiral. Samtliga respondenter påpekar någon gång under 
intervjuer hur viktigt det är med ledare som handhar ett införandeprojekt på rätt sätt (se avsnitt 
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4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Vissa påpekar generellt att ha tydlig förändringsledning och vissa trycker 
mer på vikten av att ha någon närvarande som har en tydlig maktposition som kan stipulera 
pengar och tid. Exempelvis dimension 5.2.4 Sannolikhet snarare än precision.  
 
Det som framkommer där är att det är svårt att genom en processkartläggning påverka 
attityder och uppfattningar, för att de går långt  bak i tiden och någonting som undermedvetet 
grundas hos individer, där de i sin tur också placerar meningen för ett förändringsprojekt i 
form av informationsteknologi. Vad som föreslås är att en viss kultur och mentalitet i det 
långa loppet kan påverkas utav en processkartläggning. Detta förslaget kvarstår, men vill, i 
enlighet med teorin, föreslå att en förändringsagent på rätt nivå i organisationen kan 
komplettera och översätta förändringen för individer ute i organisationen. Teorin beskriver att 
en antingen formell eller informell förändringsagent bör sättas in för att agera och hjälpa 
medarbetare att få ordning på vad förändringen faktiskt kommer att innebära för dem och 
deras dagliga arbete. Empirin föreslår också att individer när de känner sig hörda får ett 
förtroende, vilja och incitament att leva upp till förändringen.  
 
Därav bör denna sensegiver medverka vid kartläggning, men också fortsätta vara tillgänglig 
under förändringsprojektets gång. Och det är också här som processgrafen kommer in som ett 
konkret medel för att hjälpa individer att förstå, lära sig om skillnader samt beroende mellan 
gränser (se avsnitt 3.5.2 Processgrafer). En förändringsagent skulle potentiellt kunna lyssna 
till, förklara och kanske medla mellan involverade individer och ledningsgrupp, och 
däremellan använda sig av en visualisering för att kunna ge och hjälpa meningsskapandet via 
en syntax och nomenklatur som individerna förstår sig på och kan greppa.   
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6. Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen har varit att studera hur processkartläggning och visualisering i form av 
processgrafer kan främja meningsskapande och underlätta vid adoption av 
informationsteknologi utifrån ett mikroperspektiv. Resultatet tyder på att effekterna av 
processkartläggning och visualisering i form av processgrafer på individnivå vara samsyn, 
förståelse för den egna individen, och synkronisering av organisatoriska processer gentemot 
systemprocesser. De förefaller också visa på att majoriteten av dimensionerna i 
meningsskapande-cykeln stöds. 
 
Det krävs dock att en komplett cykel för att meningsskapande ska ske, varför sense giving-
teorin också lyfts in och argumenteras för som en avgörande del. Effekterna som 
processkartläggningen tyder på kunna ha, föreslås kunna hjälpa till vid kravställning inför ett 
val av samt införande av ny informationsteknologi. Det verkar dock vara av stor vikt att 
genomföra en kartläggning enligt de regler som finns. Inte nödvändigtvis i själva tecknandet, 
utan att reglerna följs gällande t.ex. vilka som bör involveras, hur mycket de bör involveras, 
konstant flöde av information till involverade m.m. Detta är dock ej adresserat i denna studie 
och kommer därför inte gås in djupare på.  
 
För att hantera och förhindra att motstånd till förändring sprider och etablerar sig inom 
organisationer så beskrivs just förståelse vara en nyckel. Förståelse upplevs dock i 
sammanhanget som ett relativt svävande uttryck och som någonting väldigt subjektivt.  
 
Vad meningsskapandet gör är att ge individer ett kognitivt ramverk för just sin förståelse. 
Men vid nya situationer så landar inte denna process automatiskt i en positiv spiral, utan 
förändring är obehagligt och när teknologi blandas in i det så kräver det än mer att den 
hanteras.  
 
En slutledning är att om sense making och sense giving skulle tas beaktning i ett projekt från 
dess absolut första skede och kommunikationen påbörjas tidigt utifrån det som teorin förklarar 
gällande hur individers meningsskapande fungerar och bör hanteras, har de goda chanser att 
bidra med den förståelse och insikt som det argumenteras för kan motverka; att motstånd mot 
adoption uppstår. Men dock; meningsskapandet pågår konstant. Cykeln kan alltså triggas när 
som helst av vad som helst och förändra det ramverk och menings som ett system har 
tilldelats. Det är också här som det anses att sense giving återigen kan spela en avgörande roll 
som stöttning och stabiliserare. Det finns ett värde i att meningsskapande stabiliseras och 
individen kan känna trygghet och säkerhet och då kan börja lägga kraft på andra mål och 
önskningar, istället för att energi går åt till att förstå sig på och hantera förändringar.  
 
Utifrån vad sense making och sense giving-teorierna säger om att skapa mening, och vad 
förändringshantering i huvudsak påpekar på som kan underlätta detta skeende hos individer, 
så tyder resultatet i denna studie på att aktiviteten processkartläggning och visualisering i 
form av processgrafer kan främja meningsskapandet och därmed även underlätta för 
individers adoption av informationsteknologi.  
 
I inledningen beskrivs det hur Weick argumenterar för att mer information inte alltid är 
lösningen vid tvetydiga förhållanden när individer försöker förstå sig på saker, och att i 
verksamhetskontext blir det extra tydligt för varje individ har sin uppfattning och mening om 
situationen. Vad en processgraf bidrar med är inte mer information; det är ett förtydligande av 
rådande information, samt - i ett börläge – kommande situation.  
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6.1 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag på fortsatta studier är att använda det tillvägagångssätt som föreslås med 
processkartläggning som meningsskapare vid ett reellt fall av införanden av 
informationsteknologi inom en organisation, och testa hur det går att applicera på 
verkligheten.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 Presentation av arbetet 
 

-  Inledande frågor 
 

- Är det okej med dig att jag spelar in intervjun för att underlätta transkriberingen?  
 

- Önskar du vara anonym vid publicering av resultatet?  
 

- Vad har du för position i företaget? 
 

- Vilken bakgrund har du? 
 

  Om processkartläggning  
 

1. Vilka möjligheter ser du med en kartläggning av era processer?  
Syftar till att studera studiens syfte om att aktiviteten kan främja meningsskapandet 
och underlätta adoption av ny informationsteknologi 

 
2. Vad ser du som kritisk framgångsfaktor vid arbete med processkartläggning?  

Syftar till att ge underlag för förklaring av hur aktiviteten kan främja 
meningsskapandet och underlätta adoption av ny informationsteknologi 

 
3. Vilka hinder skulle kunna finnas? Utmaningar? Problem?  

 
4. Hur ser ni att processkartläggning kan hjälpa er att bli bättre? Vad för 

förbättringspotential skulle kunna finnas?  
Syftar till att studera studiens syfte om att aktiviteten kan främja meningsskapandet 
och underlätta adoption av ny informationsteknologi 

 
5. Vad för insikter skulle kunna komma utifrån en processkartläggning/upplevde du 

någon viktig insikt när du såg processgrafen?  
Syftar till teorin i Burltons behovstrappa, samt sense making-teorin.  

 
6. Kan du tänka dig någon annan effekt utav en visualisering i form av processkartor?  

Syftar till sense making-teorin – vad är meningen med detta enligt dig? 
 

7. Tycker du att en typ av kartläggning som denna skulle kunna fungera som en slags 
målbild vid förändringsarbete?   
Syftar till att studera studiens syfte om att aktiviteten kan främja meningsskapandet 
och underlätta adoption av ny informationsteknologi 
 

8. Trender inom processkartläggning? (Hur ser era kunder på när ni gör kartläggningar 
hos dom?) 
Syftar till sense making teorin – dimensionen Sker med omgivningen.  
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9. Vad ser ni? Vilka effekter kan en kartläggning få?  

Syftar till sense making-teorin – dimensionen Sker retrospektivt samt Sker med 
omgivningen. 
 

Om processkartläggning, införanden av ny informationsteknologi och vad 
skulle kunna innebära: 
 

10. Vilka framgångsfaktorer kan du tänka dig finns med processkartläggning vid just ett 
systeminförande? 
 

11. Hur ser du på att föra in ett system i er affärsprocess? Och de eventuella 
omdirigeringar och förändringar i arbetssätt som det skulle innebära? 

 
12. Berätta om dina erfarenheter kring hur förändringsarbeten inom organisation, denna 

eller andra. Framgångsfaktorer, riskfaktorer m.m.   
Syftar till sense making teorin – dimensionerna Sker retrospektivt, 
Identitetskonstruktionen samt Sker via ledtrådar  
 

13. Hur tror du att du skulle anpassa dig till ett nytt system och förändringarna i arbetssätt 
som det förmodligen skulle innebära?  
Syftar till sense making teorin – dimensionen Identitetskonstruktionen 
 

14. Hur ser du dig själv i rollen som systemanvändare?  
Syftar till sense making teorin – dimensionen Identitetskonstruktionen 
 

15. Hur tror du att resten av dina kollegor ser på ett införande av nytt system? 
Syftar till sense making teorin – dimensionen Sker med omgivningen   

 
16. Vad ser du för möjligheter med ett sånt införande?  

 
17. Vad ser du för risker med ett sånt införande?  

 
18. Vilka framgångsfaktorer kan du se kring införandet? Tekniskt/socialt osv.  

 
19. Har du några erfarenheter från tidigare införanden av system? 

 
Om Ja: skulle dessa erfarenheter kunna påverka dig gällande hur du tar dig an ett nytt 
system i ditt arbete?   
Syftar till sense making teorin – dimensionerna Sker retrospektivt samt 
Identitetskonstruktionen 

 
20. Vad gör du/hur tar du dig an saker som du uppfattar tvetydigt eller inte alls förstår dig 

på?   
Syftar till sense making teorin – dimensionen Sker via avkodning 

 
Avslutade frågor 
Är det ok om jag återkommer om jag har behov av att ställa ytterligare fråga? 
Önskar du läsa igenom intervjutranskriptet? 
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Bilaga 2: Kompletterande intervjufråga 
 
Från: Elin [mailto:elin.em@hotmail.com]  
Skickat: den 28 maj 2017 20:34 
Till: xxxx 
Ämne: Kompletterande fråga 
 
Hej X, 
 
Hoppas allt är bra och att långhelgen har vart fin! 
 
Jag sitter just nu och håller på med analysen och har en kompletterande fråga.  
 
Hur, mer exakt, definierar du det du benämner som samsyn (i kontexten effekten av 
processkartläggningar)?  
 
Mvh, 
 
Elin 
 
  



 

50 

Bilaga 3: Beställningsmall Nogap  
 

 
  

Kartläggningsuppdrag hos Nogap 
Charlotta Tegelberg, Elin Eriksson Mårs 
 
Process: Försäljningsprocess mot 
nykundbearbetning 
 

Roller  
Beställare och mottagare av projektet är managementkonsultbolaget Nogap. Beställningen av 
kartläggningsuppdraget görs av Mari Hellblom, vd Nogap som även är mottagare av 
processbeskrivning som även äger processbeskrivningen efter avslutad uppdrag.  

Motiv  
Motivet för beställning är att hitta en samsyn och finna ett arbetssätt att arbeta med 
försäljningprocess vid nykundsbearbetning. Processen ska tydliggöra ansvarsområden inom 
organisationen och få en bild av vilka potential som finns vid tydliggjord process. Nogap har 
inga försäljare, utan varje konsult har ett eget ansvar för försäljning, kundbearbetning och 
förvaltning av kund.  
 
Målgruppen innefattar därav Nogaps konsulter.  

Prioriterad process och perspektiv  

Den prioriterade delen av verksamheten som uppdraget ska omfatta är försäljningsprocessen 
mot nykundsbearbetning . En processkartläggning av detta slag är av särskild vikt då ingen 
inom organisationen i grunden är säljare utan kommer från linjeverksamheter med olika 
bakgrunder. Att vara säljare har inom organisationen blivit svårgreppbart. Uppdrag kommer 
in och projekt initieras hos både befintliga och nya kunder, men processen otydlig.  
 
Processen kommer att beskrivas ur ett internt perspektiv. Processen kommer definieras av 
ledningsgruppen och de som jobbar med interimlösningar i organisationen för att se över 
möjligheter, hur ska de tänka i processen, vilka verktyg de kan tänkas behöva m.m.  
 



 

51 

Bilaga 4: Principskiss med förklarande notationer 
 

 
 
 
 
Bilaga 5: Processgraf nuläge 
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Bilaga 6: Processgraf börläge 
 

 
 
 
Bilaga 7: Processgraf förslag på införande av ny 
informationsteknologi  
 

 


