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D

et här kapitlet inleds med en beskrivning av avhand‐
lingens problemområde och ett antal utmaningar som
är relevanta för både teori och praktik. Därefter redo‐
gör jag kort för kunskapsläget utifrån ett traditionellt faktorbaserat
perspektiv på IT‐relaterad verksamhetsförändring, visar på styrkor
och svagheter med detta samt argumenterar för hur ett processper‐
spektiv kan komplettera dessa kunskaper. Efter det redogör jag för
avhandlingens syfte och forskningsfråga samt hur jag med hjälp av
fyra uppställda delmål avser att besvara forskningsfrågan i de
följande kapitlen. Slutligen preciserar jag ett antal centrala be‐
grepp, diskuterar avgränsningar samt beskriver avhandlingens
fortsatta disposition.
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1.1
1.1.1

IT‐RELATERAD VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
Vad är IT‐relaterad verksamhetsförändring?

När den nya VD:n tillträdde på resebyrån var det ingen tvekan om vad
han ville uppnå. ”Effektivitetsarbetet” var det begrepp som användes
internt då VD:n talade om en rad olika utvecklingsinsatser som alla hade
samma syfte: att effektivisera verksamheten för att göra det möjligt att
med bättre kvalitet och med samma personalstyrka hantera fler kunder.
Många av utvecklingsinsatserna relaterade på ett eller annat sätt till
informationsteknik (IT). En handlade om att standardisera sättet på vilket
personalen sökte och lagrade information om produkterna i verksamhet‐
ssystemet. En annan om att minimera dubbelarbete genom att bättre
utnyttja information som redan fanns lagrad istället för att skriva in den
igen. Och en tredje om att sänka kostnaderna för hanteringen av flyg‐
biljetter genom att byta leverantör, vilket gjorde att man också behövde
byta till ett annat flygbokningssystem som stödde den teknik som leve‐
rantören använde.
Alla dessa insatser syftade till att åstadkomma förändringar av verksam‐
heten. Även om informationstekniken inte stod i centrum för någon av
dem, som till exempel vid teknikdriven förändring (Markus 2004), så
spelade informationstekniken en central roll i samtliga instanser (jämför
Lee 1999; Leonardi och Barley 2008; Orlikowski och Scott 2008). I det
avseendet syftade alla insatserna till att åstadkomma IT‐relaterad
verksamhetsförändring, det vill säga en varaktig förändring av verksam‐
hetens sätt att komma till uttryck som inbegriper personer, verksamhets‐
ramar och informationssystem (Lundeberg 1993; Lundeberg 2006). I det
inledande exemplet syftade effektivitetsarbetet bland annat till att uppnå
effekten att säljarna i resebyrån skulle kunna lägga mindre tid på admi‐
nistrationen av bokningarna och att kvalitén i den information som
skickades ut till kunderna skulle bli högre. När jag skriver ”varaktiga
effekter” menar jag att de handlingar och den aktivitet som upprätthåller
dessa effekter upprepas tills vidare och blir en del av den vardagliga och
för givet tagna verksamheten (Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman
2008).

17

Kapitel 1

1.1.2

En utmaning i många verksamheter

Det inledande exemplet är hämtat från den här avhandlingens empiriska
material och belyser i sin enkelhet en utmaning i många verksamheter:
för att överleva på marknader där konkurrensen hårdnar alltmer krävs
ofta kontinuerliga förändringar, och många av dessa förändringar är på
ett eller annat sätt relaterade till informationsteknik.1 IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring har därför blivit något som ledare i de flesta verksam‐
heter behöver förhålla sig till.
Med det följer också en stor utmaning: hur skall man lyckas med dessa
förändringar? En lång rad empiriska fallstudier har över åren visat på
utvecklingsinsatser som inte har givit de önskade effekterna (se till
exempel Larsen och Myers 1999; Mähring m.fl. 2004; Sarker m.fl. 2006;
Leonardi 2009). Enligt det amerikanska analysföretaget Standish Group
misslyckas vart fjärde IT‐projekt helt och knappt hälften går i mål med
missad budget och missad tidplan (Jerräng 2009). Ibland blir detta nyhe‐
ter för allmänheten, som till exempel när IT‐projekt på stora myndigheter
visar sig bli betydligt dyrare än beräknat (se till exempel Hamrud 2009b,
2009a; Holmström 2009). En studie visar till och med att misslyckade IT‐
projekt kan påverka företags aktiekurser negativt (Bharadwaj m.fl. 2009).
IT‐relaterade utvecklingsinsatser kan ha många olika fokus, till exempel
formella strukturer, värdesystem, sociala relationer och arbetsprocesser
(Huy 2001). Enligt den uppdelningen ligger den här studiens fokus på
förändringen av arbetsprocesser. Men studien fokuserar inte i första hand
på det strategiska arbetet att på makronivå planera och genomföra stra‐
tegiska förändringar av arbetsprocesser (jämför till exempel Kotter 1996),
utan på en mer vardaglig dimension av verksamhetsförändring på mikronivå.
Även om det rör sig om två helt olika perspektiv på verksamhetsföränd‐
ring finns det ändå en koppling: en stor, global verksamhetstransforma‐
tion utgörs av många små delprojekt som förändrar det vardagliga
användandet på lokal nivå och på så vis realiserar den större föränd‐

1 Jag har analyserat fem av förändringsinsatserna som ingick i ”effektivitetsarbetet” i min
licentiatavhandling (Lychnell 2006: 62‐80). Medan jag i den analysen fokuserade särskilt på
småföretagets utmaningar när det gäller IT‐relaterad verksamhetsförändring så ligger fokus
här istället på fenomenet IT‐relaterad verksamhetsförändring. Se avsnitt 2.2.4 för en
diskussion om forskningsintressets utveckling över tiden.
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ringen. Även om genomgripande, strategiska verksamhetstransformatio‐
ner har stor betydelse på ett plan så har små verksamhetsförändringar på
mikronivå en stor betydelse på ett annat plan eftersom det är där som
verksamhetsförändringen slutligen omsätts i praktik (Tsoukas och Chia
2002). Det innebär att företag och myndigheter har mycket att vinna på
att ytterligare utveckla kunskapen om hur IT‐relaterad verksamhets‐
förändring kommer till stånd på mikronivå i den dagliga verksamheten.

1.1.3

Utveckling och användning

Den här studien handlar å ena sidan om det konkreta arbetet att utveckla
och införa leveranser och å andra sidan om det konkreta arbetet att
använda dessa i det operativa arbetet för att åstadkomma önskade effek‐
ter i en verksamhet (Lundeberg 2006). Dessa två typer av arbeten kom‐
mer jag att kalla utveckling och användning i fortsättningen. Med leveranser
avser jag det som utvecklingsinsatsen producerar, till exempel informa‐
tionssystem, nya arbetsrutiner och ny kunskap hos medarbetarna. Med
effekter avser jag de konsekvenser som uppstår när dessa leveranser
används i den operativa verksamheten, som till exempel kortare ledtider,
standardiserade arbetssätt eller sänkta kostnader (se avsnitt 1.4.3 för en
utförligare diskussion).
En grundtanke i avhandlingen är att utveckling och användning utgör
två delar av verksamheten som helhet och att ingen av dessa ensam är
tillräcklig för att åstadkomma det slags verksamhetsförändring som står i
fokus för framställningen. Om man till exempel utvecklar och inför ett
nytt informationssystem så måste det användas för att de önskade effek‐
terna skall uppnås. Avhandlingens fokus ligger dock inte enbart på hur
effekter uppstår i användningen utan dessa effekter studeras i ljuset av
intentionerna bakom konkreta utvecklingsinsatser (jämför Goldkuhl m.fl.
1982; Orlikowski 1996; Nandhakumar m.fl. 2005). På så vis är den här
avhandlingen skriven utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv.
En stor utmaning i många verksamheter är att de leveranser som tas fram
inte används i den operativa verksamheten som det var tänkt. Många
gånger finns det en risk att utvecklingsarbetet får ett leveransfokus. Med
leveransfokus menar jag att fokus ligger mer på utformningen och im‐
plementeringen av utbildningar, arbetsrutiner och informationssystem än
på själva användandet av dessa i den operativa verksamheten (Pentland
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och Feldman 2008). Konsekvensen kan bli att man installerar nya
informationssystem som endast får en begränsad användning eller som i
värsta fall inte alls används. Även om man inom systemutveckling på
senare tid talat om lättrörliga utvecklingsmetoder (se till exempel Nerur
och Balijepally 2007; Marick 2008) med snabba iterationer så är det sedan
länge känt att det ofta krävs flera iterationer av utveckling och användning
för att nå de önskade effekterna (se till exempel Goldkuhl m.fl. 1982).
Detta är en generell utmaning vid utvecklingsinsatser av olika storlek och
karaktär.

1.1.4

Planerad förändring och framväxande förändring

Utvecklingsinsatser bygger ofta på att ledningen tar fram en bild av ett
avsett framtida läge och sedan låter implementera till exempel nya kärn‐
värden, utbildningar, arbetsrutiner och informationssystem för att nå dit
(Collins och Porras 1996; Kotter 1996). När tidpunkten för det avsedda
framtida läget infaller är det inte ovanligt att någon eller några av de
avsedda effekterna har inträffat, att andra inte har inträffat och att det
istället har uppstått effekter som inte var avsedda från början (Orlikowski
1996; Orlikowski och Hofman 1997).
Det är allmänt känt att det många gånger finns en skillnad mellan vad
som sägs och vad som görs (Argyris och Schön 1974), en skillnad som har
blivit en utgångspunkt för många olika typer av studier. Inom strategi‐
fältet fältet har Mintzberg (1978) kritiserat det traditionella sättet att
förstå strategier som en uppsättning medvetna riktlinjer som bestämmer
framtida beslut. Han skiljer mellan planerad strategi och realiserad strategi,
där det senare syftar på de mönster som handlingar och aktivitet i efter‐
hand formar. Mintzberg visade i sin studie att den från början planerade
strategin bara var en delmängd av den strategi som hade realiserats vid
en senare tidpunkt. Vissa element av den planerade strategin realiserades
aldrig medan andra element som inte var planerade från början realise‐
rades.
Samma tankegång kan även tillämpas på verksamhetsförändring. När
man initierar en utvecklingsinsats finns det någon eller några bakom‐
liggande intentioner (jämför Goldkuhl m.fl. 1982; Nandhakumar m.fl.
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2005).2 Hur utvecklingsarbetet utförs och hur leveranserna används är en
annan fråga, som dock får avgörande konsekvenser för huruvida in‐
tentionerna uppnås eller inte. Figur 1 (nedan) visar en version av
Mintzbergs (1978: 476) modell som har anpassats till ämnet för den här
avhandlingen. Logiken är följande. Bakom en utvecklingsinsats finns
någon eller några intentioner om hur verksamheten skall förändras. Av de
effekter som uppstår är det dock endast en del som är en direkt konsek‐
vens av förändringar som har varit planerade (planerad förändring). En
annan del är konsekvenser av förändringar som har vuxit fram över
tiden utan att från början ha varit planerade (framväxande förändring).
Avslutningsvis är det vissa intentioner som aldrig har realiserats
(orealiserade intentioner). Med den här figuren vill jag förtydliga skillnaden
mellan förändringar som är planerade och förändringar som växer fram
över tiden, samt hur båda dessa leder till effekter i den operativa verk‐
samheten (se även avsnitt 3.2).

Figur 1. Verksamhetsförändring som både planerad och framväxande (omarbetad efter
Mintzberg 1978:476).

1.1.5

Utvecklingsinsatser, storlek och komplexitet

IT‐relaterade verksamhetsutvecklingsinsatser är ofta komplexa före‐
teelser som inte bara sträcker sig över lång tid utan även inbegriper
många delar av en verksamhet. Ändringar i ett ekonomisystems funktio‐

2 Intentioner är ett begrepp som används väldigt olika inom olika discipliner, som till
exempel marknadsföring, filosofi, teologi, juridik, lingvistik och psykologi (se Öhman 2010:
35‐52 för en översikt). Öhman använder en generell uppdelning av intentionsbegreppet i tre
dimensioner. Den första dimensionen syftar på intentioner som önskningar, den andra på
intentioner som planer och mål och den tredje på intentioner som förväntningar. Den
dimension som är relevant i den här avhandlingen är den andra dimensionen som
beskriver intentioner som planer och mål (se även Pickering 1995).
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nalitet kan till exempel påverka ekonomistyrningen, men också inköp,
försäljning, kundservice och naturligtvis IT‐avdelningen. Möjligheten att
på nära håll studera hur verksamheten förändras minskar när komplexi‐
teten ökar.
Ett sätt att kunna anlägga ett vidare perspektiv på verksamheten, men
ändå studera den på nära håll, är att analysera en mindre komplex verk‐
samhet, till exempel en avgränsad del av verksamheten eller ett mindre
företag. I den här avhandlingen har jag utnyttjat båda möjligheterna och
studerat IT‐relaterad verksamhetsförändring i en avgränsad del av verk‐
samheten i ett mindre företag. I kapitlet som beskriver studiens utform‐
ning och genomförande kommer jag att argumentera för valet att genom‐
föra studien i ett småföretag samt diskutera konsekvenser för resultatens
generaliserbarhet (se avsnitt 2.2.3).

1.2

ETT TRADITIONELLT PERSPEKTIV PÅ IT‐
RELATERAD VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

1.2.1

Bakgrund

Under 1960‐talet började man inom akademin bedriva forskning om IT‐
relaterad verksamhetsförändring (till exempel Langefors 1967; Davis
1969). Sedan dess har många studier gjorts i syfte att komma tillrätta med
utmaningarna med att utveckla informationssystem som ger de önskade
effekterna. Ett vanligt angreppssätt har blivit att studera vilka faktorer
som korrelerar med framgångsrika utvecklingsinsatser. Den typen av
forskning har varit enkel att kommunicera och fått stor spridning
(McAfee 2003), vilket har lett till att det idag finns en stor kunskap på
området både bland forskare och bland personer som arbetar praktiskt
med IT‐relaterad verksamhetsförändring. Faktorstudier bygger på det
klassiska, strukturella perspektivet på organisationer som rationella (se
till exempel Bolman och Deal 2003) och jag kommer därför att kalla detta
för det traditionella perspektivet. Det finns dock flera begränsningar med
den typen av forskning, men innan jag i nästa avsnitt diskuterar dessa
skall jag här ge en kort översikt över kunskapsläget. Litteraturgenom‐
gången avser IT‐relaterad verksamhetsförändring i småföretag och
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kopplar därmed till det specifika sammanhang som kommer att stude‐
ras.3, 4

1.2.2

Framgångsfaktorer

I nedanstående översikt visar jag på de vanligast förekommande fram‐
gångsfaktorerna när det gäller IT‐relaterade utvecklingsinsatser i småföretag.
Olika studier lyfter fram olika faktorer och olika kombinationer av fakto‐
rer. Av dessa relaterar vissa till intressenter som VD, den IT‐ansvarige,
användare och externa experter. Andra relaterar till företagens rutiner
när det gäller förändringsarbete som till exempel planering och doku‐
mentation. Jag kommer att använda den grupperingen istället för att
redovisa studie för studie. Däremot kommer jag inte att ta upp den typ
av faktorer som har att göra med informationssystemets egenskaper och
IT‐infrastrukturen, till exempel upplevd enkelhet, kompatibilitet och
antal installerade informationssystem (Yap m.fl. 1992; Igbaria m.fl. 1997;
Palvia och Palvia 1999; Premkumar 2003). Även om den typen av faktorer
ofta nämns som framgångsfaktorer är de inte intressanta ur den här
avhandlingens perspektiv eftersom dessa snarast är resultatet av den typ
av utvecklingsinsatser som studeras här. Tabell 1 sammanfattar de olika
framgångsfaktorerna som diskuteras nedan.
Tabell 1. Framgångsfaktorer avseende IT‐relaterad verksamhetsförändring i småföretag.
Faktorer

Studier

VD:s perspektiv, kunskaper om och attityder till IT

Cragg och King 1993; Thong 1999; Caldeira och Ward
2002; Cragg 2002

VD:s involvering och deltagande

Thong m.fl. 1997; Thong 2001; Caldeira och Ward 2002;
Premkumar 2003; Lin och Wu 2004

VD:s förmåga att allokera resurser

Thong 2001; Caldeira och Ward 2003

Användarnas kunskaper om och attityder till IT

Thong m.fl. 1996; Thong 1999; Thong 2001

Användarnas involvering och deltagande

Montezami 1988; Thong 2001

Intern IT‐kompetens

Raymond 1985; Caldeira och Ward 2002; Cragg 2002

Externa experter

Cragg och King 1993; Thong m.fl. 1994, 1996, 1997

Planering och användning av formella metoder

Montezami 1988

Dokumentation, support och underhåll samt utbildning

Cragg och King 1993; Palvia och Palvia 1999

3 Översikten är baserad på den litteraturstudie som gjordes i licentiatavhandlingen
(Lychnell 2006).
4 Med småföretag avses inom EU företag med mellan 10 och 50 anställda (EU 2003), men
definitionen varierar i olika delar av världen.
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L ed ni ng en s st öd
I studier av stora företags arbete med IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring framhålls ledningens stöd (eng. top management support) som en av
de vanligaste framgångsfaktorerna (Schmidt m.fl. 2001; Tesch m.fl. 2003).
I en liten verksamhet brukar ledningen ofta anses bestå av ägaren
och/eller VD, även om senare studier har konstaterat att även andra
chefer har en signifikant roll när det gäller IT (Caldeira och Ward 2002;
Cragg 2002).
Faktorer som VD:s perspektiv och attityder till IT (Caldeira och Ward
2002), VD:s kunskap (Cragg och King 1993) och VD:s entusiasm (Cragg
och King 1993) är vanligt förekommande i studier som mäter i vilken
utsträckning och hur framgångsrikt småföretag har tagit till sig IT. I
studier av framgångsrika företag har man funnit att ledningen har en
speciell inställning till IT. Den ser IT som ett sätt att göra affärer och har
chefer som arbetar som ett team. Ledningen förmedlar en vision och ett
ledarskap och har en vilja att utforska nya möjligheter (Cragg 2002). En
annan vanlig framgångsfaktor är att VD upplever tekniken som en relativ
fördel (Cragg och King 1993; Premkumar och Roberts 1999; Thong 1999).
Det är även viktigt att ledningen är involverad i processen då verksam‐
heten tar till sig ny informationsteknik och att ägaren/VD har en ledande
roll (Thong 2001; Caldeira och Ward 2002; Premkumar 2003; Lin och Wu
2004).
En speciell aspekt av ledningens stöd gäller resurstilldelningen (Cragg
och King 1993; Thong 2001; Caldeira och Ward 2003). Utan VD:s förmåga
att göra korrekta prioriteringar och allokera tillräckliga finansiella och
personella resurser kommer inte förändringen att bli framgångsrik. Det
gäller att veta hur mycket man skall investera och när, även om det skulle
kunna innebära en ekonomisk risk. För att kunna anlita erfarna externa
experter och köpa informationssystem som möter verksamhetens behov
är det nödvändigt att anslå tillräckliga resurser. I annat fall kan det sluta
med en leverans som inte används (Thong 2001).
Caldeira och Ward (2003) understryker samtidigt att egna finansiella
resurser inte nödvändigtvis är en förutsättning för framgång. Det finns
andra alternativ som till exempel banklån och samarbeten med mjukva‐
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ruföretag som genom försäljning till fler företag skulle kunna finansiera
utvecklingen.
I nt e rn IT ‐ko mp et en s
Flera studier har identifierat kopplingen mellan framgång och intern IT‐
kompetens (Raymond 1985; Stymne 1997; Caldeira och Ward 2002; Cragg
2002). Att kunna anpassa informationssystem till den egna verksamheten
och ha specialistkompetens inom IT och systemutveckling är något som
skiljer verksamheter som framgångsrikt utnyttjar IT från andra. För
många småföretag är det dock svårt att anställa och behålla kvalificerade
experter som inte är direkt involverade i det operativa arbetet. Det kan
leda till att det uppstår ett kunskapsgap när det gäller IT i verksamheten.
Ex t er na exp e rt er
Extern expertis kan fylla det kunskapsgap som uppstår när en liten
verksamhet inte har resurser att anställa och behålla intern IT‐kompetens.
Många forskare menar därför att extern IT‐kompetens är den viktigaste
framgångsfaktorn för småföretag (Cragg och King 1993; Thong m.fl. 1994,
1996, 1997).
I en tidigare studie visade Cragg och Zinatelli (1995) att det fanns
småföretag som varken hade interna IT‐specialister eller samarbetade
med externa experter. Dessa företag hade bara en begränsad kontakt med
externa experter, framför allt när det gällde problemlösning eller upp‐
graderingar. Som en konsekvens av det visste de inte hur andra företag
arbetade eller hur de kunde utnyttja tekniken. Ett skäl till det kunde vara
att småföretagarna hade ett lågt förtroende för externa experter, vilket i
sin tur kunde bero på dåliga erfarenheter från tidigare projekt (Cragg och
Zinatelli 1995). Författarna trodde att det kunde bero på att företagen inte
hade tillräcklig intern expertis för att göra ett medvetet val beträffande
extern support.
Ett annat skäl till att vissa småföretag inte hade ett regelbundet samar‐
bete med externa experter kunde vara att de vid behov istället arbetade
med externa ”amatörer”, till exempel studenter eller personliga kontakter
med den kompetens som eftersöktes (Walczuch m.fl. 2000).
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An vän da res k un ska p o ch in volveri ng
Användarnas kunskapsnivå har identifierats som en viktig faktor för
framgångsrik implementering av IT (Thong 1999; Thong 2001).
Användarnas kunskap har också visat sig vara viktig i vilken omfattning
företag inför IT: ju mer kunniga användare, desto mer omfattande IT‐
stöd (Thong 1999).
Användarinvolvering är en vanligt förekommande framgångsfaktor
inom implementeringslitteraturen (se till exempel Avison och Fitzgerald
1988), inte minst därför att den ofta har visat sig korrelera med använ‐
dartillfredsställelse. Det sambandet har även påvisats i småföretags‐
forskningen (Montezami 1988; Thong 2001).
Om användarna deltar aktivt i arbetet att införa informationssystemet
kommer de att ha möjlighet att försäkra sig om att deras förslag och krav
beaktas. Därmed kan de få en känsla av ägandet i förhållande till den
slutliga produkten. Det kommer att minska motståndet mot förändring,
menar Thong (2001). Caldeira och Ward (2003) anser att användarnas
attityder bara är ett problem i företag där ledningen inte är involverad i
arbetet. Thong (2001) intar en annan ståndpunkt och menar att
användarinvolvering kan kompensera för en låg grad av VD:s involve‐
ring.
Rutiner
IT‐relaterade utvecklingsinsatser kräver ett visst mått av planering.
Montezami (1988) identifierade i en undersökning av kanadensiska
småföretag ett positivt samband mellan formell kravanalys och använ‐
darnas tillfredsställelse med informationssystemen. Caldeira och Ward
(2003) ser dock inte den faktorn som signifikant. Inte heller Thong (2001)
har funnit något samband mellan planering och framgång.
Thong menar att en möjlig förklaring är att de flesta företag inte på ett
medvetet sätt genomför någon formaliserad planering inom IT och att
detta därför inte skiljer framgångsrika företag från icke framgångsrika.
Denna tanke får stöd i andra studier. I en nyzeeländsk undersökning
visade många företag en nonchalant attityd till styrningen och tog plane‐
ring lättvindigt (Zinatelli m.fl. 1996). I en svensk studie konstaterades att
formella metoder var ovanliga (Andersson 1997) och att många företag
var osäkra på den totala kostnaden för informationssystemen.
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Vissa studier har identifierat framgångsfaktorer som är relaterade till
dokumentation, support och underhåll samt utbildning. Palvia och
Palvia (1999) genomförde en enkätundersökning bland amerikanska
företag med färre än 100 anställda och visade att brister i dokumentation,
underhåll och support korrelerade med användarnas missnöje. Cragg
och Zinatelli (1995) konstaterade i en annan studie att bristfällig hård‐
och mjukvara bidrog till att småföretag inte utvecklade sin användning
av IT. Det viktigaste skälet till användarnas missnöje var dock bristande
utbildning. Att utbilda användare är en central del i företagets arbete
med IT, både när det gäller att utbilda befintliga användare i föränd‐
ringar och att utbilda helt nya användare (Cragg och King 1993).

1.2.3

Styrkor och svagheter med framgångsfaktorer

Resultaten från faktorstudierna har fått stor spridning både inom akade‐
min och bland personer som arbetar praktiskt. Ett skäl är att resultaten
ofta får karaktären av checklistor som är väldigt enkla att fokusera på i
samband med utvecklingsinsatser. Trots det går många utvecklings‐
insatser fortfarande inte som önskat. McAfee (2003) menar att det inte
beror på att kunskapen om faktorerna inte är spridd eller att den inte
används utan på att resultaten har fått karaktären av checklistor. Det för
med sig föreställningen att ”om bara alla faktorerna är uppfyllda, så
kommer förändringen att lyckas”. Problemet är att det bakom den före‐
ställningen ligger ett underliggande antagande om att alla förändringar i
princip är lika.
Studier som är kritiska till användningen av framgångsfaktorer menar att
det varierar från fall till fall vilken eller vilka framgångsfaktorer som är
viktiga (Robey och Boudreau 1999). I vissa fall är det nödvändigt att
säkra ledningens stöd, men i andra fall är det inte lika viktigt (McAfee
2003). Och i vissa fall kan ledningens stöd till och med bidra till att ett
projekt misslyckas (Keil 1995; Boyatzis m.fl. 2003). Gallivan och Keil
(2003) har på ett liknande sätt visat att användarinvolvering i sig inte
leder till bättre resultat. Att lyfta fram användarinvolvering som en
framgångsfaktor förutsätter kommunikation mellan utvecklare och an‐
vändare som medför att informationssystemet kommer att utvecklas
enligt användarnas behov och accepteras av dem. Det stämmer inte alltid
med verkligheten, och användarinvolvering kan även resultera i många
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och omfattande krav från användarna som gör att projektet blir försenat
eller inte når affärsmålen (McManus och Wood‐Harper 2003).
Ett skäl till att faktorstudier ger motstridiga resultat är att faktorerna
måste omsättas i praktik för att komma till nytta. En faktor har ingen
objektiv karaktär i sig utan är en abstraktion av komplexa händelse‐
förlopp (jämför Rescher 1996; Lundeberg 2009). För att ”göra nytta”
måste en faktor, som till exempel ledningens stöd, omsättas i konkreta
handlingar som inbegriper specifika personer och specifika informations‐
system i ett specifikt sammanhang (Ramiller och Pentland 2009). Efter‐
som ledningens stöd innebär olika saker vid olika tidpunkter och i olika
projekt är det inte någon lätt uppgift (McAfee 2003) och det är kanske
inte konstigt att faktorstudier ger motstridiga resultat (Robey och
Boudreau 1999). Ramiller och Pentland (2009) för ett liknande resone‐
mang. Det är allmänt känt att användarvänlighet korrelerar med accep‐
tans i verksamheten, men en viss verksamhet kan inte implementera
”användarvändlighet”. Man måste implementera specifika informations‐
system (till exempel SAP), som skall användas av specifika personer (till
exempel platschefen) för att utföra specifika uppgifter (till exempel följa
upp månadsresultatet).
Ovan har jag visat på både teoretiska och praktiska utmaningar när det
gäller resultat från faktorstudier. Genomgången visar att identifieringen
av framgångsfaktorer kan vara ett bra sätt att sätta fokus på områden
som har visat sig kritiska i samband med andra utvecklingsinsatser.
Eftersom utvecklingsinsatserna sker i komplexa sociala och tekniska
interaktioner som i hög grad är bundna till sammanhanget är det dock
inte möjligt att förutsäga hur viktiga framgångsfaktorerna blir i enskilda
fall eller vilka faktorer som kommer att leda till ett gynnsamt resultat. I
nästa avsnitt kommer jag att diskutera hur man kan komplettera den
traditionella kunskapen från faktorstudier med en annan typ av kunskap,
baserad på ett processperspektiv, i syfte att skapa en bättre förståelse för
hur IT‐relaterad verksamhetsförändring uppkommer.
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1.3

ETT PROCESSPERSPEKTIV PÅ IT‐RELATERAD
VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

1.3.1

Faktorstudier och processtudier

Under 1980‐talet började man inom IT‐relaterad verksamhetsförändring
intressera sig för studier som beskrev hur händelseförlopp utvecklade sig
över tiden. Mohr (1982) skilde mellan faktorstudier och processtudier.
Medan syftet med faktorstudier är att säga något om hur något är vid en
viss tidpunkt så syftar processtudier till att förklara hur och varför ett hän‐
delseförlopp har utvecklats som det gjort över tiden (Markus och Robey 1988;
Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de Ven 2004; Langley 2009).
I processanalyser strävar man inte efter att finna de faktorer som orsakar
ett visst resultat (till exempel framgång eller misslyckande), utan efter att
analysera processen i vilken resultatet uppstod. Medan processtudier har
fördelen att de tar hänsyn till hur personer och informationssystem
kommer till uttryck i komplexa händelseförlopp så är det ofta, jämfört
med faktorstudier, svårare att jämföra resultat från olika processtudier
och bygga vidare på befintlig kunskap. På senare år har intresset för
processtudier inom IT‐relaterad verksamhetsförändring ökat, även om
andelen sådana studier fortfarande är låg.
Ett sätt att bedriva processtudier är att identifiera ”best practices”, det vill
säga de handlingsmönster som har visat sig vara framgångsrika i olika
företag (se till exempel Cragg 2002). Även om ”best practices” sätter
fokus på händelseförlopp istället för strukturer har metoden dock delvis
samma för‐ och nackdelar som stora delar av faktorforskningen. Bedöm‐
ningen av vad som är ”best practice” bygger på en korrelation mellan
processförutsättningar och resultat som inte bidrar till någon djupare
förståelse för hur och varför processen utvecklas som den gör.
Ett annat alternativ är att undersöka hur och varför ett händelseförlopp
utvecklas som det gör. Därmed kan fokus flyttas till att identifiera
mönster eller underliggande mekanismer som kan förklara både förlopp
som lyckas och förlopp som misslyckas (jämför Bloor 1976/1991). Perso‐
ner, handlingar och artefakter samt det sammanhang där de förekommer
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hamnar i fokus eftersom det är dessa element som för händelseförloppet
framåt och ger det dess mening (Pentland 1999).
Mohr (1982) har hävdat att kunskapen från faktorstudier och kunskapen
från processtudier inte är kompatibel. Andra författare har dock en
mjukare syn på dikotomin och diskuterar den snarare i termer av olika
aspekter (Van de Ven och Poole 2005). Barnett och Carroll (1995) skiljer
mellan innehåll och process. En förändrings innehåll avser det som har
förändrats och fokus ligger då på förutsättningar och konsekvenser. En
förändrings process avser den sekvens av händelser i vilken konsekven‐
serna formas över tiden. En liknande uppdelning görs av Pickering
(1995), som är verksam inom teknik‐ och vetenskapsstudier. Han skiljer
mellan det representationella idiomet och det performativa idiomet. Det
representationella idiomet handlar om hur den vetenskapliga ”kulturen” är
vid en given tidpunkt, medan det performativa idiomet handlar om hur
den vetenskapliga ”kulturen” blir till över tiden (se även 1.4.3). Hans
utgångspunkt är att de båda idiomen kompletterar varandra genom att
(om än på olika sätt) utveckla en rikare bild av det studerade fenomenet.
På samma sätt är min utgångspunkt att faktorstudier och processtudier
kompletterar varandra när det gäller IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring. Min uppfattning är att det finns ett stort överskott på faktorstudier
och att det behöver göras fler processtudier för att vi skall få en bättre
helhetsförståelse av de fenomen vi studerar.

1.3.2

Verksamheten som en process

Ve rk sa mh et e n som ”görande”
Beroende på om vi anlägger ett perspektiv med fokus på struktur eller ett
med fokus på process kommer vi att kunna uttala oss om olika saker när
det gäller IT‐relaterad verksamhetsförändring. Utifrån ett traditionellt
strukturperspektiv menar vi med verksamhet den struktur inom vilken
en viss aktivitet utövas. En verksamhet kan i den betydelsen vara till
exempel ett företag, en myndighet eller en idrottsförening. Utifrån pro‐
cessperspektivet menar vi med verksamhet de processer som ger form åt
strukturen (Weick 1969/1979; Tsoukas och Chia 2002; Hernes 2008). En
verksamhet kan i den betydelsen vara till exempel de handlingar och den
aktivitet som utgör företag, myndigheter eller idrottsföreningar.
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Synen på verksamheten som en process ligger i linje med den grekiske
filosofen Herakleitos (ca 500 f.Kr.) talesätt att vi inte kan stiga ned i
samma flod två gånger (Rescher 1996). Herakleitos budskap var att vi
måste undvika fällan att se verkligheten som bestående av oförgängliga
”saker”. Det vi uppfattar som ”saker” är i själva verket kontinuerliga
former. På så vis är floden inte ett objekt utan ett kontinuerligt flöde av
vatten och solen är inte en ”sak” utan en flammande eld. Analogt med
det är en verksamhet inte en struktur utan ett virrvarr av mänsklig och
materiell aktivitet (Vickers 1967; Weick 1969/1979) eller ”görande”
(Goldkuhl och Röstlinger 2005). Det är detta ”görande” som kontinuerligt
upprätthåller verksamheten och från det perspektivet kan vi tala om en
verksamhet i vardande.
Ve rk sa mh et e ns intenti onella ka ra kt är
En utgångspunkt är att handlingarna eller aktiviteten i verksamheten har
ett eller flera ändamål (Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de Ven
2004). I verksamheten är det några som gör något för någon eller några
(Goldkuhl och Röstlinger 2005). Säljarna på en resebyrå utför till exempel
vissa handlingar för att en kund skall komma iväg på en resa. Samma
handlingar kan också ha andra ändamål (Goldkuhl 1998), till exempel att
resebyrån skall gå med vinst, att säljaren skall få lön eller att han eller
hon skall få ägna sig åt något som upplevs som meningsfullt. Det innebär
att verksamheten kan tolkas från många olika perspektiv, men inte ur
något av dessa perspektiv är den ett självändamål. Även om en entrepre‐
nör startar en resebyrå i syfte att just bedriva en resebyrå, så kan detta
tolkas som en intention. En verksamhet är i det avseendet intentionell till
sin karaktär och det går att identifiera många olika intentioner utifrån
olika perspektiv.
Ve rk sa mh et e n som van emässig och åt er ko mman de
Den typ av verksamhet som står i fokus för studien är den kontinuerliga,
operativa verksamheten. Handlingarna som utförs och aktiviteten som
förekommer har en vanemässig karaktär (Goldkuhl och Röstlinger 2005).
Försäljningen, bokningen och administrationen av resor sker på ett lik‐
nande sätt varje gång en kund köper en resa på resebyrån. Samma slags
handlingar upprepas, samma typ av aktivitet utförs. Men varje gång en
resa säljs, bokas eller administreras är det också en unik instans. Dessa är
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inte identiska upprepningar, utan det förekommer variationer från in‐
stans till instans (Feldman 2000; Lamprou och Tsoukas 2009).
Ovanstående pekar på behovet att skilja mellan abstraktioner av hand‐
lingar och de konkreta handlingar som utförs av specifika personer i
specifika situationer vid specifika tidpunkter (Feldman och Pentland
2003). När de konkreta handlingarna och den konkreta aktiviteten uppre‐
pas över tiden uppstår mönster som bildar typer eller kategorier av
handlingar och aktivitet (Berger och Luckmann 1967; Pentland och
Feldman 2008; Lundeberg 2009).
D en f ok us er ad e ve rk sa mh et en
Synen på verksamheten som process för med sig vissa utmaningar när
det gäller precision. Begreppet verksamhet kan syfta på handlingarna
eller aktiviteten inom ett helt företag (till exempel en resebyrå) eller bara
inom en avgränsad del (registreringen av nya kunder i bokningssyste‐
met). Detta är en konsekvens av den processteoretiska utgångspunkten
att en process i sig består av processer (Rescher 1996). En makroprocess,
till exempel verksamheten i resebyrån, består av en mängd mikroproces‐
ser, till exempel arbetet med att producera resor, att sälja resor och att
bedriva marknadsföring. Makro och mikro är dock relativa begrepp i
sammanhanget. Försäljningen av resor består i sin tur av underprocesser,
som till exempel själva säljsamtalet, administrationen av resan och upp‐
följningen då kunden har kommit hem. För att veta vilken eller vilka
processer som avses blir det av analytiska skäl nödvändigt att göra av‐
gränsningar.
Den öppna och generella definitionen på verksamhet gör det möjligt att
avgränsa en verksamhet på olika förstoringsnivåer (Goldkuhl och
Röstlinger 2005). I den här avhandlingen ligger fokus inte på föränd‐
ringar som berör verksamheten som helhet utan på avgränsade insatser
som syftar till att förändra delar av verksamheten, som till exempel
försäljningen av flygbiljetter samt produktionen och distributionen av
nyhetsbrev. När jag i fortsättningen talar om en viss del av verksamheten
så kommer jag att benämna den delen den fokuserade verksamheten.
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1.3.3

Implikationer för studiens utformning och resultat

Från ett processperspektiv ses verksamheten som en ständigt pågående
ström av handlingar och aktivitet. Att arbeta med IT‐relaterade utveck‐
lingsinsatser innebär då att man försöker förändra denna ständigt pågående
ström av handlingar och aktivitet (Weick och Quinn 1999; Goldkuhl 2003;
Pentland och Feldman 2008) samt att man i denna aktivitet även beaktar
vad informationstekniken ”gör” (Pickering 1995). För att studera detta
arbete krävs teori och metoder anpassade för processanalyser som till
exempel narrativ metod, grundad teori, episodindelning eller grafisk
representation (Boudreau och Robey 1999; Langley 1999; Van de Ven och
Poole 2005; Langley 2009). En annan konsekvens är att forskningsfrågan i
större utsträckning kommer att röra hur och varför ett visst resultat upp‐
står än vad som orsakade detta. Utifrån det perspektivet blir det intres‐
sant att studera de processer som formar resultatet och att i dessa proces‐
ser identifiera underliggande logiker som kan bidra till att förklara hur
och varför det uppkom (Tsoukas 1989; Van de Ven och Poole 1995;
Pentland 1999; Poole och Van de Ven 2004). Detta kommer att diskuteras
mer utförligt i kapitlet som beskriver studiens utformning (se avsnitt 2.4).

1.4
1.4.1

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA
Övergripande syfte

För att anpassa verksamheten till skiftande förutsättningar och krav
arbetar många företag kontinuerligt med olika IT‐relaterade utveck‐
lingsinsatser. När resultaten av utvecklingsinsatserna ska börja användas
i den operativa verksamheten för att uppnå de avsedda effekterna upp‐
står ofta nya utmaningar. Medan majoriteten av tidigare studier har varit
inriktade på att ta reda på vad som är viktigt för att lyckas med IT‐relate‐
rade verksamhetsutvecklingsinsatser, vet vi fortfarande mindre om hur
denna förändring uppkommer (Tsoukas och Chia 2002). Den här avhand‐
lingens övergripande syfte är att bidra till fördjupad förståelse för hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd. Jag har tidigare beskrivit
hur processtudier kan komplettera befintlig kunskap från faktorstudier
genom att sätta fokus på hur människor och artefakter kommer till
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uttryck i händelseförlopp över tiden. Genom att sätta fokus på händelse‐
förloppen blir det möjligt att nå en djupare förståelse för den dynamik i
vilken IT‐relaterad verksamhetsförändring uppkommer.

1.4.2

Forskningsfråga

Sedan slutet på 1980‐talet har man inom IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring genomfört teoretiskt grundade processtudier som relaterar till den
här avhandlingens övergripande syfte. Det stora flertalet av dessa har
dock antingen undersökt hur implementeringsprocessen har utvecklat
sig över tiden och hur det har påverkat resultaten (Boudreau och Robey
2005; Elbanna 2006; Cho m.fl. 2008; Newman och Zhao 2008) eller hur
resultaten har formats över tiden i användning (Barley 1986; Orlikowski
1996, 2000). Jag har tidigare beskrivit hur jag i den här studien ser utveck‐
ling och användning som två processer som båda är nödvändiga för att
förklara hur IT‐relaterad verksamhetsförändring uppkommer samt att
flera iterationer av utvecklig och användning ofta tycks behövas för att
realisera de bakomliggande intentionerna (se avsnitt 1.1.3).
Tidigare studier som fokuserat på både utveckling och användning har
framför allt gjort det för att utforska samspelet med kontextuella faktorer
(Davidson och Chiasson 2005; Cho m.fl. 2008; Baptista 2009). I den här
avhandlingen har jag istället för avsikt att bidra till en fördjupad förstå‐
else för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd ge‐
nom att ta min utgångspunkt i växelspelet mellan utveckling och an‐
vändning. Den här studiens forskningsfråga är:
Hur formas IT‐relaterad verksamhetsförändring i ett växelspel
mellan utveckling och användning?
För att besvara forskningsfrågan har jag ställt upp fyra delmål som jag
avser att uppfylla i avhandlingen (se även avsnitt 2.1.3 för en diskussion
om kopplingen mellan typen av kunskapsbidrag och respektive delmål).
För det första kommer jag att beskriva och analysera ett antal händelse‐
förlopp rörande IT‐relaterad verksamhetsförändring och kartlägga växel‐
spelet mellan utveckling och användning. Syftet med detta första steg är
att skapa ett grundmaterial för att kunna identifiera mönster i händelse‐
förloppet, vilket är mitt andra delmål. Det tredje delmålet består i att
analysera hur och varför dessa mönster har formats. Dessa tre delmål
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relaterar till det specifika fall som kommer att analyseras och innebär en
gradvis höjning av abstraktionsnivån. Mitt fjärde delmål är att gene‐
ralisera resultaten i form av ett ramverk som beskriver växelspelet mellan
utveckling och användning (se även avsnitt 1.4.6 om generalisering
nedan). På detta sätt avser jag att i fyra steg besvara avhandlingens
forskningsfråga och uppfylla det övergripande syftet.
Delmål 1: Att beskriva och analysera växelspelet mellan utveckling
och användning i ett antal händelseförlopp av IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring.
Delmål 2: Att identifiera mönster i de studerade
händelseförloppen.
Delmål 3: Att förklara hur och varför de identifierade mönstren
har uppstått.
Delmål 4: Att baserat på ovanstående utveckla ett ramverk för att
bidra till en fördjupad förståelse för hur IT‐relaterad verksamhets‐
förändring formas i ett växelspel mellan utveckling och
användning.

1.4.3

Precisering av centrala begrepp

Diskussionen kring forskningsfrågan innehåller ett antal centrala be‐
grepp. Begreppet verksamhet behandlade jag i avsnitt 1.3.2. Vad jag
menar med utveckling, användning och IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring diskuterade jag i avsnitt 1.1.1 och 1.1.3, men jag kommer nedan att
fördjupa det resonemanget och koppla det starkare till processperspek‐
tivet. Nedan kommer jag även att kort redogöra för vad jag i den här
avhandlingen avser med IT, även om detta främst kommer att behandlas
i avsnitt 3.3. Sist kommer jag att diskutera hur jag hanterat översättningar
av begreppet verksamhet till och från engelskan. Avsnitten inleds dock
med en diskussion av fyra centrala begrepp som alla används för att
beteckna aktivitet av olika slag.
P r o c e ss , p ra kti k, arb et s ru tin er och hän delsefö rlo pp
Fyra begrepp som alla brukar användas för att beskriva aktivitet är
process, praktik, arbetsrutin och händelseförlopp. Eftersom innebörden i
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dem varierar beroende på i vilket sammanhang de används kommer jag
nedan att beskriva vad jag lägger in i dem i det här arbetet. Rescher
(1996) ger i sin bok Process metaphysics en uttömmande beskrivning av
processperspektivet och lyfter fram följande beskrivning:
A process is a coordinated group of changes in the complexion of reality, an
organized family of occurrences that are systematically linked to one
another either causally or functionally. /…/ Processes are correlated with
occurrences or events: Processes always involve various events, and events
exist only in and through processes. Processes develop over time. (Rescher
1996: 38).

I avhandlingen tar jag fasta på processer som sekvenser av sammanhäng‐
ande händelser som utspelar sig över tiden (se även avsnitt 2.1.2 och 2.4.3). Ett
teoretiskt perspektiv som har många beröringspunkter med processper‐
spektivet är praktikteorin (eng. practice theory) (Schatzki m.fl. 2001;
Reckwitz 2002). Inom verksamhetsutveckling har Goldkuhl och
Röstlinger intresserat sig för generella aspekter av verksamhetspraktik
och i den praktikgeneriska modellen beskrivit en grund för praktik‐
baserad teoriutveckling (Goldkuhl 2005a; Goldkuhl och Röstlinger 2005).
I praktikteorin utgörs analysenheten av praktiker (eng. practices), det vill
säga det återkommande ”görandet”. Detta ligger i linje med process‐
perspektivet, som jag dock uppfattar som liggande på en högre abstrak‐
tionsnivå än praktikteorin. Det går till exempel att anlägga ett process‐
perspektiv även på naturvetenskapliga och teologiska fenomen (Rescher
1996). För mig har processperspektivet mer karaktären av ett förhållnings‐
sätt, medan jag ser praktikteorin som en tillämpning av detta med inrikt‐
ning mot sociala praktiker.
Även om mitt forskningsintresse rör verksamhetsprocesser, och inte
praktiker, så kommer jag ändå att använda begreppet praktik, om än i en
annan bemärkelse än ovan. Inom teknik‐ och vetenskapsstudier använ‐
der Pickering (1995) begreppet praktik för att beskriva aktivitet som sådan
och ställer det mot begreppet ”kultur”:
… I take ”culture” in a broad sense, to denote the “made things” of science,
in which I include skills and social relations, machines and instruments, as
well as scientific facts and theories. And then I can state that my abiding
concern is with practice understood as the work of cultural extension
(Pickering 1995: 3).
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Pickerings användning av begreppet praktik relaterar till ett performativt
perspektiv på verkligheten, det vill säga att verkligheten hela tiden blir
till i en ström av kontinuerlig aktivitet (jämför Latour 1987; Feldman
2000; 2002). Och den aktivitet som han intresserar sig för är den aktivitet
som för den vetenskapliga kulturen framåt. När jag i den här avhand‐
lingen använder begreppet praktik syftar jag på aktivitet som sådan.
Detta relaterar till två andra begrepp, nämligen händelseförlopp och
arbetsrutin. Dessa kommer jag att använda när jag talar om och beskriver
instanser av aktiviteter. För att tala om sammanhängande sekvenser av
handlingar och aktivitet kommer jag att använda begreppet händelse‐
förlopp. Ett händelseförlopp är på så vis en abstraktion av en process.
När jag vill tala om en uttalad och formaliserad beskrivning av en åter‐
kommande sekvens av aktiviteter i en verksamhet kommer jag att
använda begreppet arbetsrutin.
För att klargöra skillnaden mellan begreppen arbetsrutin, praktik och
händelseförlopp ger jag ett enkelt exempel. För att registrera en ny kund i
ett verksamhetssystem finns det en uttalad arbetsrutin. Den består av tre
steg: att skapa en ny kund, att fylla i kunduppgifterna och att spara
kunden. När en kund ringer in till företaget och en säljare registrerar en
ny kund kommer arbetsrutinen till uttryck i praktik. Sekvensen av hän‐
delser som då uppstår formar ett händelseförlopp. Det är dock viktigt att
understryka att det inte har någon betydelse huruvida personen i fråga
följer den uttalade arbetsrutinen eller inte. Sekvensen av händelser som
uppstår formar ändå ett händelseförlopp.
Utveckling och a nvä nd ning
Ovan har jag diskuterat hur en verksamhet kan förändras både genom
planerade utvecklingsinsatser och som konsekvenser av den dagliga
användning där resultaten från dessa utvecklingsinsatser utnyttjas
(Orlikowski 1996; Feldman 2000; Weick 2000). Jag har också argumen‐
terat för att det är möjligt att kasta nytt ljus över fenomenet IT‐relaterad
verksamhetsförändring genom att studera växelspelet mellan utveckling
och användning.
Med utveckling eller utvecklingsinsatser avser jag de handlingar och den
aktivitet som syftar till att ta fram leveranser som skall leda till en plane‐
rad och varaktig förändring av verksamheten (jämför Nilsson 1991;
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Lundeberg 2003). Med leveranser avser jag till exempel nya eller föränd‐
rade informationssystem och arbetsrutiner, men också kunskaper, atti‐
tyder eller värderingar som relaterar till personer och deras inre världar.
Utvecklingsarbete kan på så vis ha många olika fokusområden som till
exempel personalutveckling, organisationsutveckling, informations‐
systemsutveckling etc. Den typen av beskrivningar sätter fokus på den
typ av leverans som skall åstadkommas, till exempel en mer kompetent
personal, en effektivare organisation eller ett integrerat informations‐
system. För att åstadkomma varaktiga och bestående effekter i den lö‐
pande verksamheten är det dock ofta nödvändigt att kombinera flera
olika typer av insatser (Nilsson 1991). I den här avhandlingen ser jag en
utvecklingsinsats – oavsett primärt fokusområde – som en intervention i
syfte att förändra den vanemässiga och återkommande aktiviteten i den
vardagliga verksamheten (jämför Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman
2008).
Med användning syftar jag på handlingarna och aktiviteten i det operativa
arbetet. Det är i användning som leveranserna, tillsammans med redan
befintliga kunskaper, verksamhetsramar och informationssystem, ut‐
nyttjas för att önskade effekter skall uppstå (jämför Lundeberg 2003).
Med effekter avser jag till exempel kortade ledtider, minskade kostnader,
nöjdare kunder eller en högre kvalitet (som alla naturligtvis kan specifi‐
ceras ytterligare).
Det innebär att utveckling, som intervention betraktad, står i ett metaför‐
hållande till användning. Det är viktigt att understryka att distinktionen
jag gör är analytisk. Utveckling och användning kan i princip ske samti‐
digt om till exempel en person förändrar ett informationssystem samti‐
digt som han eller hon använder det. Utveckling och användning blir i
den bemärkelsen snarare två modus (jämför Orlikowski 1992). Det jag
vill understryka är att det i utveckling tas fram leveranser (till exempel
nya eller ändrade informationssystem) och att det är när dessa kommer
till användning i den operativa verksamheten som de resulterar i effekter
(till exempel fler sålda produkter).
Ovan har jag beskrivit hur jag använder utveckling och användning som
syftar till att ta fram respektive utnyttja leveranser. Min utgångspunkt är
att båda dessa typer av handlingar och aktiviteter är nödvändiga för att
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åstadkomma den typ av IT‐relaterad verksamhetsförändring som den
här avhandlingen handlar om. IT‐relaterad verksamhetsförändring blir på så
vis ett begrepp som omfattar såväl utvecklingsinsatser som utnyttjandet
av de leveranser som har tagits fram i sådana insatser.
För vissa personer har begreppet ”verksamhetsförändring” fått en nega‐
tiv klang eftersom det inte är ovanligt att förändringsarbete har fått
negativa konsekvenser som till exempel personalnedskärningar, oöns‐
kade omplaceringar och nedläggningar. Jag vill poängtera att jag ovan
har definierat begreppet verksamhetsförändring utifrån ett teoretiskt
perspektiv. I praktiska sammanhang kan det dock vara en fördel att
istället använda mer positivt laddade begrepp som till exempel
”verksamhetslyft” (Nilsson 2003).
I nfo rmati on s teknik
Den här avhandlingen handlar om verksamhetsförändring som på ett
eller annat sätt relaterar till IT. Men vad avses egentligen med IT? I
Nationalencyklopedin (Henriksson 2010) kan man läsa att IT ”… är
teknik där man använder datorer och telekommunikation för att samla
in, bearbeta och överföra information.” Men beskrivningen fortsätter
också: ”Men det är också datorprogram, design av webbsidor, digitala
bibliotek med mera. Olika tjänster räknas också ofta till IT, exempelvis att
läkare kan bedöma röntgenbilder via Internet, att forskare i olika delar av
världen kan arbeta med ett projekt samtidigt och att människor kan spela
dataspel.” Citatet sätter fingret på något som ofta blir problematiskt när
vi talar om IT. Vad är det egentligen vi menar?
Snarare än att definiera vad IT är kommer jag här att kort beskriva två
innebörder som jag i avhandlingen lägger i begreppet. Den ena innebör‐
den, som relaterar Pickerings begrepp ”kultur” (se ovan), handlar om
tekniken som sådan och med det avser jag hård‐ och mjukvara, lag‐
ringsmedia, nätverksutrustning, kringutrustning samt annan installerad
utrustning. Den andra, som relaterar till Pickerings begrepp praktik,
handlar om hur tekniken kommer till uttryck som en integrerad del av
verksamheten som helhet. I den senare bemärkelsen är det inte längre
möjligt att bara tala om ”IT” och det är därför jag talar om IT‐relaterad
verksamhet som en helhet. Olika författare har konceptualiserat denna
helhet på olika sätt och i avsnitt 3.3 kommer jag att diskutera olika skolor
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och successivt mejsla ut hur jag i den här avhandlingen ser på relationen
mellan verksamhet och IT.
Översä ttn ingar til l o ch från eng el sk an
Att begreppet verksamhet inte har någon självklar motsvarighet på
engelska för med sig vissa utmaningar eftersom den mesta litteraturen är
skriven på engelska. Goldkuhl (2005a) använder ”work practice” vilket
ligger i linje med synen på verksamheten som en process. Det kan ställas
mot Alters (2002) definition ”work system” som mer ligger i linje med
verksamheten som en struktur. Lundeberg (1993, 2009) diskuterar inte
begreppet verksamhet explicit i översättningar utan använder istället
begrepp som ”business firms” och ”business procedures” samt ”business
processes” och ”operations” för att relatera till verksamhetens struktu‐
rella respektive processuella sida.
En stor del av den engelskspråkiga litteraturen jag har använt i den här
avhandlingen kommer från gränslandet mellan IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring och organisationsteori. Begreppet ”organization” är där
det begrepp som bäst motsvarar verksamheten som struktur. För att
beskriva verksamheten som process används ibland gerundiumformen
”organizing” (Weick 1969/1979). Detta skrivsätt har sedan använts för
uttryck som bland andra ”improvising” (Orlikowski 1996) och ”changing”
(Weick och Quinn 1999).
En sak som är problematisk i sammanhanget är att svenskan saknar
gerundium, vilket har lett till att ”organizing” brukar översättas med
”organisering”. Vad som händer då är att verbet görs om till ett substan‐
tiv och därmed förlorar karaktären av ständigt pågående aktivitet. Ett
sätt att behålla denna karaktär är att istället använda presens particip, det
vill säga organiserande. En nackdel med det är att presens particip sällan
används i svenskan och därför låter lite märkligt. För att beskriva konti‐
nuerlig och pågående aktivitet kommer jag därför att i huvudsak an‐
vända mer vedertagna former som utveckling istället för utvecklande,
användning istället för användande och improvisation istället för impro‐
visering eller improviserande.
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1.4.4

Ämnesmässig positionering

F or sk ni ng sf äl t et
Den här avhandlingen är skriven på sektionen för information manage‐
ment vid Handelshögskolan i Stockholm. Som akademiskt ämne inne‐
fattar information management studiet av strukturer och processer
relaterade till personers användning av informationsteknik i verksam‐
heter (Lundeberg m.fl. 1995). Ett nyckelord i sammanhanget är ordet
användning, vilket understryker att informationsteknik ses som ett medel
för att uppnå önskade effekter i olika verksamheter. Vid andra lärosäten
studeras liknande frågeställningar bland annat under namnet informatik,
informationssystem eller företagsekonomi med inriktning mot informa‐
tionssystem. På engelska används bland annat namnen management
information systems, informatics och information systems (se Davis
2003).
Sidorova med flera (2008: 475) definierar fem forskningsområden inom
den akademiska disciplinen: utveckling av informationssystem, IT och
individer, IT och grupper, IT och organisationer samt IT och marknader.
Av dessa aspekter är det två som relaterar till den här avhandlingens
problemområde. Starkast är kopplingen till IT och organisationer där bland
annat implikationerna av IT‐användning i organisationer studeras. I det
här fallet relaterar det till effekterna av utvecklingsinsatser.5 Men det
finns också en viss koppling till utveckling av informationssystem på så vis
att jag även har intresserat mig för de händelseförlopp i vilka leveran‐
serna från dessa utvecklingsinsatser har vuxit fram. Även om jag intres‐
serar mig för utvecklingsinsatser så ser jag dessa utifrån ett organisato‐
riskt perspektiv och mitt fokus ligger inte på till exempel val, utformning
och införande av systemutvecklingsmetoder (Andersen 1994; Iivari m.fl.
2000) eller standardsystem (Nilsson 1991).
Bid rag and e disci pliner
Sedan disciplinen fick sin akademiska status för cirka 40 år sedan (se till
exempel Davis 2003; Bubenko m.fl. 2006) har fältet breddats och korsbe‐

5 Inom ramen forskningsfältet IT och organisationer faller också hur individers handlingar
bidrar till att åstadkomma effekter i organisationer. I det forskningsfält som studerar
interaktionen mellan IT och individer intresserar man sig främst för psykologiska aspekter,
som till exempel människa‐dator‐interaktion.
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fruktats av många olika ämnen och vetenskapsteoretiska perspektiv.
Detta är delvis ett resultat av att olika forskare har tagit hjälp av refe‐
rensteorier för att förklara de studerade fenomenen (Baskerville och
Myers 2002; Lee 2003). Referensteorierna spänner från över ett stort
område, från övergripande systemteori och processfilosofi till underlig‐
gande discipliner som psykologi och sociologi. Utöver det används också
andra mer tillämpade referensteorier från datavetenskap, ledarskap och
redovisning. Inom fältet argumenterar bland andra Baskerville och
Myers (2002) för att det nu har utvecklats en egen tradition, distinkt för
de teorier som brukar betecknas som referensdiscipliner. För att markera
den distinktionen använder Lee (2003) istället begreppet bidragande
discipliner.
Den här avhandlingen är skriven utifrån ett processperspektiv (Rescher
1996) och de bidragande discipliner som jag framför allt har utgått från är
de delar av organisationsteori (Van de Ven och Poole 1995; Tsoukas och
Chia 2002; Van de Ven och Poole 2005; Hernes 2008) och teknik och veten‐
skapsstudier (Callon 1986; Latour 1987; Pickering 1995) där liknande
tankar har uttryckts.

1.4.5

Avgränsningar

Jag har avhandlingen igenom medvetet undvikit att använda ordet
projekt när det gäller det fenomen jag studerar och istället valt mer gene‐
rella begrepp som till exempel utvecklingsarbete och utvecklingsinsatser.
Det finns flera skäl till det. För det första är studierna av projekt ett eget
teoriområde som är inriktat på att studera just projektformen och dess
konsekvenser. Mitt intresse rör inte arbetsmetoden i sig utan processen i
vilket resultaten formats oavsett arbetsmetod. För det andra har projekt
ofta som slutmål att ta fram en leverans, till exempel ett informationssy‐
stem. Mitt intresse sträcker sig längre än så och jag inkluderar även
användningen av leveranserna för att se hur detta leder till effekter i
verksamheten. Även om den typ av utvecklingsinsatser som jag har
studerat sträcker sig bortom projekt så är de ändå begränsade i vissa
avseenden. Analyserna är avgränsade till förändringar av interna och
avgränsade arbetsprocesser samt hur dessa förändringar upplevs inom
verksamheten.
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1.4.6

Om resultatens generaliserbarhet

Jag har i den här avhandlingen ambitionen att bidra till en fördjupad
förståelse för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring uppkommer ge‐
nom att studera växelspelet mellan utveckling och användning. Jag
kommer att studera hur detta växelspel har kommit till uttryck i ett antal
konkreta händelseförlopp, men hur kan jag utifrån dessa analyser gene‐
ralisera resultaten för att förstå andra instanser av IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring? Jag har genomfört studien vid ett specifikt småföretag,
men hur kan jag utifrån detta förstå IT‐relaterad verksamhetsförändring
även i andra större företag?
Svaret ligger i vilken typ av generaliserbarhet som diskuteras. Den typ av
generaliserbarhet som jag eftersträvar handlar inte om att visa att sättet
på vilket händelseförloppen utvecklar sig i den studerade domänen är
giltiga även i andra domäner, det vill säga statistisk eller empirisk gene‐
raliserbarhet. Det som är relevant för den här studiens syfte är istället
analytisk generaliserbarhet eller teoretisk generaliserbarhet (Yin 1984;
Bacharach 1989: 500; Lee och Baskerville 2003; Eisenhardt och Graebner
2007).
Den typen av generalisering kräver en högre abstraktionsnivå, vilket sker
på bekostnad av detaljrikedomen i resultaten. Det kan förklaras som en
konsekvens av Thorngates maxim att det inte är möjligt att uppnå enkel‐
het, allmängiltighet och precision på en och samma gång (Weick
1969/1979). Om man strävar efter både enkelhet och allmängiltighet så
ökar graden av komplexitet och därmed förloras precisionen. Den synen
har dock utmanats på senare år. Inspirerad av en anonym doktorand
argumenterar Weick för att Thorngates maxim inte är hållbar:
If, as Thorngate asserts, it is true that it is impossible for an explanation of
social behavior to be simultaneously general, accurate, and simple, then
that assertion is false. It is false because the assertion itself IS general (it ap‐
plies to all explanations), IS simple (it is summarized in one accessible sen‐
tence), and IS accurate (it is a valid prediction). Thus, Thorngate’s general,
accurate, simple explanation for the impossibility of a simple theory itself
shows that such theory is possible (Weick 1999: 802).
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Van de Ven argumenterar i linje med Weick och menar att skälet till att
Thorngates maxim inte stämmer är att den inte tar hänsyn till vad som
händer när abstraktionsnivån höjs.
Thorngate’s proposition may be a result of incorrectly climbing the ladder
of abstraction by widening the extension of and increasing the connotation
of concepts, resulting in concepts that are stretched to become vague
pseudogeneralizations that are not necessarily more complex; instead they
become meaningless. If logical steps in climbing the ladder of abstraction
are applied correctly, then increasing the generality of a theory should
maintain its accuracy by describing its complexity (Van de Ven 2007: 137‐
138).

I den här studien har jag genom studiens utformning strävat efter att
redovisa länken mellan det specifika fallet och den teoretiska undersök‐
ningsramen, samt hur jag i analysen har gått ifrån de specifika händelse‐
förloppen till mönster i dessa förlopp och vidare till generella utsagor om
det studerade fenomenet. På så vis har jag strävat att ge resultaten en
multipel grundning i teori, empiri samt även internt med avseende på
koherens och konsistens (jämför Goldkuhl och Cronholm 2003; Goldkuhl
2004).

1.5

AVHANDLINGENS DISPOSITION

I det här kapitlet har jag givit en introduktion till problemområdet, IT‐
relaterad verksamhetsförändring. Medan vi vet relativt mycket om vad
som påverkar resultatet av utvecklingsinsatser, finns det ett stort behov
av kunskap om hur och varför resultaten uppstår. Jag har beskrivit vikten
av att ta hänsyn till både utveckling och användning för att förklara hur
IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd samt att det ofta
krävs flera iterationer för att nå de önskade effekterna. I avhandlingen
anlägger jag ett processperspektiv på verksamheten och studerar hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring formas i ett växelspel mellan utveckling
och användning.
I kapitel 2 redogör jag för de vetenskapsteoretiska grundantaganden som
den här studien vilar på samt hur jag utformar studien utifrån ett pro‐
cessperspektiv för att besvara forskningsfrågan och uppfylla delmålen.
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Jag beskriver hur jag gått till väga för att få tillgång till ett företag där jag
kunnat studera IT‐relaterad verksamhetsförändring samt hur jag har
samlat in, organiserat och analyserat materialet.
I kapitel 3 beskriver jag de teoretiska utgångspunkter som analysen
bygger på. Först diskuterar jag två olika synsätt på verksamhetsföränd‐
ring, ett där förändring ses som planerad och ett där förändring ses som
framväxande. Därefter diskuterar jag hur olika teorier har konceptuali‐
serat relationen mellan verksamhet och IT. Kapitlet ger en bild av
kunskapsläget men fyller också syftet att bygga det teoretiska fundament
som avhandlingens undersökningsram vilar på.
I kapitel 4 presenteras avhandlingens undersökningsram genom att den
teoretiska begreppsapparat som utvecklats i kapitel 3 kopplas samman
med de strategier för att organisera och analysera processdata som dis‐
kuterades i kapitel 2. Undersökningsramen bildar därmed den teoretiskt
informerade länken mellan data och analys.
I kapitel 5 ger jag en allmän presentation av det studerade företaget och
en särskild genomgång av företagets tidigare arbete med IT‐relaterade
utvecklingsinsatser. Jag ger också en kort introduktion till de utveck‐
lingsinsatser ur vilka jag kommer att hämta de fem händelseförlopp som
jag kommer att analysera samt en beskrivning av den aktuella situatio‐
nen på företaget vid tidpunkten då utvecklingsinsatserna genomfördes.
Kapitlet beskriver det sammanhang i vilket de IT‐relaterade utveck‐
lingsinsatserna har ägt rum.
I kapitel 6 tillämpar jag undersökningsramen och analyserar fem
händelseförlopp för att uppfylla det första delmålet. Jag beskriver och
analyserar hur de teoretiskt informerade händelser, som jag specificerat i
undersökningsramen, för händelseförloppen framåt över tiden i en
dialektik mellan å ena sidan anpassningar och å andra sidan motstånd
eller stöd. Varje händelseförlopp delas även in i episoder baserade på
förekomsten av kritiska händelser och visualiseras sedan grafiskt.
I kapitel 7 skiftar jag analysnivå och inriktar mig istället på mönster i de
studerade händelseförloppen, vilket relaterar till det andra delmålet. Jag
analyserar episoderna i termer av händelsekedjor och identifierar möns‐
ter bland dessa utifrån likheter och skillnader. Jag analyserar också hur
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och varför händelseförloppen förs framåt i respektive mönster i syfte att
uppfylla det tredje delmålet.
I kapitel 8 relaterar jag de olika mönstren till generella
förändringsprocesser och diskuterar hur iterationer av dessa processer
formar växelspelet mellan utveckling och användning över tiden. Jag
sammanfattar resultaten av analysen i ett ramverk och diskuterar hur
detta kan bidra till en djupare förståelse för hur IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring kommer till stånd. Detta syftar till att uppfylla det fjärde
delmålet.
Avhandlingen avslutas i kapitel 9 med en diskussion kring studiens
bidrag. Inledningsvis relaterar jag resultaten till tidigare studier samt ger
några förslag till framtida forskning. Därefter ger jag ett konkret exempel
på hur man kan använda resultaten i det praktiska arbetet med IT‐relate‐
rad verksamhetsförändring innan jag slutligen avrundar avhandlingen
med en kort reflektion från ett personligt perspektiv.
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I

det här kapitlet kommer jag att redogöra för hur jag har
utformat studien för att uppfylla delmålen och besvara
forskningsfrågan. Inledningsvis diskuteras avhandlingens
vetenskapsteoretiska positionering och hur den typ av kunskaps‐
bidrag jag avser göra relaterar till de uppställda delmålen. Därefter
beskriver jag hur jag utformat studien och samlat in materialet
samt hur jag gått tillväga för att organisera och analysera det.

48

Studiens utformning och genomförande

2.1

VETENSKAPSTEORETISK POSITIONERING

I det här avsnittet vill jag kort redogöra för den vetenskapssyn som ligger
bakom studien. Syftet är att tydliggöra vilka antaganden som ligger
bakom den forskningsdesign som redovisas i de följande avsnitten. Först
kommer jag att positionera studien i en tolkande tradition i kontrast mot
den positivistiska traditionen. Därefter kommer jag att sätta min studie i
relation till två traditioner inom processperspektivet och sammanfatta
min vetenskapsteoretiska positionering som en tolkande processyn. Efter
detta diskuterar jag hur den typ av kunskapsbidrag jag avser göra relate‐
rar till avhandlingens fyra delmål och avslutar sedan med en diskussion
om den abduktiva ansats som ligger bakom studien.

2.1.1

En tolkande ansats

Inom fältet IT‐relaterad verksamhetsförändring används ofta en indel‐
ning i positivistiska, tolkande och kritiska ansatser som till sin design kan
bygga på både kvantitativa och kvalitativa metoder (Orlikowski och
Baroudi 1991; Myers 2009). I positivistiska ansatser problematiseras inte
relationen mellan data, teori och forskare, vilket får konsekvensen att
data får karaktären av att vara objektiva och mätbara oberoende av
observatören och hans eller hennes instrument. Problematiseringen av
denna relation är däremot själva fundamentet för tolkande ansatser.
Tolkande ansatser bygger på grundantagandet att vi endast kan studera
verkligheten indirekt, genom sociala konstruktioner, och fokus ligger
därför på hur människor skapar mening (se till exempel Berger och
Luckmann 1967). Kritiska ansatser bygger delvis på liknande antaganden
som tolkande ansatser men lägger tonvikten på de historiska och poli‐
tiska strukturer som vidmakthåller status quo i det studerade fenomenet.
Medan tolkande ansatser syftar till att beskriva dessa fenomen, syftar
kritiska ansatser till att utmana de förgivet tagna föreställningarna och
därmed skapa en möjlighet till mänsklig frigörelse (se till exempel
Habermas 1984). I ljuset av detta faller den här studien inom ramen för
den tolkande traditionen.
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2.1.2

En ”starkare” processyn

Innan jag positionerar studien som hemmahörande i ett processperspek‐
tiv är det på sin plats att ytterligare artikulera min syn på vad en process
egentligen är. Van de Ven (1992) undersökte hur begreppet process hade
används i tidigare managementstudier och visade på tre olika betydelser:
(1) en logik för att förklara orsakssamband i variansstudier, (2) en typ av
begrepp som refererar till individers och organisationers aktivitet samt
(3) en sekvens av händelser som beskriver hur saker förändras över
tiden. Av dessa tre alternativ är det bara det tredje som erbjuder en
möjlighet att direkt observera processer som de faller ut i tiden
(Pettigrew 1997), vilket är en grund för att beskriva och redogöra för hur
verksamheter förändras över tiden.
Processperspektivet bygger på antagandet att verkligheten inte är stabil
till sin karaktär utan i ständig förändring (Rescher 1996). Det är enkelt att
hålla med om detta påstående, men svårigheterna börjar när vi skall
omsätta processperspektivet i praktik eftersom vi förhåller oss till verk‐
ligheten som om den bestod av (mer eller mindre) stabila ”saker”. När vi
går till arbetet tänker vi oss att det är samma arbete som vi gick till igår
och inte på den ström av handlingar och aktivitet som upprätthåller (eller
inte upprätthåller) arbetet (Vickers 1967). Ironiskt nog brottas även
processforskningen med samma problem: för att beskriva, tolka och
förklara processer måste dessa alltid göras om till ”saker” i någon be‐
märkelse, till exempel i termer av begrepp och diagram fixerade på en
sida (Van de Ven och Poole 2005).
För att uppfylla delmålen och besvara forskningsfrågan behöver jag i
strömmen av handlingar och aktivitet kunna identifiera händelser och
mönster i dessa händelser (Langley 1999, 2009). Detta kan göras utifrån
två grundläggande antaganden om verkligheten som ibland brukar
kallas en ”svagare” och en ”starkare” processyn. Från den ”svagare”
processynens perspektiv utgör processer förändringar i tingens tillstånd,
från den ”starkare” processynens perspektiv är ting i själva verket mani‐
festationer av processer (Rescher 1996; Van de Ven och Poole 2005).
Jag positionerar den här studien som utgående från en ”starkare” pro‐
cessynen, även om jag av analytiska skäl behöver reducera processer till
händelser, begrepp och mönster (se Rescher 1996). En viktig fråga hand‐
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lar dock om hur man identifierar dessa sekvenser av händelser i en
ständig ström av handlingar och aktivitet om denna ström egentligen
utgör en oupplöslig helhet (Hernes 2008) och det vi urskiljer endast är
abstraktioner av helheten (Rescher 1996; Lundeberg 2009)? Detta kopplar
tillbaka till den tolkande ansatsen jag beskrev i det föregående stycket
och nödvändigheten av att studera verkligheten indirekt genom sociala
konstruktioner som inte kan frikopplas från dess mening och samman‐
hang. På så vis kan min vetenskapssyn beskrivas som en tolkande
processyn. Från det perspektivet kommer jag att se de studerade utveck‐
lingsinsatserna som berättelser, vars handling faller ut över tiden, vilket
ligger i linje med en narrativ analysstrategi (Pentland 1999; Czarniawska
2007; Langley 2009). Jag kommer i avsnitt 2.4.3 att beskriva hur jag
använder den narrativa analysstrategin som en av tre strategier för att
organisera och analysera mitt datamaterial.

2.1.3

Typ av kunskapsbidrag

Valet av forskningsdesign hänger samman med vilken typ av kunskaps‐
bidrag en studie avser ge. Ett sätt att klassificera kunskapsbidraget är att
utgå ifrån vilken typ av syfte som det relaterar till. Gregor (2006) har
identifierat fyra olika typer av syften som förekommer inom fältet IT‐
relaterad verksamhetsförändring: beskriva och analysera, förklara, förutsäga
och föreskriva. Av dessa relaterar de två första typerna – att beskriva och
analysera samt att förklara – till avhandlingens övergripande syfte att
bidra till en fördjupad förståelse. Det ligger i linje med de flesta proces‐
studiers ambition att beskriva, analysera och förklara hur och varför
någon sekvens av individuell eller kollektiv handling faller ut över tiden
(Pettigrew 1997). Dessa syften måste dock förstås i termer av ett tolkande
perspektiv (och inte ett positivistiskt) och jag kommer därför att utveckla
vad jag menar med respektive syfte nedan.
Att beskriva och analysera handlar om att kartlägga fenomen som hittills
inte har blivit tillräckligt kartlagda, åtminstone inte inom det aktuella
ämnesområdet eller utifrån det aktuella perspektivet. I processtudier är
ett vanligt mål att kartlägga återkommande mönster i ett händelseförlopp
(Langley 2009). Vilken är den typiska sekvensen av episoder? Finns det
olika vägar genom dessa episoder? Vilka förgreningar finns det där
händelseförloppet kan ta olika vägar? Hur är episoder och aktiviteter
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sammankopplade? Studier som syftar till att beskriva och analysera är av
en typ av grundforskning som ofta resulterar i detaljerade redogörelser
eller klassificeringar av de studerade fenomenens dimensioner eller
egenskaper i termer av klassifikationer, taxonomier eller ramverk
(Gregor 2006). Dessa båda syften relaterar till avhandlingens första
respektive andra delmål.
Att identifiera mönster i händelseförlopp är ett viktigt steg, men för att
kunna ge en teoretisk förklaring av ett händelseförlopp är det också
nödvändigt att svara på frågan varför något inträffar (Sutton och Staw
1995: 378). Traditionella sätt att förklara hur och varför händelser inträf‐
far över tiden resulterar ofta i mått på korrelationer mellan olika variab‐
ler och implicit antagna orsakssamband som anses möjliga att i efterhand
testa och falsifiera (Popper 1934/1959). Det är dock inte den typen av
naturvetenskaplig förklaring som jag syftar på, utan snarare på en un‐
derliggande logik som förklarar hur och varför de beskrivna händelse‐
förloppen faller ut som de gör över tiden (Van de Ven och Poole 1995;
Poole och Van de Ven 2004) (se även avsnitt 2.4.6). Detta relaterar till
avhandlingens tredje delmål. Gregor (2006) diskuterar även en annan typ
av förklaring, vilken handlar om att utveckla synsätt som – på en högre
abstraktionsnivå – bidrar till ett nytt eller förändrat sätt att förstå verklig‐
heten.
… these theories often have an emphasis on showing others how the world
may be viewed in a certain way, with the aim of bringing about an altered
understanding of how things are or why they are as they are (Gregor 2006:
624).

Detta relaterar till avhandlingens fjärde delmål att utveckla ett ramverk
för att bidra till en fördjupad förståelse för hur IT‐relaterad verksamhets‐
förändring formas i ett växelspel mellan utveckling och användning.

2.1.4

Abduktiv ansats

Mellan det beskrivande och analytiska syftet och det förklarande syftet
finns det inga vattentäta skott, utan relationen mellan dem kan beskrivas
som en gradvis höjning av abstraktionsnivån, från det konkreta på empi‐
rins yta till de abstrakta förklaringarna (jämför Alvesson och Sköldberg
1994; Miles och Huberman 1994). Man kan tänka sig ett sekventiellt
förfarande där beskrivningar först görs och förklaringar sedan härleds
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ifrån dessa beskrivningar. Man kan också tänka sig att beskrivning och
förklaring växer fram i ett spiralliknande växelspel där beskrivning och
teoretisk förklaring kontinuerligt förfinas i linje med Charles S. Pierces
(1839–1914) idéer om abduktion (Alvesson och Sköldberg 1994).
Även om min redovisning i avhandlingen är sekventiell till sin karaktär,
så har jag i forskningsprocessen använt mig av en abduktiv ansats där
resultaten har vuxit fram i ett växelspel mellan induktivt baserade be‐
skrivningar och teoretiskt härledda förklaringar. Under avhandlings‐
processen upptäckte jag att den förklarande analysen gjorde det möjligt
att (för mig själv) bättre förstå beskrivningen, vilket i sin tur skapade
möjligheter till en ökad precision i förklaringen och så vidare. Ett konkret
exempel är hur jag i fem iterationer under nio månader arbetade med att
förfina den teoretiska begreppsapparaten i kapitel 3, genomföra analysen
av händelseförloppen i kapitel 6, identifiera mönster i kapitel 7 och
utveckla ramverket i kapitel 8. Genom att kontinuerligt fylla luckor i
resonemangen och eliminera paradoxer i resultaten har jag strävat efter
en multipel grundning (Goldkuhl och Cronholm 2003; Goldkuhl 2004).
I vissa fall har det inneburit att jag under arbetets gång även har varit
tvungen att ompröva relationen mellan olika teoretiska begrepp (Quine
1951/1964). Ett exempel på det är hur jag har gått ifrån Pickerings (1995)
formulering om ”dialektiken mellan motstånd och anpassningar” och
mina egna iakttagelser av hur de studerade händelseförloppen utveckla‐
des, till att tala om ”dialektiken mellan anpassningar och motstånd eller
stöd” (se avsnitt 3.3.4). Denna förändring har förankrats genom den
abduktiva ansatsen, där jag bland annat har gått tillbaka till Pickerings
både tidigare och senare skrifter (Pickering 1984/1999, 2008) och även
kommunicerat med författaren själv (se avsnitt 4.2.1). Jag har på så vis
strävat efter att utveckla en fördjupad förståelse för både det studerade
fenomenet och de teorier som vi använder för att förklara det.
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2.2
2.2.1

STUDIENS UTFORMNING
Överväganden om kvantitativ och kvalitativ metod

Det är möjligt att såväl beskriva och analysera ett händelseförlopp som
att ge förklaringar till hur och varför det utvecklas som det gör med hjälp
av både kvantitativa och kvalitativa metoder (Van de Ven och Poole
2005). Användningen av (åtminstone uteslutande) kvantitativa metoder
ligger dock inte i linje med det övergripande syftet att bidra till en för‐
djupad förståelse, vilket – i min mening – bygger på att behålla närheten
till aktörer, handlingar och artefakter i beskrivningarna och analyserna
(jämför Mintzberg 1979; Pentland 1999; Langley 2009; Ramiller och
Pentland 2009). För det ändamålet är kvalitativa metoder bättre lämpade
(Myers 2009).

2.2.2

Fallstudie och andra alternativ

F all st udi e
Ett vanligt sätt att samla in ett rikt material vid studier av IT‐relaterad
verksamhetsförändring är att genomföra en fallstudie där ett eller flera
fall kan studeras under en längre tid med hjälp av flera olika datainsam‐
lingsmetoder (Eisenhardt 1989; Myers 2009). Inom ramen för en fallstudie
skulle det till exempel bli möjligt att utnyttja såväl intervjuer som delta‐
gande observation och arkivmaterial. Att använda en kombination av
olika källor underlättar den typ av holistiska och longitudinella studier
som är förknippade med processanalyser i organisationer (Pettigrew
1997).
En helt intervjubaserad undersökning kan vara tidseffektiv, men ger inte
samma närhet till de förändringsprocesser som jag intresserar mig för.
Även om jag skulle kunna ställa frågor om processen skulle jag inte få
möjligheten att själv uppleva processen direkt, vilket är något som jag
anser vara viktigt för att bättre förstå hur ett fenomen som IT‐relaterad
verksamhetsförändring uppkommer. För att komma nära det studerade
fenomenet finns också alternativet att göra en ren deltagande observa‐
tion, men det ger inte samma möjlighet att gå djupare i vissa teman
jämfört med intervjuer.
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Under de senaste decennierna har praktiknära metoder som bygger på
samarbete mellan forskaren och den studerade organisationen blivit allt
mer utvecklade och accepterade inom stora delar av forskningssam‐
fundet (Adler m.fl. 2004; Baskerville och Myers 2004; Myers 2009). Inom
ämnet och framför allt i min egen forskningsmiljö (jämför Törnebohm
1971) finns det dessutom en relativt lång tradition av klinisk forskning (se
till exempel Stymne 1972; Åhlström 1997; Mårtensson 2001; Andersson
2005).
Kli ni sk f orskn ing san sa t s
För att öka närheten till det studerade fenomenet i datainsamlingen har
jag använt mig av en klinisk forskningsansats (Schein 1987, 1993, 2001).
Det kliniska angreppssättet bygger på idén att forskaren själv är med och
arbetar i organisationen för att lösa ett praktiskt problem i organisa‐
tionen. Det ligger i linje med Kurt Lewins maxim ”you cannot understand
an organization until you try to change it” (citerad i Schein 2001: 230).
Det som skiljer klinisk forskning från traditionell aktionsforskning är att
tonvikten ligger på att forskningssamarbetet initieras av klienten och inte
av forskaren. Schein (2001) menar att det vid aktionsforskning finns risk
att det är forskarens agenda som styr arbetet, medan forskaren vid kli‐
nisk forskning istället utgår från klientens behov. Detta kan förstås på‐
verka datainsamlingen jämfört med till exempel traditionella intervjuer
eller deltagande observation. Det är tänkbart att klienten – för att bli
hjälpt – berättar saker för forskaren som inte skulle ha kommit upp i de
andra situationerna. Schein (2001) menar att detta leder till en ökad
validitet, men det kan vara svårt att uttala sig generellt om det. Däremot
är det min uppfattning att det bidrar till en viss typ av validitet, nämligen
den som uppstår när personer berättar saker för att få hjälp. Det kan
ställas mot till exempel situationer då personer svarar på ett sätt som de
tror förväntas av dem. Detta är förstås två ytterligheter som i verklig‐
heten förmodligen blandas på ett sätt som gör det svårt att separera dem.

2.2.3

Val av företag

T r e al t er nat iv
När jag under hösten 2003 kontaktades av VD:n på en liten resebyrå
uppstod en möjlighet att göra en klinisk fallstudie. Han frågade om jag
hade möjlighet att stödja dem i arbetet att se över deras informations‐
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hantering. Sommaren innan hade jag under tre månader vikarierat som
IT‐ansvarig på företaget då deras ordinarie var på föräldraledighet.
Uppdraget handlade om att jobba tillsammans med den ordinarie IT‐
ansvarige under det kommande året för att effektivisera informations‐
hanteringen i samband med arbetet att sälja och administrera resor.
Jag hade vid den tidpunkten även kontakt med två andra företag, ett
mindre konsultföretag och ett medelstort företag i friskvårdsbranschen
där jag själv tidigare hade varit anställd som ansvarig för IT och intern‐
kommunikation. Jag hade övervägt att undersöka möjligheterna att
genomföra en datainsamling vid något av dessa företag, men det fanns
nackdelar med en sådan lösning. Om jag hade gjort undersökningen i det
företag där jag tidigare hade arbetat hade jag haft en stor utmaning i att
skilja mellan de erfarenheter som jag hade gjort under mina fem år på
företaget och de uppgifter som jag samlade in under studien. När det
gäller konsultföretaget insåg jag på ett tidigt stadium att det skulle bli
svårt att få tillbringa tid med personerna i organisationen eftersom deras
affärsmodell byggde på att konsulterna var belagda under större delen
av sin arbetstid. På resebyrån var situationen den omvända när de istället
bad mig att jag skulle spendera tid hos dem. Jämfört med friskvårds‐
företaget var det betydligt enklare att dokumentera de erfarenheter som
jag hade gjort under de tre månaderna som IT‐ansvarig.
Det praktiska projekt, genom vilket den här avhandlingens empiri i
huvudsak samlades in, startade i januari 2004 och jag kom tillsammans
med resebyråns VD överens om att anonymisera företaget i forsknings‐
projektet. Jag har därför kallat företaget för resebyrån.
Min r ol l i d e t p rak ti sk a p roj ek t et
I och med forskningsansatsens karaktär och uppdragets natur var det
rimligt att min roll blev relativt aktiv, men inte i syfte att testa mina
hypoteser utan för att hjälpa företaget (Schein 1993, 2001). Frågan är dock
i vilken utsträckning jag själv påverkade de skeenden som jag studerade?
Där och då hade jag sannolikt en ganska stor inverkan på den process
som jag var anlitad att hjälpa till att effektivisera. Vi diskuterade fram och
genomförde förslag som troligtvis skulle ha blivit (åtminstone lite) an‐
norlunda om någon annan hade gjort det.
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Utöver det praktiska projektet fanns det också andra utvecklingsinsatser
som pågick i företaget utan att jag var direkt inblandad i dem. Av dessa
hade några dessutom pågått i flera år. Genom intervjuer och observatio‐
ner av den dagliga verksamheten kunde jag ta del av dessa. I en av dessa
utvecklingsinsatser hade jag dock en aktiv roll och påverkade händelse‐
förloppet. Jag har i analysen av det empiriska materialet strävat efter att
redovisa mina egna handlingar och hur dessa har påverkat händelseför‐
loppet precis på samma sätt som jag har gjort när det gäller de övriga
aktörerna.
Jag använder begreppen ”den vikarierande IT‐ansvarige” respektive
”den kliniske forskaren” för att markera att jag själv har varit inblandad
samt under vilken period detta skett.6 Begreppet ”den vikarierande IT‐
ansvarige” refererar till händelser som inträffade sommaren 2003 och
”den kliniske forskaren” till händelser som inträffade under perioden
januari till och med augusti 2004.
F ör ‐ o ch na ck delar me d sm åfö ret ag
Valet att genomföra studien vid ett småföretag har inneburit både för‐
och nackdelar. En nackdel är att de situationer jag har studerat har saknat
den komplexitet som gör IT‐relaterade utvecklingsinsatser utmanande i
många större organisationer. Detta kan dock även ha inneburit en fördel
eftersom det därmed förmodligen har varit enklare att följa händelseför‐
loppen. Den lilla resebyrån med tretton anställda i ett kontor gav mig en
möjlighet att på nära håll både studera de specifika händelseförloppen
och verksamheten som helhet. En annan fördel var möjligheten att in‐
tervjua samtliga medarbetare för att få olika perspektiv på de studerade
skeendena. Det som i efterhand slår mig är att det, trots företagets liten‐
het, ändå var så stor skillnad mellan VD:s perspektiv, den IT‐ansvariges
perspektiv och användarnas perspektiv (se till exempel avsnitt 5.2 samt
kapitel 6).
När jag våren 2007 fattade beslutet att inte genomföra en ny fallstudie för
doktorsavhandlingen grundade jag beslutet främst på empiriska och

Alla namn som förekommer i avhandlingen är påhittade. För personerna som arbetar på
resebyrån använder jag påhittade förnamn, medan jag för externa aktörer använder
etiketter som ”återförsäljaren”, ”leverantören” och ”den vikarierande IT‐ansvarige”.
6
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teoretiska kopplingar. Det redan insamlade materialet innehöll flera
exempel på hur resultaten av förändringsinsatser hade formats i ett
växelspel mellan utveckling och användning. Materialet beskrev både
detaljer om dessa förändringsinsatser och hur dessa relaterade till verk‐
samheten som helhet. Avslutningsvis sträckte sig uppgifterna om föränd‐
ringsinsatserna över en period på två år, vilket gjorde det möjligt att
anlägga ett longitudinellt processperspektiv (Van de Ven och Huber
1990; Van de Ven och Poole 2005).
O m g en er al i se rba rh e t f rån s må till s to ra ve rk sa mh et e r
Jag har tidigare diskuterat allmänna frågor om generaliserbarhet (se
avsnitt 1.4.6) och poängterat att generaliserbarheten i den här studien
gäller huruvida det ramverk som jag tar fram kan bidra till att kasta nytt
ljus över liknande förlopp även i andra verksamheter. Den här avhand‐
lingens resultat är med andra ord en teoretisk lins eller ett sätt att förstå
verkligheten (Gregor 2006), inte en utsaga om hur verkligheten är beskaf‐
fad (se avsnitt 2.1.3). En viktig fråga när det gäller generalisering kommer
då att handla om på vilket sätt det faktum att studien är gjord på ett
småföretag kommer att påverka vad vi ser i till exempel stora verksam‐
heter.
I min licentiatstudie (Lychnell 2006) undersökte jag IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring i småföretag. Syftet var att utgå från småföretagens vill‐
kor och undvika att ta avstamp i en problematik som bestäms av de
förutsättningar som råder i stora företag (Dandridge 1979; Welsh och
White 1981; Churchill och Lewis 1983). Undersökningen visade bland
annat att företaget inte hade möjligheter att implementera IT‐lösningar
som låg i linje med intentionerna, men att man kompenserade för detta
genom att improvisera med de till buds stående medlen (Lychnell 2006:
99).
Även om förutsättningar som till exempel begränsade finansiella och
personella resurser, korta planeringshorisonter samt intuitiva och erfa‐
renhetsbaserade beslutsprocesser är karakteristiska för småföretag (Blili
och Raymond 1993) så förekommer det liknande situationer också i stora
företag. För utvecklingsinsatser tilldelas ofta begränsade finansiella och
personella resurser, långt ifrån alla insatser har god framförhållning och
även stora insatser karakteriseras ofta av improvisation och
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bricolage (Ciborra 1999; Elbanna 2006). Beskrivningen av arbetet med
kompensationer kan på så vis kasta ljus över situationer även i stora
företag (jämför till exempel Orlikowski 1996), vilket visar hur det kan
vara möjligt att på analytisk väg generalisera resultaten från studier i
småföretag till andra typer av företag (se avsnitt 1.4.6).
En skillnad mellan stora och små företag är dock att det i stora företag i
större utsträckning är möjligt att hantera den typ av administrativa
rutiner som inte direkt är kopplade till det operativa arbetet. Skillnaden
mellan stora och små företag handlar i det avseendet inte så mycket om
att utvecklingsinsatserna genomförs med begränsade resurser i småföre‐
tag, utan om att resursbristen där ställs på sin spets på ett annat sätt.
Möjligheten att ta resurser från andra delar av organisationen, utnyttja
buffertar, prioritera om bland olika utvecklingsinsatser eller låna pengar
finns inte på samma sätt i små organisationer.
Jag tror dock att det finns ett par saker som är förknippade med småfö‐
retag som har kommit att påverka resultatet. Å ena sidan karakteriseras
mycket av arbetet i småföretag av snabba iterationer och avsaknaden av
formella metoder. Tillsammans med en mentalitet av trial‐and‐error kan
det ha bidragit till att fokus har kommit att ligga på just de processer som
bygger upp ramverket. Om studien hade gjorts i till exempel en stor och
byråkratiskt styrd organisation där utveckling sker enligt formella meto‐
der skulle man kunna tänka sig att andra processer skulle ha visat sig
vara mer framträdande när det gäller att förklara hur och varför insat‐
serna formas som de gör. Å andra sidan har till exempel improvisation,
som är en process i ramverket, identifierats även i stora och byråkratiska
verksamheter (se till exempel Ciborra 1999; Ramiller 2005; Elbanna 2006).
Ramverket skulle i så fall bidra till att belysa aspekter av verksamhetsför‐
ändring som kanske i förstahand är förknippade med små verksamheter,
men som existerar även i stora verksamheter.

2.2.4

Forskningsintressets utveckling över tiden

Mitt forskningsintresse under hösten 2003 handlade om hur man kunde
nå bättre effekter av IT‐relaterade utvecklingsinsatser. Den teknik som
jag särskilt intresserade mig för just då var intranät. Det intresset kunde
bland annat kopplas till mina tidigare utbildningar inom informatik och
medie‐ och kommunikationsvetenskap samt de fyra år jag arbetat prak‐
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tiskt med IT och informationsfrågor på ett medelstort företag. Där hade
jag även suttit med i ledningsgruppen och på så vis fått ett intresse för
mer verksamhetsövergripande utmaningar i allmänhet och särskilt
sådana som berör små och medelstora företag.
De erfarenheter som jag själv fick under dessa fyra år har naturligtvis
påverkat mitt forskningsintresse. Något som jag speciellt lade märke till
var att det i vissa fall gick både bra och enkelt att nå de önskade effek‐
terna medan det i andra fall var mycket svårare. Framför allt hade jag
fascinerats av att det ofta var väldigt svårt att förutsäga från början hur
det skulle gå. Även om dessa erfarenheter kan bidra till att förklara mitt
forskningsintresse så ligger det antagligen ett djupare intresse för ut‐
veckling på ett generellt plan bakom detta. Och det kan i sin tur bidra till
att förklara hur det kom sig att jag arbetade med det jag gjorde där och
då.
Uppdraget att effektivisera informationshanteringen i samband med
resebyråns bokningsprocess tyckte jag låg väl i linje med mitt dåvarande
intresse för hur det var möjligt att nå bättre effekter av IT‐relaterade
utvecklingsinsatser. Det intresset har över åren omformulerats för att ge
en bättre utväxling i forskningsarbetet.
I klinisk forskning kan man göra en distinktion mellan det praktiska
projektet och forskningsprojektet (Lychnell 2006). Det praktiska projektet
syftar till att uppnå klientens mål, medan forskningsprojektet syftar till att
bidra till ny kunskap baserad på det material som samlats in under det
praktiska projektet. Det gör det möjligt att vinkla forskningsfrågan an‐
norlunda än den praktiska frågan som klienten förväntas få svar på. I
mitt fall har jag använt ett material som jag har samlat in under ett prak‐
tiskt projekt för att genomföra två olika forskningsprojekt: licentiatstu‐
dien och doktorsstudien.
När jag i licentiatavhandlingen analyserade datamaterialet var ambitio‐
nen att bidra med kunskap som skulle leda till ett mer framgångsrikt IT‐
relaterat förändringsarbete i småföretag (Lychnell 2006: 4). I doktorsav‐
handlingen har de normativa tendenserna tonats ned och istället har
intresset riktats mot att bidra till en fördjupad förståelse för hur IT‐relate‐
rad verksamhetsförändring kommer till stånd. Samtidigt har fokus
förskjutits från det specifika intresset för småföretag till ett mer allmänt
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intresse där IT‐relaterad verksamhetsförändring i småföretag är ett ex‐
empel som har både vissa fördelar och vissa nackdelar (se avsnitt 2.2.3
och 1.1.5 ovan). Tabell 2 visar en sammanställning över hur mitt forsk‐
ningsintresse har kommit till uttryck på olika sätt i olika sammanhang
och även förändrats över tiden.
Tabell 2. Forskningsintressets utveckling över tiden.
År

Sammanhang

Typ

Forskningsintresse

2003

Planering av studien

Initialt
forskningsintresse

Att nå bättre effekter av IT‐relaterat
förändringsarbete

2004

Uppdrag från
verksamheten

Det praktiska projektet

Att effektivisera informationshanteringen på
resebyrån

2006

Licentiatstudie

Forskningsprojekt 1

Att bidra med kunskap som skall leda till ett
mer framgångsrikt IT‐relaterat
förändringsarbete i småföretag

2010

Doktorsstudie

Forskningsprojekt 2

Att bidra till en fördjupad förståelse för hur
IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer
till stånd

2.2.5

Val av händelseförlopp

Det första delmålet jag avser uppfylla i avhandlingen handlar om att
beskriva och analysera växelspelet mellan utveckling och användning i
ett antal händelseförlopp av IT‐relaterad verksamhetsförändring. I det
här avsnittet kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga för att välja ut
dessa händelseförlopp ur det rika datamaterial som genererades av det
praktiska projektet. Jag har använt två kriterier för att välja ut händelse‐
förlopp. För det första behövde min dokumentation av händelseförloppet
omfatta flera sekvenser av både utveckling och användning och för det
andra behövde denna dokumentation vara tillräckligt rik för att göra en
ändamålsenlig beskrivning.
Tre av de händelseförlopp jag analyserade i licentiatavhandlingen hade
dessa kvalitéer. Det första handlade om införandet av ett nytt webb‐
verktyg för att effektivisera produktionen och distributionen av nyhets‐
brev med syfte att förbättra kundkommunikationen. Det andra handlade
om att införa en ny intranätrapport för att ge säljarna en bättre överblick
över deras arbetssituation och på så vis minska stressen. Och det tredje
handlade om att sänka kostnaderna för flygbiljetter genom att byta åter‐
försäljare, vilket gjorde det nödvändigt att också byta flygboknings‐
system.
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Två av de i licentiatavhandlingen studerade händelseförloppen passade
dock inte in. I en av de utvecklingsinsatser som handlade om att utnyttja
lagrad information och standardisera arbetssätt (Lychnell 2006: 64‐65) var
materialet inte tillräckligt rikt för att genomföra den typ av analys jag
eftersträvade (se avsnitt 2.2). I en annan utvecklingsinsats som syftade till
att effektivisera och standardisera dokumenthanteringen (Lychnell 2006:
65‐67) var materialet väldigt rikt, men utvecklingsinsatsen var nyligen
påbörjad och passade därför inte för att utforska växelspelet mellan
utveckling och användning.
Av samma skäl valde jag också att inom ramen för utvecklingsinsatsen
som beskriver bytet av återförsäljaren av flygbiljetter koncentrera mig på
bytet av flygbokningssystem och inte på effektiviseringen av boknings‐
rutinen (Lychnell 2006: 67‐69). I efterhand har jag insett att det inte skulle
ha varit något hinder att ta med även effektiviseringen av bokningsruti‐
nen, men då var tiden tyvärr för knapp för att inkludera ytterligare ett
händelseförlopp i analysen.
Som jag längre fram kommer att beskriva (se kapitel 6) har jag dock valt
att av analytiska skäl dela upp händelseförloppet som beskriver införan‐
det av webbverktyget i tre delförlopp. Totalt kommer jag alltså att analy‐
sera fem händelseförlopp av IT‐relaterad verksamhetsförändring. Jag
kommer att ge en kort introduktion till dem i kapitel 5 för att sedan
beskriva och analysera dem i detalj i kapitel 6. I de fem valda
händelseförloppen har jag gjort kompletterande intervjuer för att fylla ut
de luckor som uppstod i och med forskningsintressets förändring sedan
tiden för det praktiska projektet samt att verifiera min beskrivning av de
studerade förloppen med personerna på resebyrån (se avsnitt 2.2.4 för en
närmare beskrivning).
De fem händelseförloppen står i analysens förgrund, men i bakgrunden
finns även andra iakttagelser som handlar om olika typer av mönster i
verksamheten. Det kan till exempel handla om personers handlings‐
mönster, verksamhetsramarnas påverkan eller IT‐infrastrukturens
karaktär (Lundeberg 2002, 2009). Dessa observationer relaterar till histo‐
riska, sociala och fysiska aspekter av det sammanhang i vilket händelse‐
förloppen utspelade sig och kan på så vis bidra till att förklara händelse‐
utvecklingen (Pentland 1999: 713). Jag kommer därför att i kapitel 5

62

Studiens utformning och genomförande

beskriva den studerade resebyrån, dess historik i allmänhet och i synner‐
het den som berör IT‐relaterad verksamhetsförändring. Denna beskriv‐
ning syftar till att precisera det sammanhang som de studerade fallen
utspelar sig i.

2.3

INSAMLING AV DATAMATERIALET

I det här avsnittet beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in mitt
material. Först beskriver jag det praktiska projektet som gav mig möjlig‐
het att samla in materialet under åtta månader år 2004. Därefter beskriver
jag de interventioner jag gjorde inom ramen för det praktiska projektet
samt hur jag dokumenterade dessa interventioner. Ovan har jag redogjort
för att delar av materialet tidigare har presenterats i en licentiatavhand‐
ling (Lychnell 2006) med fokus på IT‐relaterat förändringsarbete i
småföretag. I och med att jag har skiftat fokus i doktorsavhandlingen och
nu intresserar mig för växelspelet mellan utveckling och användning har
jag behövt gå tillbaka till företaget för att komplettera materialet, vilket
beskrivs i avsnitt 2.3.2.

2.3.1

Det praktiska projektet

Från januari till augusti 2004 tillbringade jag en till två dagar i veckan på
resebyrån. Under perioden januari–mars arbetade jag framför allt med att
intervjua alla de tretton anställda, att leda workshops samt att diskutera
det praktiska projektet med VD och den IT‐ansvarige. Den inledande
perioden avslutades med att jag gjorde en förändringsanalys där jag
identifierade ett antal förändringsbehov (Lundeberg 1993). Efter att april
hade ägnats åt att återföra resultaten och prioritera förändringsbehoven
startade genomförandet i maj och löpte vidare fram till augusti. I augusti
rapporterades också det praktiska projektet till VD varpå det avslutades.
Under det praktiska projektet arbetade jag tillsammans med företagets
IT‐ansvarige framför allt med att förenkla och standardisera boknings‐
rutinen, att standardisera filstrukturen där man lagrar och söker infor‐
mation om resorna samt att genomföra dessa förändringar i den opera‐
tiva verksamheten. Utöver det arbetade jag också med att stödja den IT‐
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ansvarige samt att vara ett bollplank för VD i frågor som gällde verk‐
samhetsförändring. Även dessa interventioner dokumenterades och på
så vis kom mitt datamaterial att omfatta mycket mer än endast det prak‐
tiska projektet.
Ett viktigt delmoment i det praktiska projektet var att genomföra en
förändringsanalys (Lundeberg 1993) för att utveckla informationshan‐
teringen på resebyrån. De intervjuer och arbetsmöten som jag genom‐
förde i samband med förändringsanalysen ledde mig in på många olika
spår som tillsammans bidrog till att ge en – eller rättare sagt flera –
förklaringar av vad som hade lett till situationen på resebyrån.
För att förstå de studerade händelseförloppen i deras sammanhang blev
det viktigt att även förstå den historiska bakgrund som hade lett till
situationen 2004 (Pentland 1999), både när det gäller verksamheten som
helhet och tidigare utvecklingsinsatser. Under de månader jag tillbring‐
ade på resebyrån fick jag möjlighet att både studera utvecklingsinsat‐
serna i sig och samla in material som gav mig ett historiskt sammanhang.

2.3.2

Interventioner

I det här avsnittet kommer jag först att sammanfatta de olika interven‐
tioner jag har gjort och därefter beskriva dem mer utförligt. Under det
praktiska projektet fick jag tillfälle att samla in data under en mängd
olika situationer: formella intervjuer, arbetsmöten, planerings‐ och upp‐
följningsmöten med VD och den IT‐ansvarige, informella samtal samt
konversationer via e‐post och telefon. Jag fick också ta del av ett antal
dokument som kortfattat beskrev till exempel IT‐strategin och tidigare
arbetssätt. Det lilla företaget använde bara dokumentation i begränsad
omfattning och arkivmaterial fyllde därför endast en marginell funktion i
min datainsamling. Jag fick även möjlighet att vara med på personal‐
möten och på en konferensresa. Hela tiden gjorde jag fältanteckningar,
skrev intervjuprotokoll och sparade dokumentation i form av till exempel
e‐post, protokoll och beskrivningar av informationssystem och rutiner.
Det insamlade materialet består av ett antal olika typer av interventioner
och dokumentationsformer. Totalt genomfördes 76 interventioner och
tabell 3 visar hur dessa fördelades över olika typer, vilka personer som
var berörda samt hur interventionerna dokumenterades.
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Tabell 3. Interventioner i studien.
Typ av intervention

Berörda personer

Dokumentation

Antal

Intervjuer

Samtliga anställda

Intervjuprotokoll

17

Arbetsmöten

Projektdeltagare

Mötesprotokoll och
fältanteckningar

13

Planerings‐ och
uppföljningsmöten

VD och IT‐ansvarig

Mötesprotokoll och
fältanteckningar

7

Informella samtal och möten

VD och IT‐ansvarig

Fältanteckningar

19

Telefon

VD och IT‐ansvarig

Fältanteckningar

5

E‐post

VD och IT‐ansvarig

E‐postdokumentation

3

Personalmöten och
konferenser

Samtliga anställda

Mötesprotokoll och/eller
fältanteckningar

3

Kompletterande intervjuer

VD, IT‐ansvarig och
säljare

Intervjuprotokoll

9

Totalt

76

D oku ment at ion
Interventionerna dokumenterades i tre steg. Före interventionen gjorde
jag anteckningar om vad syftet med interventionen var och vad jag
försökte uppnå. Omedelbart efter interventionen antecknade jag vad som
hade hänt. Därefter antecknade jag reflektioner kring det som hade hänt.
Jag spelade inte in intervjuerna på band. Ett skäl var att det fanns en
motsättning mellan ledningen och medarbetarna och att det skulle kunna
bli mycket känsligt att spela in intervjuer där de anställda visade en stor
öppenhet. Ett annat skäl var att jag själv skulle vara kvar i organisationen
under åtta månader och därför skulle få många tillfällen att återkomma
till ämnen som jag eventuellt behövde klargöra.
Min dokumentation omfattar vad som sades vid interventionen, men det
finns också anteckningar om hur saker sades eller gjordes samt det sam‐
manhang i vilken det hände. Syftet var att öka möjligheterna att i efter‐
hand kunna sätta mig in i situationen så som jag upplevde den då.
I nt e rvj u e r
I den inledande förändringsanalysen genomförde jag intervjuer med alla
de tretton anställda. Utifrån ett praktiskt perspektiv var syftet att sätta in
informationsproblemen i ett större sammanhang, men också att lära
känna de personer jag skulle arbeta med. Intervjuerna var mycket öppet
hållna, strukturerade kring frågor om hur personerna på företaget upp‐
levde nuläget och hur de såg på ett framtida läge med avseende på in‐
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formation och informationssystem i allmänhet och dokumenthanteringen
i synnerhet. Frågorna ställdes även så att de täckte in de tre abstraktions‐
nivåerna person, verksamhet och teknik samt gav fylliga beskrivningar av
nuläge och avsett framtida läge (Lundeberg 1993). Guiden jag använde vid
de inledande intervjuerna finns bifogad i bilaga B.
Utifrån ett teoretiskt perspektiv var syftet att ge en bild av bakgrunden
till händelseförloppen samt att belysa dem ur olika perspektiv, till exem‐
pel användarnas, utvecklarnas och ledningens (jämför 1.2.2). Intervjuerna
fyllde på så vis en viktig funktion när det gällde att förstå de samman‐
hang som gjorde att jag senare kom att tolka vissa händelser som kritiska
(jämför 2.4.1).
An t eckninga r f rå n m ö t e n
En annan källa till mycket information är mina egna anteckningar från
planeringsmöten och arbetsmöten som genomfördes under det praktiska
projektets genomförande‐ och uppföljningsfas.
Vid arbetsmötena under genomförandefasen togs problemområden upp
från projektets handlingsplan. Det kunde till exempel handla om hur de
dokument som säljarna arbetade med skulle namnges och var de skulle
sparas, men det kom också upp många andra problem. Även om de inte
direkt var relaterade till det praktiska projektet så visade de sig ändå vara
mycket relevanta för att förstå hur IT‐relaterad verksamhetsförändring
uppkommer.
På ett möte kunde det till exempel komma upp att effekterna av det
praktiska projektet uteblev därför att skrivarna krånglade. De krånglande
skrivarna var något som hade med den dagliga användningen generellt
att göra, men att de fungerade var samtidigt en förutsättning för att de
nya arbetsrutiner som hade tagits fram i det praktiska projektet skulle gå
att utföra.
Efter mötena dokumenterade jag synpunkter och reflektioner. Vid det
efterföljande mötet återfördes dessa på ett systematiserat och formaliserat
sätt till gruppen. Eventuella oklarheter togs upp och korrigerades samt
återfördes på nästa möte tillsammans med ny information. Detta arbets‐
sätt var inspirerat av den så kallade aktionsforskningscykeln (Baskerville
och Wood‐Harper 1996; Coghlan och Brannick 2001).
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O b s er v a ti o n e r o ch informell a sam ta l
En del av den insamlade empirin består av fältanteckningar från mina
besök på företaget. Då jag skulle göra en intervju eller arbeta med pro‐
jektet, brukade jag ofta komma lite tidigare och stanna lite längre. Det
gav mig möjligheten att observera personerna i deras vardagliga arbete.
Någon gång hände det också att jag kom in mitt i en konflikt. Nästan
alltid var det någon som berättade något eller frågade något. Den typen
av interventioner klassificerades som informella samtal och dokumente‐
rades som fältanteckningar. Syftet med observationerna var att direkt
uppleva hur personer, arbetsrutiner och informationssystem kom till
uttryck i praktiken i både utveckling och användning.
E ‐p os t o ch t el efo nsamt al
Under det praktiska projektet dokumenterades också ett antal e‐postkon‐
versationer och telefonsamtal. Dessa kunde till exempel röra problem
som hade uppstått eller frågor som behövde utredas. E‐postkonversa‐
tionerna dokumenterades som de var, medan jag gjorde anteckningar
efter telefonsamtalen. Jag valde dock bara att ta med de e‐postmeddelan‐
den som var relevanta för studien och eftersom den mesta kommuni‐
kationen på den lilla resebyrån sköttes informellt och på plats blev
mängden sparad e‐post väldigt liten.
D el taga nd e i förändring sarb etet
Mitt eget deltagande i förändringsarbetet var en viktig del i datainsam‐
lingen. För det första satte det ramen för hela datainsamlingen. För det
andra fick jag på så vis en förstahandserfarenhet av de fenomen jag
studerade. I sättet som jag har valt att beskriva och analysera fallen har
inte det kommit fram, men jag kommer här att ge ett antal exempel på
hur jag själv har fått en fördjupad förståelse i de fenomen som jag har
studerat.
När vi arbetade med att ta fram en ny struktur för att lagra och söka
information på filservern var användarna överlag positiva, men de hade
också invändningar eftersom de föreslagna förändringarna skulle göra
det svårare för dem att arbeta utifrån deras perspektiv. Det är ett exempel
på hur jag fick uppleva att anpassningar som jag själv hade varit med om
att ta fram stötte på motstånd relativt intentioner som vi inte hade räknat
med (se teoriavsnittet om praktikens mangel 3.3.4).
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Vid ett annat tillfälle fick jag uppleva förvåningen när jag hörde att
användarna inte hade utnyttjat den intranätrapport som vi hade infört.
Ja, jag minns att jag kanske blev mest förvånad över att jag inte hade fått
höra det. Det är ett exempel på hur jag själv fick uppleva att användare
improviserar i sitt dagliga arbete och att den processen är något väsens‐
skilt från den uttalade arbetsrutinen (jämför teorikapitlet, avsnittet om
framväxande förändring 3.2.2).
När jag föreslog att problemet med att söka och lagra information skulle
lösas med hjälp av ett nytt informationssystem som kunde skapa en
bättre överblick visade det sig inte vara möjligt inom ramarna för ut‐
vecklingsinsatsen. Det är ett exempel på hur jag fick uppleva att ramar
för utvecklingsinsatsen gjorde det svårt att omsätta vissa intentioner i
utvecklingsarbete, även om jag vid den tidpunkten inte formulerade det
på det viset. Genom mitt deltagande i utvecklingsarbetet på företaget fick
jag alltså direkt erfarenhet av de fenomen jag studerade.
Ko mpl e tt era nd e i nt er vj ue r
Under 2008 och 2009 genomförde jag i två omgångar kompletterande
intervjuer med personer från alla tre perspektiven (ledning, IT‐ansvarig
och säljare). Avsikten var, som tidigare beskrivits (se avsnitt 2.2.5), att
fylla i de luckor som uppstått i och med att forskningsintresset hade
förändrats sedan licentiatstudien, men också att utnyttja det faktum att
det hade gått fyra år, vilket gjorde det möjligt att sträcka ut de studerade
händelseförloppen ytterligare i tiden.
Ytterligare ett syfte var att verifiera att jag hade uppfattat händelseför‐
loppen på ett sätt som stämde överens med bilden man hade på reseby‐
rån. När jag gjorde det kunde jag konstatera att min beskrivning stämde
överens med de intervjuade personernas, men att de i vissa fall även
kunde peka på händelser som kompletterade min beskrivning av förlop‐
pen. Det kunde till exempel ske genom att händelseförlopp förklarades
från ett annat perspektiv, vilket därmed blev ett sätt att undersöka olika
tolkningar av samma skeende (Klein och Myers 1999). På så vis bidrog de
kompletterande intervjuerna till att både berika och stärka min beskriv‐
ning av händelseförloppen.
Två intervjuer gjordes med företagets nya IT‐ansvarige, två med sälj‐
chefen samt två intervjuer med två olika säljare. Två intervjuer gjordes
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med företagets tidigare VD och en med företagets tidigare IT‐ansvarige.7
Det finns stora skillnader när det gäller den kompletterande datainsam‐
lingen och den ursprungliga datainsamlingen. Materialet som samlades
in på mycket nära håll under perioden 2002‐2004 är brett och detaljerat,
medan materialet som samlades in med viss distans under 2008 och 2009
är mycket fokuserat men inte lika detaljerat när det gäller de processer i
vilka resultaten har vuxit fram (jämför Langley 1999). Den första datain‐
samlingen står dock för det huvudsakliga materialet och den senare skall
endast ses som en komplettering och verifiering (jämför även 2.4.1).

2.4

ORGANISERING OCH ANALYS AV
DATAMATERIALET

Processdata består i stor utsträckning av berättelser om vad som hände,
vem som gjorde det och när det skedde. Processteorier ger förklaringar i
termer av hur sekvenser av händelser har lett fram till något eller några
resultat. Hur man identifierar och förstår dessa mönster blir därmed en
central fråga (Van de Ven 1992; Pettigrew 1997; Poole och Van de Ven
2004; Langley 2009). Syftet i det här avsnittet är att redogöra för hur jag
har organiserat mitt insamlade datamaterial på ett sätt som gjort det
möjligt att göra de analyser som uppfyller delmålen 1–3. Innan jag dis‐
kuterar hur jag har använt olika analysstrategier för att organisera och
analysera datamaterialet kommer jag att diskutera begreppet händelse.

2.4.1

Händelser

Händelser (eng. event) har använts av många processforskare som har
varit inriktade på att studera förlopp som just sekvenser av händelser
(Abbott 1992; Newman och Robey 1992; Van de Ven och Poole 1995;
Newman och Zhao 2008). I det första avsnittet kommer jag att diskutera
vad en händelse är genom att kontrastera det mot observerade företeelser
(Lundeberg 2009). Därefter kommer jag att diskutera ett antal utma‐

Sommaren 2005 bytte den tidigare IT‐ansvarige arbete och började på ett annat företag.
Resebyrån rekryterade då en ersättare.
7
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ningar som har identifierats av Langley (1999) när det gäller att organi‐
sera och analysera processdata.
O b s er v e ra d e f ö r e te els e r o ch h änd el se r
En process kan inte observeras i sig. Det vi kan observera är företeelser
som inträffar över tiden (Lundeberg 2009). För att analysera dessa
företeelser teoretiskt behöver vi tolka dem som händelser som skapar
mening utifrån ett teoretiskt perspektiv (Van de Ven och Poole 1990,
1995; Langley 1999). Ett exempel på en observerad företeelse är att ”VD
allokerar resurser för en ny utvecklingsinsats”. Ur ett teoretiskt perspek‐
tiv skulle det kunna vara en händelse av typen ”ledningens stöd”. Händel‐
ser befinner sig på så vis på en teoretisk abstraktionsnivå medan observe‐
rade företeelser relaterar till en empirisk nivå. Det är dock viktigt att
understryka att observerade företeelser inte är ”rena fakta” utan (liksom
alla observationer) färgade av både referensramar och syftet med datain‐
samlingen (se avsnitt 2.1.3 och 2.2.3). Den teoretiska referensram som jag
använder för att identifiera händelser kommer jag att redogöra för längre
fram (se kapitel 3 och kapitel 4). Jag använder begreppet observerade
företeelser i en vid mening som omfattar både händelser som jag själv har
observerat och händelser som andra har observerat och återgett för mig.
Ol i ka slags h änd el se r och rel atio ne n till tid
I datamaterialet varvas händelser som utspelar sig i realtid med utsagor
om händelser som utspelat sig för många år sedan och visioner om hur
saker och ting borde fungera i framtiden. Det har varit en analytisk
utmaning att sortera händelser i tidsordning och att tolka dem både
utifrån det sammanhang där de utspelat sig och det sammanhang där de
observerats.
Händelser kan också identifieras på många olika nivåer, till exempel ett
dåligt år, en fusion, ett beslut, ett möte, en konversation eller ett handslag
(Langley 1999). I avhandlingsarbetet uppstod en speciell utmaning då
händelser som förde förloppen framåt kunde hade olika varaktighet. I
vissa fall handlade det om ett möte, i andra fall om ett implementerings‐
arbete som tog ett par dagar och i ytterligare andra fall en gradvis för‐
ändring av arbetssättet som märktes först efter någon månad. Min
utgångspunkt har hela tiden varit en strävan efter att i analysen tydligt
visa hur händelserna har fört förloppen framåt, även om de har haft olika
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varaktighet. Ytterligare ett exempel får syfta till att klargöra skillnaden:
en serverkrasch kan ske på ett ögonblick medan den IT‐ansvariges arbete
med att återställa servern kan ta många dagar. Båda är dock händelser
som följer ett förlopp. Den typ av tid som är intressant blir på så vis inte i
första hand kalendertid, utan en händelsebaserad tidsaxel med fokus på
hur och varför olika händelser följer på varandra (jämför Gersick 1994;
Van de Ven och Poole 2005).
Som stöd i arbetet att organisera datamaterialet har jag använt tidslinjer
där jag placerat in händelser i den ordningsföljd som de inträffat i re‐
spektive händelseförlopp. Referenser till absoluta tidsmått (som till
exempel mars 2003) har jag använt i vissa fall för att relatera händelse‐
förloppen till sammanhanget som dessa utspelar sig i, till exempel låg‐
konjunkturen i resebranschen som inträffade efter den 11 september
2001. Det som jag kallar sammanhanget innehåller uppgifter som inte har
en processkaraktär utan istället bildar den fond mot vilken händelseför‐
loppet får mening (Langley 1999; Pentland 1999).

2.4.2

Strategier för att organisera och analysera processdata

Langley (1999) har identifierat sju olika strategier för hur processdata kan
organiseras och analyseras för att generera teoretiska bidrag. I en narrativ
strategi ordnas händelser till en fyllig berättelse. Narrativet behåller den
mångtydighet som är karakteristisk för många situationer i verksam‐
hetens vardag (Pentland 1999). Den narrativa strategins motsats är
kvantifieringsstrategin där händelser kodas och görs om till variabler,
vilket gör det möjligt att analysera processdata med statistiska metoder
(se till exempel Van de Ven och Poole 2005).
Att arbeta med alternerande teorier som mallar för att tolka samma process‐
data är ett exempel på en deduktiv strategi, medan grundad teori är ett
induktivt sätt att bringa ordning i processdata (Langley 1999). Grafisk
representation (eng. visual mapping) är ett sätt att representera processer
genom att använda diagram, tabeller och andra visuella hjälpmedel. Det
gör det möjligt att på ett kondenserat sätt hantera stora mängder data och
samtidigt behålla viss riklighet (beroende på representationsform)
(Langley och Truax 1994; Miles och Huberman 1994).
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Ytterligare ett sätt att ordna ett datamaterial är att dela in ett händelse‐
förlopp i episoder (eng. temporal bracketing) (Newman och Robey 1992;
Langley 1999; Newman och Zhao 2008). Grunden för episodindelning är
ofta att det finns en kontinuitet av någon viss typ av aktivitet under en
tidsperiod och att den aktiviteten ersätts av någon annan aktivitet i den
nya episoden. Episodindelning är ett sätt att jämföra olika sekvenser av
händelser genom att konstruera jämförbara enheter i ett större händelse‐
förlopp men indelningen säger ingenting om nödvändighet eller inbör‐
des ordning bland episoderna.
These periods do not have any particular theoretical significance. They are
not ʺphasesʺ in the sense of a predictable sequential process but, simply, a
way of structuring the description of events (Langley 1999: 703).

Episodindelning skall därför inte blandas ihop med fasindelning som
används i till exempel livscykelteorier (Van de Ven och Poole 1995) (se
avsnittet om generativa mekanismer i 2.4.6). Avslutningsvis kan en
syntetisk strategi användas där processer som helheter jämförs med andra
processer för att upptäcka likheter och skillnader. Den strategin har dock
en tendens att göra om processer till faktorer (Langley 2009).
Under arbetet med att organisera och analysera materialet har jag över‐
vägt flera olika kombinationer av strategier. Grundad teori och använd‐
ningen av teorier som alternerande mallar ligger inte i linje med mitt val
att arbeta med en abduktiv ansats. Den syntetiska strategin passar bättre
för ett syfte som handlar om att förutsäga än om att förstå. Kvantifie‐
ringsstrategin stämmer inte överens med min ambition att komma nära
empirin samt erhålla en djupare förståelse för de studerade fenomenen.
Under lång tid arbetade jag med grafisk representation och episodindelning
och lyckades på så vis organisera materialet på ett sätt som gjorde det
möjligt för mig att skapa mening på en övergripande nivå. Men när det
steget var genomfört märkte jag att jag i analysen hade förlorat närheten
till de faktiska händelseförloppen. Först då insåg jag hur narrativ strategi
kunde bilda en länk mellan empirin och de mer abstrakta representatio‐
nerna och episoderna. När jag hade förstått det kunde jag återvända till
de grafiska representationerna och episodindelningarna och utveckla
dem. På så vis arbetade jag i iterationer mellan de tre olika strategierna
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(jämför avsnitt 2.1.4). Nedan kommer jag kort att beskriva hur jag arbetat
med respektive strategi.

2.4.3

Narrativ strategi

Ordet narrativ har kommit att användas på många olika sätt. Myers
(2009: 213) gör en grundläggande distinktion mellan att skriva narrativ
och att läsa narrativ. Att skriva narrativ innebär att man har bestämt sig
för att använda narrativ analys som ett sätt att organisera och presentera
sitt material. Att läsa narrativ betyder att man har bestämt sig för att
analysera redan existerande berättelser och använda narrativ analys för
att tolka meningen i dessa. I det här arbetet använder jag narrativ som ett
sätt att organisera och presentera de studerade händelseförloppen som
sammanhängande helheter. Jag kommer dock i fortsättningen att tala om
berättelser istället för narrativ.
E n b er ät t el s e s st ru kt ur
I en berättelse utgör sekvenser av händelser ett slags grundläggande struk‐
tur, men det finns också ett antal komponenter som skiljer berättelser
från rena uppräkningar. Varje berättelse har en eller flera huvudaktörer
som genom handlingar förbinder händelser med varandra och på så vis
för berättelsen framåt. Aktörer i den bemärkelsen kan vara såväl mänsk‐
liga som materiella (jämför till exempel Callon 1986) (se även avsnittet
om verksamheten som en sociomateriell helhet i teorikapitlet 3.3.3).
En annan viktig komponent är den historiska, sociala och fysiska miljön som
berättelsen utspelar sig i. Den ger information om till exempel kulturella
värderingar, grundantaganden och fysiska förutsättningar (Rimmon‐
Kenan 1983; Bal 1985; Pentland 1999). Dessa markörer ger en bild av det
sammanhang i vilket berättelsen utspelar sig. Sammanhanget innehåller
ofta viktig information för att förstå varför en förändring sker (Pettigrew
och Whipp 1991; Pettigrew m.fl. 2001). För att berättelsen skall bli
meningsfull måste dessa komponenter hänga samman i en större helhet.
Intrigen (eng. plot) är den struktur som gör det möjligt för en läsare att
skapa mening i berättelsen (Czarniawska 2007: 122). En huvudintrig kan
även innehålla flera underintriger.
När jag har organiserat materialet har jag strävat efter att identifiera de
händelser som för förloppet framåt och till dessa har jag kopplat aktö‐
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rerna, handlingarna och sammanhanget. I de studerade händelseförlop‐
pen är det intentionerna bakom de olika utvecklingsinsatserna som utgör
intrigen. Berättelserna handlar om hur personer utvecklar och inför
leveranser av olika slag och hur andra personer använder dessa i den
operativa verksamheten.
I det virrvarr av händelser som utgör en verksamhet pågår många samti‐
diga berättelser parallellt. Vissa berättelser bildar underberättelser och
andra berättelser korsar varandra (Pentland och Feldman 2007). En
utmaning har varit att välja bort vissa händelser och lyfta fram andra för
att skapa en tydlig intrig (Czarniawska 2007: 125). Ett exempel är att jag i
flygbokningsinsatsen valde att utesluta ett delförlopp som jag analyserat
i licentiatavhandlingen därför att mitt material inte var tillräckligt rikt (se
2.2.5). Ett annat exempel är att jag i mycket större utsträckning än jag från
början trott var nödvändigt var tvungen att inkludera mina egna hand‐
lingar för att tydliggöra händelseförloppet i intranätinsatsen där jag själv
figurerar som ”den vikarierande IT‐ansvarige” och ”den kliniske
forskaren” (se avsnitt 2.2.3 och 6.4).
S tr uk tu rel l a ni vå er i b er ät te l s er
I arbetet att gå från rådata till teoretiska analyser har jag utnyttjat
Pentlands (1999) indelning i strukturella nivåer, baserad på narrativ teori
(Rimmon‐Kenan 1983; Bal 1985). Den ger ett stöd i att gå från enskilda
utsagor till specifika berättelser och vidare till generaliserade berättelser
och generativa mekanismer.
Den första strukturella nivån består av de utsagor och observationer som
samlas in under den empiriska fasen. Pentland kallar den nivån ”text”,
vilket ansluter till det textmaterial som har samlats in under datainsam‐
lingsfasen (se avsnitt 2.3). För att utsagor och observationer skall bli
specifika berättelser krävs det att händelserna utspelar sig kring ett visst
tema eller en viss intrig som för handlingen framåt (Czarniawska 2007;
Pentland och Feldman 2007; Hernes 2008). I mitt arbete handlade det om
att välja ut händelser som förde händelseförloppet framåt och samtidigt
fick det att hänga samman.
Här kommer även den subjektiva dimensionen in eftersom innehållet i en
och samma utsaga kan återges ur många olika perspektiv. Jag har i min
redogörelse utgått från ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Med det syftar
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jag på grundtanken att en verksamhet är intentionell till sin karaktär och
att utvecklingsinsatserna syftar till att förbättra möjligheterna att realisera
någon eller några av intentionerna bakom verksamheten (se även avsnitt
1.1.3). Det är det övergripande perspektivvalet. Men det finns också
andra perspektivval. Ett handlar om vilka röster jag låter göra sig hörda.
Jag har lyft fram VD:s perspektiv, den IT‐ansvariges perspektiv samt
säljarnas perspektiv. Ett perspektiv som möjligtvis hade kunnat tillföra
ytterligare bredd är de externa experternas perspektiv, men jag hade
under det kliniska projektet inte någon kontakt med dessa. Förutom olika
personers perspektiv anlägger jag också teoretiska perspektiv (Boudreau
och Robey 1999; Lundeberg 2009) på de studerade händelseförloppen,
vilket jag kommer att redogöra för i teorikapitlet (se kapitel 3).
Den specifika berättelsen är berättelsens andra strukturella nivå, en
konkret nivå som beskriver de specifika händelseförlopp som studerats.
Den specifika berättelsen gör det möjligt att uppfylla avhandlingens
första delmål att beskriva och analysera växelspelet mellan utveckling
och användning i ett antal händelseförlopp av IT‐relaterad verksamhets‐
förändring (se kapitel 6).
Till skillnad från den andra nivån är den tredje abstrakt och består av
konstruerade mönster. Den generaliserade berättelsen är en abstraktion av
specifika berättelser. Händelser, aktörer och deras inbördes relationer
abstraheras från den konkreta situationen där de observerats, vilket gör
det möjligt att identifiera liknande berättelser vid andra tidpunkter och i
andra verksamheter (Pentland 1999). Sättet på vilket detta görs är intimt
förknippat med den teoretiska undersökningsramen som avgör vilka
aspekter av de specifika berättelserna som generaliseras (se kapitel 4). De
generaliserade händelseförloppen relaterar till avhandlingens andra
delmål, att identifiera mönster i växelspelet mellan utveckling och an‐
vändning (se kapitel 7).
Generaliserade händelseförlopp gör det dock inte möjligt att förklara hur
och varför händelseförlopp utvecklas som de gör. För det behöver man
hitta en underliggande logik (eller generativa mekanismer) som påverkar
händelseförloppet. För att uppfylla det förklarande syftet behöver man
gå ”under ytan” och söka efter underliggande mönster som förklarar hur
och varför händelserna utvecklas på det sätt som de gör (Pentland 1999).

75

Kapitel 2

Detta ligger i linje med Van de Vens och Pooles (1995) syn på process‐
teorier som ”motorer” som driver förlopp framåt, men det finns en skill‐
nad mellan å ena sidan Pentlands syn på generativa mekanismer och å
andra sidan Van de Vens och Pooles syn. Van de Vens och Pooles gene‐
rativa mekanismer består av abstrakta processer som teleologiska eller
dialektiska processer (se avsnitt 2.4.6). För Pentland kan det istället
handla om en återkommande arbetsprocess, som till exempel rekrytering
eller budgetering. Den processen kan i sig generera en mängd olika
instanser som man utifrån en och samma grammatik kan skapa en
mängd olika språkliga satser (Pentland 1995).
Det är i Van de Vens och Pooles bemärkelse som jag använder begreppet
generativa mekanismer. I min analys har jag försökt identifiera vilka
mekanismer som för händelseförloppet framåt i den riktning som det
utvecklas. Möjligheten att identifiera mönster i växelspelet mellan ut‐
veckling och användning baserar sig på att jag har delat in händelseför‐
loppen i jämförbara delar. För det ändamålet har jag använt strategin
episodindelning.

2.4.4

Episodindelning

Episodindelning är en strategi för att strukturera ett händelseförlopp och
dela in det i mindre, jämförbara delar (Langley 1999). Ett exempel är när
ett händelseförlopp delas in i episoder baserat på att det finns en viss
kontinuitet i aktiviteten under en episod och att sedan aktiviteten ändrar
karaktär eller upphör i samband med övergången till en annan episod.
Den händelse som föregår en ny episod kallas ibland en kritisk händelse.
I en kritisk händelse utmanas ett händelseförlopps väg framåt och hur
fortsättningen ser ut är en öppen fråga (Newman och Robey 1992; Cho
m.fl. 2008). Newman och Robey (1992) analyserade interaktionen mellan
utvecklare och användare i ett systemutvecklingsprojekt och delade in
förloppet i episoder (eng. episodes) och möten (eng. encounters) där
mötena representerade kritiska händelser. Ordet kritisk händelse an‐
vänds vanligen då man ber personer att diskutera händelser som av
forskaren (eller dem själva) bedöms som särskilt viktiga i ett händelse‐
förlopp (Miles och Huberman 1994: 115). Att jämföra likheter och skillna‐
der i dessa kritiska händelser kan vara ett effektivt sätt att förstå viktiga
aspekter av ett fenomen. Angreppssättet har särskilt använts inom mark‐
76

Studiens utformning och genomförande

nadsföring och tjänsteforskning. Vad som karakteriserar en kritisk hän‐
delse varierar beroende på bakomliggande synsätt, men beskrivningarna
kan sägas spänna från kundens ögonblickliga upplevelse (”the moment
of truth”) till mer komplexa konceptualiseringar som även rymmer
relationens historik, framtid och sammanhang (Edvardsson och
Strandvik 2000).
Intressant ur ett processperspektiv är den typ av förbryllande händelse
som får en individ att stanna upp i den ständigt pågående strömmen av
handlingar och aktivitet och ifrågasätta vägen framåt (Lamprou och
Tsoukas 2009). I min användning av begreppet kritiska händelser blir
dessa ”avdelare” mellan olika episoder. Jag analyserar inte likheter och
skillnader mellan olika kritiska händelser utan likheter och skillnader i
den kedja av händelser som följer mellan de kritiska händelserna.
I IT‐relaterad verksamhetsförändring kan ett händelseförlopps väg
framåt utmanas när det uppstår ”motstånd” (Pickering 1995) (se även
avsnitt 3.3.4) i händelseförloppet, till exempel när det uppstår tekniska
problem i samband med implementeringen av ett nytt informationssy‐
stem eller när användarna inte utnyttjar det som tänkt. Men ett händelse‐
förlopps väg framåt kan också utmanas när det uppstår nya möjligheter
och därmed även ett oväntat stöd för någon eller några intentioner. Ett
exempel är om tekniken förändras och det plötsligt går att genomföra
förändringar som inte tidigare varit möjliga. Den teoretiska grunden som
jag kommer att använda för att identifiera kritiska händelser kommer jag
att diskustera längre fram (se avsnitt 3.3.4).
Även om berättelser har styrkan att behålla närheten till aktörer, hand‐
lingar, artefakter och situationer så saknar den narrativa strategin möj‐
ligheten att på ett kärnfullt sätt fånga centrala element i ett händelse‐
förlopp. I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag därför har
kompletterat den narrativa strategin med grafisk representation.

2.4.5

Grafisk representation

Som ett verktyg för att lyfta fram och tydliggöra mönstren i respektive
episod har jag använt grafisk representation. Det gör det möjligt att
fokusera på de händelser som ur teoretisk synvinkel är mest centrala för
händelseförloppets utveckling. Jämfört med text blir det också möjligt att
77

Kapitel 2

åskådliggöra ett händelseförlopp som helhet på ett mycket komprimerat
sätt och på så vis skapa möjligheter att identifiera mönster (Langley 1999,
2009). En grafisk representation (eng. data display) presenterar information
på ett systematiskt sätt som gör det möjligt för betraktaren att dra giltiga
slutsatser och den ger honom eller henne ett underlag att handla utifrån
(Miles och Huberman 1994: 91).
Någon form av grafisk representation är vanlig i de flesta processtudier
(se till exempel Newman och Robey 1992; Orlikowski 1996, 2000;
Newman och Zhao 2008) men varje exempel på beskrivningsteknik tycks
växa fram ur studiens teoretiska och empiriska förutsättningar samt den
forskningsfråga som man söker besvara. Efter att närmare ha beskrivit
den här avhandlingens undersökningsram kommer jag att förklara hur
jag har gått tillväga för att representera de studerade händelseförloppen
grafiskt (se avsnitt 4.3.2).

2.4.6

Generativa mekanismer

O m g en er at i va m ek ani sm er o ch m ot or er
En återkommande utmaning i processforskning är att gå bortom beskriv‐
ningar av empiriska förlopp och förklara hur och varför dessa uppkom‐
mer. Ett sätt att göra det är att identifiera generativa mekanismer
(Tsoukas 1989), det vill säga mekanismer som kan förklara hur och varför
händelseförlopp utvecklar sig som de gör. Begreppet kan spåras tillbaka
till kritisk realism (Bhaskar 1975/1997) där dessa ses som en del av den
verklighet som existerar oberoende av oss, men begreppet har sedan
lånats in för konstruktionistiskt baserad teoriutveckling och använts då i
en mjukare bemärkelse för att beskriva underliggande logiker (Van de
Ven 1992). När jag i den här avhandlingen använder begreppet generativ
mekanism syftar jag inte på mekanismer som verkar som naturlagar,
utan på underliggande logiker som på ett metaforiskt plan kan öka
förståelsen för hur och varför händelseförlopp utvecklas över tiden.
Poole och Van de Ven använder även begreppet ”motor” som en syno‐
nym till generativa mekanismer för att betona att de ”driver” föränd‐
ringen.
Jag använder inte uttrycket generativa mekanismer i den ursprungliga
bemärkelsen, som är hämtad från den kritiska realismen (Bhaskar
1975/1997; Tsoukas 1989), utan istället i Van de Vens och Pooles (1995;
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2004) bemärkelse där olika generativa mekanismer fungerar som
”mallar” som man kan jämföra för att se i vilken utsträckning de över‐
ensstämmer med empiriska händelseförlopp.
Rather than relying on preconceptions of which theory is best, researchers
can apply tests for the four motors in order to see which fit the complex
phenomenon being examined (Poole och Van de Ven 2004: 383).

I likhet med Van de Ven och Poole med flera kommer jag också att an‐
vända begreppet motor, trots dess mekanistiska associationer. Skälet till
det är främst att motor ger associationer till något som kan driva en
process framåt, men att det inte behöver vara så. Motorer som inte är
verksamma driver inte händelseförloppet framåt.
F yr a g enerella p ro ce ss t eo rie r
I en tvärvetenskaplig litteraturstudie som omfattade 20 olika process‐
teorier identifierade Van de Ven och Poole (1995) fyra generella process‐
teorier som förklarar hur och varför förändring sker baserat på olika
typer av generativa mekanismer: livscykelteorier, evolutionära teorier,
teleologiska teorier och dialektiska teorier. De fyra generella teorierna är
idealtyper och syftar till att lyfta fram centrala aspekter i komplexa hän‐
delseförlopp. Därför krävs ofta kombinationer av de olika teorierna för
att ge mer heltäckande förklaringar (Van de Ven och Poole 1995; Poole
och Van de Ven 2004). Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra
generella processteorierna.
Livscykelteorier redogör för hur en enhet förändras genom att genomgå
olika faser där den ena fasen bygger på den andra. Drivkraften till för‐
ändringen kan vara av naturlig, logisk eller institutionell art och antingen
vara inbyggd i själva enheten eller påverka den utifrån. Livscykelteorier
användes tidigt inom IT‐området (se till exempel Nolan 1973; Andersen
1994) och kan vara den vanligaste typen av processteorier.
Evolutionära processteorier relaterar till förändring i populationer av enhe‐
ter genom sekvenser av variation, urval och anpassning när enheter
konkurrerar om knappa resurser. Drivkraften till förändring finns in‐
byggd i populationens dynamik. Teorin om avbruten jämvikt (Gersov
1989; Gersick 1991) är ett exempel på en evolutionär teori som har an‐

79

Kapitel 2

vänts inom IT‐relaterad
Sabherwal m.fl. 2001).

verksamhetsförändring

(se

till

exempel

Båda dessa generella teorier bygger på att förändringen i något avseende
är föreskriven. Livscykelteorier redogör dock för förändringen inom en
enhet medan evolutionära teorier redogör för förändringen inom en
population av flera enheter.
Till skillnad från ovanstående teorier bygger teleologiska och dialektiska
processteorier på en konstruktionistisk logik där utvecklingen är öppen.
Det finns ingenting i enheten eller i populationen av enheter som förut‐
säger hur utvecklingen kommer att ske.
Teleologiska processteorier beskriver hur en enhet strävar efter att uppnå ett
mål eller en intention i en iterativ process bestående av målformulering,
implementering och utvärdering samt modifiering av målen baserat på
erfarenheter eller ursprungliga intentioner. Enligt det teleologiska syn‐
sättet finns det ingen nödvändig sekvens av händelser eller några nöd‐
vändiga vägval som måste följas. En enhets utveckling bedöms i relation
till måluppfyllelsen. Om målet nås finns det inget i det teleologiska
synsättet som säger att situationen förblir så. Påverkan från omgivningen
eller inifrån organisationen kan skapa instabilitet och öppna upp för nya
utvecklingsalternativ (Van de Ven och Poole 1995: 515‐517).
According to teleology, development of an organizational entity proceeds
toward a goal or an end state. It is assumed that the entity is purposeful and
adaptive; by itself or in interaction with others, the entity constructs an en‐
visioned end state, takes action to reach it, and monitors the progress. Thus,
proponents of this theory view development as a repetitive sequence of
goal formulation, implementation, evaluation, and modification of goals
based on what was learned or intended by the entity. The theory can
operate for an individual or for a group of individuals or organizations who
are sufficiently like‐minded to act as a single collective entity. Teleology in‐
herently affords creativity because the entity, consisting of an individual or
group, has the freedom to enact whatever goals it likes (Van de Ven och
Poole 1995: 516).

I dialektiska processteorier förklaras förändring som ett resultat av de kon‐
flikter som uppstår i mötet mellan motstridiga enheter, det vill säga tes
och antites. Stabilitet och förändring förklaras i förhållande till makt‐
balansen mellan dessa enheter. Konflikter där den dominerande tesen
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vidmakthålls resulterar i stabilitet medan konflikter som leder till att
maktbalansen skiftar leder till förändring. Det kan ske antingen genom
att antitesen övergår till att vara den dominerande tesen eller att det
uppstår en helt ny syntes som kan vara en blandning mellan tes och
antites.
De fyra idealtyperna bildar en typologi av förändringsteorier utifrån två
dimensioner (se figur 2 nedan). Den första dimensionen handlar om
huruvida förklaringen till en viss förändring står att finna i den enhet
som är föremål för förändring eller i samspelet mellan flera enheter. Det
kan till exempel röra sig om förklaringen till en förändring hämtas från
den del av verksamheten som studeras eller om förklaringen hämtas från
samspelet mellan den studerade delen och andra delar av verksamheten.
Teleologi och livscykler är exempel på förklaringsmodeller som rör en
enstaka enhet, medan dialektik och evolutionär teori inbegriper flera
enheter.
Den andra dimensionen handlar om huruvida sättet på vilket föränd‐
ringen uppstår är förutbestämt eller inte. I förändring som har ett deter‐
ministiskt förlopp löper händelseförloppet framåt i en på förhand
bestämd riktning. Förändring uppkommer genom en serie händelser i
enlighet med någon förutbestämd kod, till exempel i form av särskilda
faser eller stadier. Förändring av konstruktionistisk karaktär växer istället
fram under det att en process faller ut över tiden och det är inte på för‐
hand uppgjort vad nästa steg blir. Ur en konstruktionistisk förändrings‐
process uppstår nya och oväntade former. Teleologi och dialektik är
exempel på förklaringsmodeller som är konstruktionistiska till sin ka‐
raktär, medan evolution och livscykler har en deterministisk karaktär.
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Figur 2. En typologi av generativa mekanismer (Van de Ven och Poole 1995).

I den här avhandlingen anlägger jag ett tolkande processperspektiv (se
avsnitt 2.1) på verksamheten, vilket gör att händelseförlopp av
deterministisk karaktär faller utanför den här avhandlingens ramar och
jag kommer i fortsättningen att fokusera på generativa mekanismer av
teleologisk och dialektisk karaktär.
Ko mbi nat io ner av olika g en er ativ a mekani smer
Verksamhetsförändring kommer ofta till stånd i komplexa förlopp som
utspelar sig på många olika organisatoriska nivåer. För att förklara dessa
förlopp krävs därför ofta kombinationer av flera olika generativa meka‐
nismer (Poole och Van de Ven 2004). Cule och Robey (2004) använder
den teleologiska motorn för att förklara hur ledningens handlingar drev
transformationen av ett stort konsultbolag från att vara teknikleverantör
till att bli en tjänsteleverantör. Den teleologiska motorn klarar dock inte
ensam att förklara händelseförloppets utveckling. Ledningens handlingar
möttes med motstånd från andra grupper i företaget, vilket förklaras som
en konflikt mellan tes (ledningens intentioner) och antites (andra indivi‐
ders intentioner). På den organisatoriska nivån används alltså en dialek‐
tisk motor för att förklara händelseförloppets utveckling.
I en produktutvecklingsstudie fann Van de Ven och Garud (1993: citerad
i Van de Ven och Poole 1995) att den teleologiska motorn förklarade
händelseförloppet på forsknings‐ och utvecklingsavdelningen, medan en
livscykelmotor bättre förklarade händelseförloppet på den avdelning
som arbetade med att få produkterna godkända hos myndigheterna. För
att förklara produktens fortsatta utveckling på läkemedelsmarknaden
användes en evolutionär processteori. Vilken motor som bäst förklarar ett
skeende tycks variera beroende på från vilket perspektiv (i termer av
position) som händelseförloppet studeras.
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Under åren har de generativa mekanismerna använts för att förklara
förändring i många olika fenomen: den teleologiska motorn har använts
för att förklara förändring i projektledning (Leih 2006), den dialektiska
motorn för att förklara implementeringen av informationssystem
(Sabherwal och Newman 2003; Cho m.fl. 2007), en trippel teleologisk‐
dialektisk‐livscykelmotor för att förklara implementeringen av ett CMS‐
system (Nordheim och Päivärinta 2006) och en kvadrupelmotor med alla
fyra typerna av generativa mekanismer har använts för att förklara
förändringar inom den holländska tull‐ och skatteadministrationen
(Rukanova m.fl. 2008). Ett skäl till att flera processteorier behöver använ‐
das är att ingen av teorierna är komplett i sig. Implementeringssteget i
den teleologiska processen kan till exempel leda till att en antites formas i
den dialektiska processen och syntesen i den dialektiska processen kan
vara källan till variation i en evolutionär process (Poole och Van de Ven
2004: 383).

2.5

SAMMANFATTNING

I den här avhandlingen anlägger jag ett tolkande processperspektiv på
IT‐relaterad verksamhetsförändring. Det avsedda kunskapsbidraget
syftar till att ge en fördjupad förståelse för fenomenet och i studien
kommer jag att beskriva, analysera och förklara fem händelseförlopp för
att på så vis bidra till en fördjupad förståelse för hur IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring kommer till stånd. Jag tar utgångspunkt i en abduktiv
ansats och genomför en kvalitativ, longitudinell fallstudie utifrån en
klinisk forskningsansats.
Studien genomförs på ett litet företag där jag studerar IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring i fem olika händelseförlopp. Materialet samlas in med
många olika datainsamlingsmetoder, bland annat aktivt deltagande i
företagets arbete, observation och intervjuer. Materialet organiseras och
analyseras med hjälp av tre strategier: narrativ, episodindelning och
grafisk representation. För att förklara hur och varför händelseförloppen
utvecklas som de gör utgår jag ifrån teorier om generativa mekanismer.
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K

apitlet inleds med en beskrivning av tre olika teoretiska
perspektiv på IT‐relaterad verksamhetsförändring.
Därefter diskuterar jag två av dessa perspektiv, där det
ena beskriver förändring som resultatet av planerade
utvecklingsinsatser och det andra beskriver förändring som fram‐
växande över tiden. Avslutningsvis redogör jag för hur synen på
relationen mellan IT och verksamhet har utvecklats över tiden i
olika teoretiska skolor. På så vis mejslar jag också successivt ut
avhandlingens teoretiska fundament.
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3.1

TRE PERSPEKTIV PÅ IT‐RELATERAD
VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

I en tidig artikel diskuterade Markus och Robey (1988) hur IT‐relaterad
verksamhetsförändring uppkommer och identifierade tre olika grund‐
läggande synsätt: det teknologiska imperativet, det organisatoriska
imperativet och ett perspektiv som ser förändring som framväxande. De
tre perspektiven kan kortfattat beskrivas så att det utifrån det teknologiska
imperativet är informationstekniken som är orsak till att verksamhetsför‐
ändring uppkommer; från det organisatoriska imperativet är det istället
människors ändamålsenliga handlande i syfte att realisera vissa intentio‐
ner som orsakar verksamhetsförändring. Från ett perspektiv på förändring
som framväxande uppkommer istället IT‐relaterad verksamhetsförändring
i komplexa sociala interaktioner, vilket gör att resultaten varken går att
förutsäga baserat på tekniska förutsättningar eller på intentionerna
bakom en utvecklingsinsats.
Det teknologiska imperativet ligger inte i linje med den här avhandling‐
ens tolkande ansats och teknikdriven förändring faller därmed utanför
den här studiens ramar. I det följande avsnittet kommer jag istället att ta
fasta på de två andra perspektiven och diskutera hur studier gjorda
utifrån respektive perspektiv har bidragit till att förklara hur IT‐relaterad
verksamhetsförändring uppkommer.
Det organisatoriska imperativet kan kopplas till en syn på verksamhets‐
förändring som en konsekvens av planerade utvecklingsinsatser (Lewin
1947/1997; Ford och Ford 1995; Kotter 1996) och det som Markus och
Robey (1988) kallar ett perspektiv på förändring som framväxande kan
kopplas till studier av hur IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer
till stånd när människor använder informationsteknik i det lokala och
situationsbundna operativa arbetet (Barley 1986; Orlikowski 1996, 2000).
Relaterat till den här avhandlingens intresse för växelspelet mellan
utveckling och användning lägger det förra perspektivet fokus på ut‐
veckling medan det senare fokuserar på användning.
I kapitlets tredje avsnitt kommer jag att särskilt diskutera IT‐relaterad
verksamhetsförändring med avseende på relationen mellan verksamhet
och informationsteknik. Jag kommer att göra det genom att ge en histo‐
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risk bakgrund utifrån ett sociotekniskt perspektiv (Mumford och Weir
1979; Trist 1981) och sedan diskutera hur man i mitten på 1980–talet
började betrakta informationstekniken som ett socialt objekt (Barley 1986;
Orlikowski 1992; DeSanctis och Poole 1994) och vidare till senare
angreppssätt som anlägger ett sociomateriellt perspektiv (Orlikowski
2007; Leonardi och Barley 2008; Orlikowski och Scott 2008).
Min utgångspunkt är att dessa två aspekter, planerad/framväxande och
verksamhet/informationsteknik, i verkligheten är tätt sammanflätade i en
oupplöslig helhet. För att tydliggöra mönster som har med de två
grundläggande frågorna att göra har jag dock följt denna analytiska
uppdelning.

3.2

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING SOM
PLANERAD OCH FRAMVÄXANDE

3.2.1

Planerad verksamhetsförändring

Ve rk sa mh et sf ör änd ring som en p lan er ad pr o cess
Teorier om planerad verksamhetsförändring bygger ofta på en processyn
och handlar om hur utvecklingsinsatser bör genomföras i olika steg för
att realisera de önskade intentioner (till exempel Lewin 1947/1997;
Hammer och Champy 1993; Kotter 1996). Fokus ligger på planerade
verksamhetsutvecklingsinsatser som genomförs för att realisera vissa
intentioner och ledarna ses som den primära källan till verksamhetsför‐
ändring (Ford och Ford 1995). Bakom den synen ligger ett grundanta‐
gande att verksamheten är stabil och svårföränderlig till sin karaktär. När
omvärlden förändras uppstår dock ett behov att genomföra planerade
utvecklingsinsatser för att anpassa verksamheten (Burns och Stalker
1961).
Kurt Lewins (1947/1997) trestegsmodell (se figur 3 nedan) har kommit att
bli något av sinnebilden för planerad förändring. Modellen visar hur
förändring åstadkoms i tre sekventiella steg. I det första steget måste de
stabila och tröga strukturerna brytas upp eller ”tinas upp” (eng.
unfreeze) för att det i det andra steget skall bli möjligt att genomföra de
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önskade förändringarna (eng. change). I det tredje steget ”fryser” man på
nytt verksamheten, som då återgår till det stabila jämviktsläget (eng.
refreeze).

Figur 3. Lewins trestegsmodell (efter Lewin 1947/1997).

Inom ramen för samma grundantagande har olika författare inom mana‐
gementlitteraturen förfinat modellen, infört fler faser och mer i detalj
beskrivit utmaningar som relaterar till respektive fas och hur dessa bör
hanteras (se till exempel Kotter 1996; Armenakis och Bedeian 1999;
Bamford och Forrester 2003; de Caluwé och Vermaak 2003). Jag har här
inte ambitionen att diskutera dessa modeller i sig utan endast att lyfta
fram de generella grundantaganden som ligger bakom detta synsätt.
Teorier om planerad verksamhetsförändring associeras ofta med ett
teleologiskt synsätt (Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de Ven
2004), det vill säga att händelseutvecklingen kan förklaras som ett resul‐
tat av verksamhetens (eller vissa individers) strävan att uppnå vissa
intentioner (se även avsnitt 2.4.6). Utifrån det ett sådant perspektiv blir
förändring ett undantag från den vardagliga verksamheten (Weick och
Quinn 1999; Tsoukas och Chia 2002). Huvudfokus ligger i dessa fall inte
på verksamheten som en process utan på den process i vilken verksam‐
heten går från ett stadium till ett annat, det vill säga en ”svagare”
processyn (se avsnitt 2.1.2).
K riti k a v te o rie r om pl an era d f örä nd ring
Teorier om planerad verksamhetsförändring har över tiden blivit föremål
för olika typer av kritik som baserar sig på skillnaden mellan det som är
planerat och utfallet i verkligheten. Czarniawska och Joerges (1996) tar
upp frågor som är intimt förknippade med detta perspektivs
tillkortakommande: Hur kommer det sig att planerna inte genomförs
som tänkt? Och hur kommer det sig att det ofta uppstår oväntade konse‐
kvenser? I vissa fall uppstår inte de förändringar som var planerade, i
andra fall uppstår förändringar som från början inte var planerade.
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Ett sätt att förklara misslyckade verksamhetsförändringar är att leta efter
orsaker som att planeringen varit otillräcklig, att utförandet inte legat i
linje med planen eller att målen inte varit realistiska. En annan förklaring
är att det finns vissa delar i en utvecklingsinsats som är opåverkbara
(Andreeva 2008). Den typen av förklaringar leder dock bort ifrån mer
grundläggande frågor, som till exempel hur verksamhetsförändring
egentligen kommer till stånd. Det är möjligt att teorier om planerad
verksamhetsförändring kan ge stöd när det gäller att genomföra utveck‐
lingsinsatser, men de bidrar inte till en djupare förståelse för hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring uppkommer.
Ett skäl till detta kan vara att sådana teorier baserar sig på grundanta‐
ganden som inte ligger i linje med hur verksamheten kommer till uttryck
i praktik. Pettigrew (1985) har riktat kritik mot det perspektivet för att det
vilar på ett rationalistiskt grundantagande, nämligen att ledare verkligen
har förmågan att agera rationellt när det gäller att styra förändringsar‐
bete. En annan typ av kritik riktar sig mot sättet att se verksamhetsför‐
ändring som ett isolerat fenomen, det vill säga något som är skilt från den
övriga verksamheten (Tsoukas och Chia 2002). Inom organisationsforsk‐
ningen har det länge funnits en klar uppfattning om att ledares rationa‐
litet är begränsad (Simon 1957/1997; Cohen m.fl. 1972) och ett antal stu‐
dier har visat att verksamhetsförändring även växer fram kontinuerligt
som en del av den dagliga verksamheten (Orlikowski 1996; Weick och
Quinn 1999). I nästa avsnitt kommer jag att ge en översikt över hur teo‐
rier om framväxande förändring har bidragit till förståelsen för hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring uppkommer.

3.2.2

Framväxande verksamhetsförändring

Ve rk sa mh et sf ör änd ring som en fr amväxa nde p ro ce s s
Orlikowski (1996) studerade under två år en planerad utvecklingsinsats
vid ett stort amerikanskt företag. Studien visar att stora IT‐relaterade
verksamhetsförändringar inte behöver ske episodiskt utan även kan
uppstå som en konsekvens av kontinuerliga och lokala variationer som
gradvis övergår i stora verksamhetsförändringar. Det nya informations‐
systemet både möjliggjorde och begränsade handlingar, vilket över tiden
ledde till att nya arbetssätt och normer växte fram. Informationstekniken
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ger på så vis upphov till en möjlighet att, i användning, förändra institu‐
tionaliserade arbetsrutiner (Barley 1986).
Även om informationstekniken kan bidra till att skapa tillfällen till
förändring så finns själva fröet till förändring i det mänskliga handlan‐
det. Feldman (2000) studerade till exempel arbetsrutiner i en stor ameri‐
kansk organisation som förmedlar och driver studentbostäder. Arbetsru‐
tiner har sedan länge setts som det som upprätthåller och stabiliserar en
verksamhet (March och Simon 1958; Cyert och March 1963/1992) men
Feldman fann att det inom ramen för de studerade arbetsrutinerna även
fanns utrymme för variationer och improvisationer när personer utförde
rutinerna. När nya iterationer av rutinerna utfördes påverkades dessa av
konsekvenserna av tidigare variationer.
Feldman och Pentland har senare breddat synen på arbetsrutiner till att
omfatta inte bara rutinens strukturella aspekt utan även själva utföran‐
det. Själva utförandet relaterar de till Emirbayers och Misches (1998: 970–
972) analys av mänskligt handlande där särskild vikt fästs vid att det rör
sig om en social process som är inbäddad i tiden. Det mänskliga handlan‐
det är en process som är bygger på det förflutna men som också är oriente‐
rad mot framtiden och mot nuet. Det rör sig på så vis inte bara om att
repetera tidigare mönster utan om även att agera i linje med framtida mål och
att svara mot förhållanden i nuet. Emirbayer och Mische beskriver dessa tre
aspekter som tonerna i ett ackord: de klingar var och en för sig och behö‐
ver inte vara i harmoni med varandra.
Utifrån den distinktionen hävdar Feldman och Pentland (2003) att arbets‐
rutiner traditionellt har analyserats i termer av den iterativa komponen‐
ten, som handlar om att upprepa tidigare mönster. Genom att fästa vikt
även vid människors uppfinningsrikedom och förmåga att utvärdera
olika handlingsalternativ för att svara mot hur situationer utvecklas över
tiden expanderar Feldman och Pentland synen på arbetsrutiner på ett sätt
som gör att rutiner i sig själva kan vara en källa till både stabilitet och
förändring. När fokus skiftar från strukturer till processer blir också den
allestädes närvarande möjligheten till förändring synlig (Tsoukas och
Chia 2002).
När användare utnyttjar nya informationssystem på sätt som inte är
planerade på förhand kan det uppstå konsekvenser som – utifrån en teori
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om planerad förändring – inte är förväntade. När användare upplever att
informationstekniken begränsar arbetet kan de improvisera och göra på
ett annat sätt än vad som var planerat. Samma sak gäller när informa‐
tionstekniken skapar möjligheter att göra saker som från början inte var
planerade. Och över tiden förändras verksamheten (Orlikowski 1996).
Utifrån en syn på verksamheten som ständigt föränderlig är inte de
normativa processmodellerna i en teori om planerad förändring appli‐
cerbara. Det finns ingen stabil och trögrörlig verksamhet att ”tina upp”.
Weick och Quinn (1999: 366) menar att Lewins trestegsmodell kan vara
meningsfull om man utgår från att verksamheten är stabil och trögrörlig,
men om man istället tar sin utgångspunkt i en syn på verksamheten som
ständigt föränderlig krävs en annan logik som handlar om att leda den
ständigt pågående strömmen av aktiviteten i nya riktningar.
Det första steget blir då att ”frysa” (eng. freeze) och synliggöra mönster i
det kontinuerliga flödet av aktivitet. Först då är det möjligt att i ett andra
steg ge händelseförloppet en ny riktning och avlägsna hinder. Det sker
genom att flödet omdirigeras, händelser omtolkas och skeenden får en ny
mening (eng. re‐balance). Det tredje steget handlar om att återgå till det
fria flödet av aktivitet och på nytt låta personer improvisera, översätta
och lära sig, men nu på ett nytt sätt jämfört med tidigare (eng. unfreeze).
Figur 4 visar en trestegsmodell baserat på ett perspektiv på förändring
som framväxande.

Figur 4. Weicks och Quinns trestegsmodell (1999: 379–380).

I mp ro visati on, bri colag e och d ri f t
Utifrån teorier om framväxande förändring har forskare lyft fram be‐
grepp som illustrerar mekanismer i vilka verksamheten förändras. Det
kanske vanligaste begreppet är improvisation (Weick 1993; Orlikowski
1996; Ciborra 1999), som beskrivs som ett ändamålsenligt handlande som
grundar sig på slump, intuition, kompetens och avsikt men som samti‐
digt förefaller oförberett (Webster 1973: i Ciborra 1999:136).
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I improvisation smälter planering och handling samman (Crossan m.fl.
2005). Improvisation är dock inte begränsad till användning av informa‐
tionsteknik utan förekommer till exempel även i företagsledning
(Mangham och Pye 1991: 78‐79). Begreppet är intimt förknippat med
mänskligt handlande, oavsett organisatorisk nivå, och förekommer bland
såväl användare som ledare och utvecklare.
Andra författare med liknande teoretiskt perspektiv har lyft fram andra
begrepp som bidrar till att sätta fokus på handlingar som formar IT‐
relaterad verksamhetsförändring. Nära besläktat med improvisation är
begreppet bricolage (Ciborra 1999), som används för att beskriva de lös‐
ningar som personer konstruerar genom att improvisera med till buds
stående medel. Work‐around (Pollock 2005) är ett annat begrepp som är
besläktat med improvisation och som beskriver handlingen att genom
improvisation kringgå ett formaliserat eller förväntat sätt att arbeta på,
till exempel genom att hitta sätt att ”arbeta runt” vissa spärrar i informa‐
tionssystem. Kompensationer (Lychnell 2006) är ytterligare ett begrepp
som beskriver hur både användare och utvecklare improviserar fram
olika typer av lösningar för att kompensera för begränsningar i informa‐
tionssystemen. Gemensamt för ovanstående begrepp är att de sätter
fokus på hur resultatet av en utvecklingsinsats ”driver” iväg och blir
något annat än vad som från början var planerat, och hur denna drift
uppkommer i små anpassningar i själva den operativa verksamheten
(Ciborra och medarbetare 2000).
K riti k mot t e ori er o m f ra mväx and e f ör änd ring
Teorier om framväxande förändring ger en helt annan bild av IT‐relate‐
rad verksamhetsförändring än teorierna om planerad förändring.
Beskrivningarna ovan pekar dock på en svaghet med teorierna om fram‐
växande förändring: de fäster inte lika stor vikt vid utveckling som vid
användning. De utvecklingsinsatser som ligger bakom de studerade
förändringarna får karaktären av att vara förutsättningar a priori. Intres‐
set börjar först när informationstekniken är implementerad, som till
exempel CT‐scannrar (Barley 1986) eller grupprogramvara (Orlikowski
1996, 2000). Av analytiska skäl är det naturligtvis nödvändigt att välja en
punkt där studien startar, men när man inte tar den föregående utveck‐
lingen i beaktande, minskar möjligheten att skilja mellan vad som i ett
senare skede är planerade utvecklingsinsatser (där och då) och vad som
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är genuint framväxande förändringar (där och då). Orlikowski (1996)
visar till exempel i sin utförliga kartläggning hur IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring sker genom både planerade och framväxande föränd‐
ringar, men hon problematiserar inte utvecklingsinsatserna i relation till
användningen. Med ett sådant perspektiv får man en ofullständig bild av
hur IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd, givet den här
avhandlingens grundantagande att varken utveckling eller användning
ensam kan förklara fenomenet. I nästa avsnitt kommer jag att diskutera
olika sätt att integrera det planerade och de båda teoretiska perspektiven.

3.2.3

Verksamhetsförändring som både planerad och
framväxande

N or ma ti va och f örk lar an de syften
Utifrån teorier om förändring som planerad har vissa författare tagit
intryck av teorier om verksamhetsförändring som framväxande och
argumenterat för att det inte finns ett bästa sätt att bedriva utvecklings‐
insatser (Burnes 1996) och att det är innehållet i förändringen som avgör
om förändring sker episodiskt eller kontinuerligt (Huy 2001). Ledare
behöver förstå vad de skall uppnå, vad som är verksamhetens omgivning
samt vilka styrkor och svagheter det finns med de olika angreppssätten
(Burnes 2004). Detta är olika exempel på hur insikter från de båda
perspektiven kan kombineras från en normativ synvinkel, som i grund
och botten handlar om när man skall utgå från Lewins trestegsmodell (se
figur 3) och när Weicks och Quinns alternativa trestegsmodell är att
föredra (se figur 4).
Med ovanstående vill jag visa att jag inte ser något nödvändigt likhets‐
tecken mellan en teori om planerad förändring och ett normativt
perspektiv, och inte heller mellan en teori om framväxande förändring
och ett perspektiv som syftar till att förklara hur IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring uppkommer. Två distinktioner blir därför viktiga. Den
första handlar om att skilja mellan ett normativt perspektiv, som beskriver
hur man bör gå tillväga för att åstadkomma verksamhetsförändring, och
ett förklarande perspektiv, som beskriver hur verksamhetsförändring upp‐
kommer. Den andra handlar om att skilja mellan insatser av utveckling,
som startas i syfte att realisera vissa intentioner, och operativ användning
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där förändringar uppstår när personer utnyttjar leveranserna från ut‐
vecklingsinsatserna.
S tu di e r av v äx e l s pel et mellan u tv e ckl i ng o ch an vän dning
Inom det förklarande perspektivet har ett fåtal studier gjorts som syftar
till att visa hur förändring sker i ett växelspel mellan å ena sidan planerade
utvecklingsinsatser och å andra sidan framväxande förändring. Allison och
Merali (2007) visade hur mjukvaruutvecklingsprocessen på ett företag
förändrades över tiden i ett komplext växelspel mellan planerad och
framväxande förändring. Deras analys visar att mjukvaruutvecklarna
arbetade på ett sätt som inte alltid följde den uttalade arbetsrutinen, men
att arbetsrutinen som sådan också förändrades över tiden genom att
medarbetarna ifrågasatte, diskuterade och lärde sig. Cunha och Cunha
(2003) har beskrivit hur Kuba utvecklades i slutet på 1900‐talet i ett växel‐
spel mellan statsstyrda förändringsprogram och företagsledares försök
att möta krav från en växande marknadsorientering.
Orlikowski och Hofman (1997) har fokuserat på den generella iterationen
mellan planerade utvecklingsinsatser och framväxande verksamhetsför‐
ändring, och särskilt på specialfallet möjlighetsdriven verksamhetsföränd‐
ring. Författarna studerade implementeringen av ett nytt informations‐
system på ett stort mjukvaruföretag och identifierade vissa förändringar
som varken var förväntade från början eller helt framväxande. Istället
kunde de bäst förstås som möjlighetsdrivna, det vill säga att tidigare
planerade och/eller framväxande förändringar hade skapat en möjlighet
för verksamheten att genomföra nya förändringsinsatser som inte tidi‐
gare var planerade.
Ett exempel på möjlighetsdriven förändring är när företag implementerar
nya informationssystem i syfte att realisera vissa intentioner. När medar‐
betarna över tiden lär sig av erfarenhet hittar de nya användningssätt och
kan på så vis dra nytta av tekniken på sätt som från början inte var plane‐
rade. Orlikowski och Hofman (1997) betonar att planerad förändring,
framväxande förändring och möjlighetsdriven förändring bygger på
varandra på ett iterativt sätt utan någon på förhand bestämd ordning.
Beg ränsningar i ti diga r e s yn sä tt
Även om ovanstående studier har bidragit till att kasta ljus över att
verksamhetsförändring uppkommer i ett växelspel mellan utveckling och
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användning så kvarstår fortfarande många frågor om hur det går till.
Detta kan ha att göra med att synsättet fortfarande är präglat av ett struktu‐
rellt perspektiv på verksamhetsförändring, där intentioner ses som något
som styr händelseförloppet utifrån, och där stabilitet och förändring är
två motpoler.
När det gäller synen på intentioner har Mintzbergs och Waters (1978;
1982; 1985) arbeten inom strategiforskningen haft stort inflytande. De
beskriver tre kriterier som måste vara uppfyllda för att man skall kunna
räkna en verksamhetsförändring som helt och hållet planerad (Mintzberg
och Waters 1985: 258). För det första måste tillräckligt precisa intentioner
ha uttryckts innan utvecklingsinsatsen startar, för det andra måste dessa
intentioner vara delade i verksamheten och för det tredje måste dessa
intentioner ha realiserats exakt som avsett utan att något oväntat har
påverkat utgången. På motsvarande sätt måste en verksamhetsföränd‐
ring uppstå utan att det har funnits någon intention bakom förändringen
för att den skall räknas som helt och hållet framväxande.
Båda dessa ytterligheter är förmodligen svåra att finna i verkligheten,
men det förefaller ändå sannolikt att det går att placera in de flesta verk‐
samhetsförändringar någonstans på ett kontinuum mellan det helt plane‐
rade och det helt framväxande (Mintzberg och Waters 1985: 268). Det
som avgör var en verksamhetsförändring placeras beror då på vilken
eller vilka intentioner man väljer som kriterium för bedömningen.
Vad denna indelning inte tar hänsyn till är tiden och människors förmåga
att inte bara blicka bakåt utan även att förhålla sig till nuet och framtiden
och därmed också bryta mönster (Emirbayer och Mische 1998; Feldman
och Pentland 2003). Pickering (1995) beskriver i sin studie av vetenskaps‐
mäns arbete med att utveckla teorier och instrument hur intentionerna
både är förutsättningar för utvecklingsarbete och framväxande, eftersom
utvecklingens konsekvenser både skapar möjligheter och begränsningar
som vetenskapsmännen behöver förhålla sina intentioner till (se även
avsnitt 3.3.4). Genom att i den här avhandlingen anlägga ett processper‐
spektiv, där jag ser intentioner som en del av själva praktiken och inte som
något som styr den utifrån, avser jag att bidra till en fördjupad förståelse för
hur IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd.
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Den traditionella synen på skillnaden mellan planerad och framväxande
förändring tar inte heller hänsyn till perspektiv. Även om planerad och
framväxande förändring ofta beskrivs som varandras motsatser så kan
dikotomin också förstås som en konsekvens av att det studerade fenomenet
observeras från olika perspektiv. På avstånd kan en verksamhetsförändring
tyckas ske i klart avgränsade steg, men på nära håll kan den ha karaktä‐
ren av ständigt pågående anpassning och kontinuerliga finjusteringar
(Weick och Quinn 1999). Gregory Bateson (1979: 68) har illustrerat detta
med bilden av en lindansare som balanserar på en uppspänd lina: på
avstånd förefaller han stå helt stabilt, men på nära håll justeras hans
balans kontinuerligt genom små muskelrörelser. Utifrån det senare
perspektivet är förändring ständigt närvarande (Tsoukas och Chia 2002:
568). Förändring som planerad och förändring som framväxande kan på
så vis förstås som två sidor av ett och samma mynt.
Ovanstående kopplar även till nyare synsätt inom organisationsteorin
där en skillnad görs mellan förändring som resultat och förändring som
mekanism (Farjoun 2010). Den distinktionen öppnar upp för en syn på
verksamheten som en dualitet (eng. duality) där stabilitet och förändring
kan samexistera utan att vara varandras motsatser. Mekanismer som
improvisation och experimenterande behöver inte bara leda till föränd‐
ring utan kan också vidmakthålla stabilitet i en turbulent omgivning.
Mekanismer som institutioner och rutiner, som normalt förknippas med
stabilitet, skapar också förutsättningar för anpassning och innovation.
Översatt till exemplet ovan leder lindansarens kontinuerliga anpass‐
ningar (mekanismer) till att han står stabilt (resultat). Av detta kan man
också dra slutsatsen att vad som räknas som mekanism och vad som
räknas som resultat är perspektivberoende: de små musklerna eller
lindansaren som helhet.
Genom att i den här avhandlingen anlägga en syn där jag ser mekanis‐
mer som främjar förändring och mekanismer som främjar stabilitet som
två aspekter av verksamheten, har jag ambitionen att bidra till en fördju‐
pad förståelse för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring uppkommer. I
nästa avsnitt kommer jag att diskutera hur relationen mellan verksam‐
heten och informationstekniken har konceptualiserats i tidigare studier
av IT‐relaterad verksamhetsförändring.
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3.3

VERKSAMHET OCH INFORMATIONSTEKNIK

En långvarig debatt inom IT‐relaterad verksamhetsförändring har hand‐
lat om informationsteknikens roll i samband med verksamhetsföränd‐
ring. Är det informationsteknikens utveckling som i grund och botten
styr hur verksamheter utformas, eller har människan förmåga att välja
och utnyttja den teknik som bäst tjänar verksamhetens syften? Även om
debatten har tenderat att polariseras så är det svårt att idag finna någon
som onyanserat håller fast vid den ena eller den andra ytterligheten.
Exempel på renlärig teknisk respektive social determinism tycks vara
sällsynta till och med i teorin (Jones och Rose 2005). De flesta frågorna
handlar istället om vilka teoretiska möjligheter olika angreppssätt ger när
det gäller att redogöra för det komplexa samspelet mellan verksamhet
och informationsteknik (Orlikowski och Barley 2001; Orlikowski och
Iacono 2001).

3.3.1

Verksamheten som system: den sociotekniska skolan

Insikten om att tekniken hade starka kopplingar till det sociala kom långt
innan informationstekniken revolutionerade företags och myndigheters
sätt att bedriva verksamheten. På 1930‐talet upptäckte Eric Trist att
införandet av ny teknik i textilindustrin bland annat ledde till att männi‐
skor förlorade sina färdigheter och upplevde ett utanförskap. Trist insåg
att det fanns ett samband mellan det tekniska systemet och det sociala,
vilket blev startskottet för den sociotekniska skolan som utvecklade
metoder för att utveckla båda delarna i samband med verksamhetsför‐
ändringar (Mumford och Weir 1979).
I liknande anda uppmärksammade Kling och Dutton (1982) att informa‐
tionssystemet bara är en del i ett större ”paket” som innehåller de kompo‐
nenter som är nödvändiga för att den tekniska artefakten skall användas i
en socioekonomisk aktivitet. För att effektivt kunna utnyttja ny informa‐
tionsteknik behöver även åtaganden och resurser som utbildning, per‐
sonal, supportfunktioner, organisationsutveckling, policies och belö‐
ningssystem beaktas (Kling och Scacchi 1982).
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3.3.2

Tekniken som ett socialt objekt

Den sociotekniska skolan hade ett pragmatiskt angreppssätt och grund‐
tanken var att om man optimerade informationssystemen på bekostnad
av det sociala systemet skulle resultaten bli suboptimala (Mumford 1999).
När ämnesområdet på 1980‐talet influerades av nyare sociologiska teorier
uppstod en ny forskningsström som inriktade sig på att förklara hur dessa
resultat växte fram ur komplexa sociala interaktioner, vilket gjorde det
svårt att förutsäga resultaten (Markus och Robey 1988).
Barley (1986) analyserade hur införandet av datortomografi förändrade
verksamhetsstrukturer och arbetsfördelning vid två olika sjukhus. Hans
studie visade att införandet av identiska teknologier kunde leda till helt
olika resultat på två olika sjukhus på grund av att interaktionsmönstren
mellan tekniker och läkare utvecklades på olika sätt. Slutsatsen var att
det inte är tekniken i sig som åstadkommer verksamhetsförändringen
utan att tekniken måste förstås som ett socialt objekt, vars betydelse
definieras i det sammanhang där den används. Tekniken utgör på så vis
snarare en möjlighet till verksamhetsförändring än att den skulle be‐
stämma dess utfall.
Barley byggde sin analys på Giddens (1984) struktureringsteori som
senare fick stort genomslag inom IT‐relaterad verksamhetsförändring
(Orlikowski 1992; DeSanctis och Poole 1994; Orlikowski 2000; Jones och
Karsten 2008). Struktureringsteorin skapar en möjlighet att teoretisera om
samspelet mellan mänskligt handlande och sociala strukturer och ligger
på så vis i linje med teorier om framväxande förändring.
En av struktureringsteorins utgångspunkter är att det finns en ömsesi‐
dighet mellan strukturer och aktivitet. Strukturer är det som formar det
mänskliga handlandet, men strukturerna är i sig själva också ett resultat
av mänskligt och situationsbundet handlande. En annan utgångspunkt är
att strukturer inte existerar bortom det sociala och mänskliga handlandet
utan uppstår i situationsbunden aktivitet (Giddens 1984). På grund av
det blir det svårt att tala om att strukturer ”bäddas in” i tekniken, utan
strukturerna uppstår när tekniken används (Orlikowski 2000). Struktu‐
rerna existerar inte bortom det sociala och mänskliga handlande i vilket
de uppstår.
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Även om struktureringsteorin har bidragit till en fördjupad förståelse för
hur IT‐relaterad verksamhetsförändring formas över tiden så finns det
också nackdelar när det kommer till att förklara teknikens roll i samband
med verksamhetsförändring. När den tekniska artefakten reduceras till
ett socialt fenomen begränsas möjligheterna att redogöra för teknikens
roll annat än indirekt via de sociala handlingarna (Jones 1998; Rose m.fl.
2003; Jones och Rose 2005).
En liknande problematik gäller även andra perspektiv som tar sin ut‐
gångspunkt enbart i sociala aspekter av IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring, som till exempel the Social Construction of Technology (Pinch och
Bijker 1987), the Social Shaping of Technology (Mackenzie och Wajcman
1985/1999) och Technological frames (Orlikowski och Gash 1994).
I en senare översikt över forskningsfältet har Orlikowski och Scott (2008)
identifierat tre forskningsströmmar under de senaste tre decennierna. I
den första strömmen sågs informationstekniken som en oberoende varia‐
bel och studierna syftade till att kartlägga hur – och under vilka förut‐
sättningar – tekniken påverkade verksamheten. Denna forskningsström
kan kopplas till grundantaganden som hör till den teknologiska determi‐
nismen. Den andra forskningsströmmen ligger i linje med strukture‐
ringsperspektivet och Klings och hans kollegors nätverkssynsätt. Den
syftar till att förklara hur tekniken är inbäddad i ett socialt sammanhang.
Den tredje strömmen utgår från nyare teorier och strävar efter att under‐
söka hur informationstekniken och verksamheten ömsesidigt konstitue‐
rar varandra. Skillnaden mellan den andra och den tredje forsknings‐
strömmen skulle man kunna se som att ett informationssystem från den
andra strömmens perspektiv får sin mening i den verksamhet där det
används. I den tredje forskningsströmmen ses verksamhetens sociala och
materiella aspekter som så tätt sammanflätade att det inte är möjligt att
skilja dem åt. Bland den typen av teorier är aktör‐nätverksteorin (ANT)
(Callon 1986; Latour 1987; Law 1987) den som har fått störst genomslag
inom IT‐relaterad verksamhetsförändring, men även praktikens mangel
(Pickering 1993, 1995, 2008) bygger på en liknande underliggande syn på
det sociala och det materiella. Den typen av teorier kallas sociomateriella
och syftar till att förklara hur mänskliga och materiella processer konti‐
nuerligt blandas samman i ständigt pågående praktik (Orlikowski 2007).
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3.3.3

Verksamheten som en sociomateriell helhet

Inom ANT har man särskilt intresserat sig för hur människor och materi‐
ella artefakter interagerar och tillsammans bildar nätverk som upprätt‐
håller de studerade fenomenen (Callon 1986; Latour 1987; Law 1987).
Latour menade att det är de materiella artefakterna som får ett samhälle i
ständig förändring att hålla samman eftersom människan har delegerat
mycket av handlandet och därmed även makt till artefakter (Latour
1991/1998). Slutsatsen är att samhällen konstrueras i ett ömsesidigt
”görande” där vi behöver ta hänsyn till både människor och artefakter
för att ge tillräckliga förklaringar.
ANT började användas i IT‐relaterad verksamhetsförändring i slutet på
1990‐talet och har under de senaste åren fått relativt stor spridning i
framför allt implementeringsstudier (Monteiro och Hanseth 1995;
Walsham 1997; Mähring m.fl. 2004; Ramiller 2005; Elbanna 2006; Locke
och Lowe 2007; Cho m.fl. 2008). I ANT‐studier återberättas det händelse‐
förlopp som har lett fram till verksamhetsförändringen. Redogörelsen
omfattar hur det nätverk av människor och artefakter som upprätthåller
resultatet har formats över tiden genom att en viss aktörs intressen har
tagits över av andra aktörer som har gjort dem till sina och sedan agerar
utifrån dem. Processen i vilka intressen tas över av andra aktörer och
dessa sedan börjar verka för den fokuserade aktören kallas översättning
(Callon 1986; Latour 1986/1998, 1987, 1991/1998). I de två följande avsnit‐
ten kommer jag att diskutera begreppen intresse och översättning och
relatera dem till den här avhandlingens syfte.
I nt r es se
Intresse är ett nyckelbegrepp inom ANT. Latour (1987: 108‐109) definie‐
rar intresse som det som ligger mellan aktörer och deras mål, det vill säga
det som skapar den spänning som får aktörer att välja de alternativ som
utifrån deras perspektiv hjälper dem att nå målet. För att realisera sina
intressen behöver en fokuserad aktör engagera andra – både mänskliga
och icke‐mänskliga – aktörer på ett sätt som gör att de agerar i hans eller
hennes intresse.
Begreppet intresse kan kopplas till den tidigare diskussionen om inten‐
tioner (se avsnitt 1.1.4). I det här arbetet använder jag ordet intention i
dess vardagliga betydelse för att referera till de mål som ofta ligger
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bakom planerade utvecklingsinsatser, till exempel att korta ledtiderna
när det gäller den ekonomiska rapporteringen. Om ledningen har inten‐
tionen att korta ledtiderna för ekonomirapporteringen kan de till exem‐
pel installera ett nytt ekonomisystem för att uppnå detta. För att realisera
sin intention måste ledningen till exempel engagera de personer som i
den operativa verksamheten skall mata in uppgifterna på ett korrekt sätt
i ekonomisystemet. För att ledningens intention skall realiseras behöver
användarnas handlingar ligga i linje med den. Från ett ANT‐perspektiv
är det dock inte möjligt att bara ”överföra” intentionen till användarna,
utan intentionen översätts i en process där den också förändras i både tid
och rum.
Översä ttn ing
För att det skall vara möjligt att engagera aktörer i ett aktörsnätverk
måste den fokuserade aktören översätta sina egna intressen till den eller
de andra aktörernas intressen (Latour 1987: 108). Genom att visa att de
egna intressena överensstämmer med de andras och att alla har något att
vinna på att samarbeta kan den fokuserade aktören bygga ett nätverk av
aktörer. Översättning är en generell process i vilken personers och arte‐
fakters identitet, funktionalitet och frihetsgrad förhandlas och begränsas
(Callon 1986: 6). Till skillnad från ”överföring” innebär översättning en
fortlöpande omvandling (Latour 1986/1998).
Översättningar kan göras mellan både mänskliga aktörer och artefakter.
Latour (1991/1998: 147) använder exemplet med en hotelldirektör som
var bekymrad över att gästerna tog med sig nycklarna hem när de check‐
ade ut, trots att han hade satt upp en speciell skylt vid receptionen med
texten: ”Lämna era nycklar!” Hotelldirektörens intresse var att hotell‐
gästerna skulle lämna in nycklarna, men gästerna delade uppenbarligen
inte det intresset. När han sedan fäste en tung metallklump vid nyckeln
visade det sig att hotellgästerna i mycket större utsträckning lämnade in
nyckeln vid utcheckning. Det var dock inte så att hotelldirektörens in‐
tresse hade överförts till hotellgästerna. Istället hade det översatts. För
gästerna handlar det inte om att lämna rumsnycklarna, utan om att bli av
med ett tungt föremål i fickan. Översättningen hade gjorts möjlig först då
hotelldirektören engagerade metallklumparna i det aktörsnätverk som
syftade att realisera hans intresse. Detta väldigt enkla exempel visar hur
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personer och artefakter förbinds med varandra i nätverk som realiserar
intressen.
Översättningsbegreppet kopplar starkt till frågor om vad en IT‐relaterad
utvecklingsinsats egentligen handlar om (jämför Lundeberg 2009). Genom
att utforska olika möjliga sammanhang kan det bli möjligt att hitta ovän‐
tade alternativ att översätta intentionerna bakom förändringsinsatserna. I
exemplet med ekonomisystemet kan det till exempel vara möjligt att
utforma det på ett sätt som även underlättar användarnas operativa
arbete och på så sätt visa att ledningens och deras egna intentioner sam‐
manfaller.
Jag kommer i den här avhandlingen att använda begreppet översättning
för att beskriva processen i vilken intentioner bakom en utvecklingsinsats
omsätts i praktik. Ambitionsnivån är att ta hjälp av översättningsbegreppet
för att visa hur växelspelet mellan utveckling och användning formas,
men inte närmare studera hur själva översättningarna görs. Det leder till
exempel att jag inte kommer att utnyttja delprocesserna problematise‐
ring, intressering, enrollering och mobilisering (Callon 1986).
I relation till den här avhandlingens intresseområde är det särskilt två
typer av översättningar som är intressanta: översättningen i utvecklings‐
praktik och översättningen i användningspraktik. Med översättning i
utvecklingspraktik menar jag de handlingar och den aktivitet som vidtas
för att omsätta intentioner i leveranser som till exempel informations‐
system, arbetsrutiner och utbildningar. Dessa leveranser bildar föränd‐
ringar och tillägg i ett slags verksamhetens infrastruktur (jämför Pentland
och Feldman 2007, 2008), men för att få effekt behöver de komma till
uttryck i användningspraktik. Med översättning i användningspraktik
menar jag de handlingar och den aktivitet som vidtas för att omsätta
intentioner till effekter i den operativa verksamheten, vilket bland annat
kan omfatta utnyttjandet av leveranserna.
K riti k a v A N T
Även om sättet att helt likställa människor och artefakter har lett till en ny
förståelse för relationen mellan verksamhet och teknik så har ANT också
kritiserats för just denna starka symmetri (Collins och Yearley 1992; Jones
1998; Rose m.fl. 2005). Det är också något som blir problematiskt utifrån
den här avhandlingens intresse för utvecklingsinsatser som bedrivs av
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människor i syfte att uppnå vissa intentioner. Pickering, som i boken The
mangle of practice har analyserat fallstudier av partikelfysikens utveckling
efter andra världskriget, betonar denna skillnad.
I find that I cannot make sense of the studies /…/ without reference to the
intentions of scientists, to their goals and plans, though I do not find it ne‐
cessary to have insight into the intentions of things (Pickering 1995: 17).

ANT har dock fått stor spridning inom fältet IT‐relaterad verksamhets‐
förändring och det går naturligtvis att, analogt med till exempel Callon
(1986), argumentera för att informationssystem inte vill ”få fäste” i verk‐
samheten, men det ligger närmare till hands att anlägga en svagare syn
på symmetrin mellan människor och artefakter. Att ett informations‐
system ”gör saker” med verksamheten betyder dock att inte det har
mänskliga kvalitéer som till exempel intentionalitet och spontanitet
(Goldkuhl 1998; Jones och Rose 2005; Rose m.fl. 2005). Pickerings synsätt
betraktas ibland som en medelväg mellan sociala teorier som fokuserar
uteslutande på mänsklig agens (eng. agency) och sättet att inom ANT
helt likställa mänsklig och materiell agens (Jones 1998; Jones och Rose
2005; Öktem 2005). I den här avhandlingen anlägger jag perspektivet att
både människors och artefakters ”görande” behöver beaktas, men att
dessa skiljer sig åt på så vis att människor har intentionalitet.
Aktör‐nätverksteori skiljer sig även från mer traditionella angreppssätt
genom sin syn på verksamheter som platta. I nätverk finns inga hierar‐
kier. Nätverkssynsättet löser på så vis upp traditionella dikotomier som
till exempel individ/grupp, mikro/makro och utveckling/användning.
Utifrån ett ANT‐perspektiv är det intressanta hur mänsklig och materiell
agens bidrar till att stabilisera eller destabilisera det aktörsnätverk som är
tänkt att realisera de önskade intressena och i detta ”görande” skapar och
återskapar olika kategoriseringar. I den här studien har jag dock valt att
intressera mig för växelspelet mellan två sådana kategorier, nämligen
utveckling och användning (se avsnitt 1.1.3, 1.4.2 och 1.4.3 samt
diskussionen om översättning ovan). Det är skäl till att jag finner det
svårt att helt och fullt tillämpa ANT i avhandlingen.
Praktikens mangel (Pickering 1993, 1995, 2008), som kort nämndes ovan,
har inte fått lika stort genomslag inom IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring som ANT trots att flera författare argumenterat för dess möjligheter
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att på ett nyanserat sätt redogöra för både mänsklig och materiell agens
(Jones 1998; Chae och Poole 2005; Jones och Rose 2005; Orlikowski och
Scott 2008). Det är dock inte främst den aspekten som gör att jag själv ser
en potential i att utgå från Pickerings idéer utan hans redogörelse för
dialektiken mellan motstånd och anpassningar. Den aspekten har hittills inte
fått lika stor uppmärksamhet inom fältet IT‐relaterad verksamhetsför‐
ändring. I nästa avsnitt kommer jag först att ge en kort introduktion till
praktikens mangel och därefter diskutera dialektiken mellan motstånd
och anpassningar som ett sätt att redogöra för växelspelet mellan utveck‐
ling och användning.

3.3.4

Praktikens mangel

Pickering (1995, 1997) använder begreppet praktikens mangel som en
metafor för den komplexa, dynamiska, interaktiva och framväxande
process i vilken vetenskapliga fakta, instrument, sociala relationer, inten‐
tioner och andra element som hör till den vetenskapliga kulturen, hela
tiden utvecklas och förändras. Jag ser inte praktikens mangel som en
teori i traditionell bemärkelse, utan snarare som ett synsätt som tillhan‐
dahåller en sammanhängande begreppsapparat för att tala om och
utforska händelseförlopp från ett sociomateriellt perspektiv.
Inom teknik‐ och vetenskapsstudier har synsättet kritiserats för att inte ge
någon förklaring till varför ett händelseförlopp utvecklas så som det gör
(Pinch 1999; Turner 1999; Breslau 2000). Pinch (1999) menar till exempel
att det enda praktikens mangel ger oss är en mer detaljerad kunskap om
hur människor interagerar med tekniken. Utifrån ett processperspektiv är
dock en detaljerad beskrivning av hur människor och teknik interagerar
ett värdefullt bidrag (Langley 1999; Pentland 1999) vilket också stämmer
väl överens den här avhandlingens första delmål.
Pickering (1995) har baserat sitt synsätt på en serie omfattande och
detaljerade longitudinella fallstudier hämtade från partikelfysik, mate‐
matik och teknikutveckling. Nedan kommer jag att kort diskutera ett
antal av synsättets centrala begrepp, dess övergripande logik och hur det
tidigare har tillämpats inom fältet IT‐relaterad verksamhetsförändring.
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I nt en ti o ne r
Ett nyckelbegrepp i Pickerings analys är intentioner. Han använder det i
en vardaglig bemärkelse och syftar på de planer eller mål som de fokuse‐
rade aktörerna i hans analyser ställer upp och sedan försöker uppnå. I det
avseendet har praktikens mangel och ANT en liknande utgångspunkt,
även om ANT använder begreppet intresse. Pickering (1995: 64) betonar
dock en viktig skillnad när det gäller hur begreppet intresse traditionellt
(och inte inom ANT) har använts inom teknik‐ och vetenskapsstudier. I
så kallade intressestudier (till exempel Barnes och MacKenzie 1979) har
intressen fungerat som en ”fast punkt” för att förklara ett händelseför‐
lopp. Endast lite uppmärksamhet har i dessa studier ägnats åt att analy‐
sera hur även intressen i sig kan vara föremål för förändring som en
konsekvens av händelseförloppet. Pickering understryker istället att
planer och mål måste förstås som en del av själva praktiken, vilket inne‐
bär att de i sig även blir föremål för förändring (jämför 3.2.3).
But still I need to emphasize that such goals should be seen as in the plane
of practice … rather than as controlling practice from without. Goals are
temporally emergent … and can themselves be transformed in, and as an
integral part of, real‐time practice … (Pickering 1995: 20).

Begreppet ”realtid” är centralt i Pickerings analyser eftersom det sätter
fokus på behovet att analysera ett händelseförlopp så som det faller ut i
tiden istället för att tolka det retrospektivt i ljuset av det uppnådda re‐
sultatet.
I want to understand the work of cultural extension in science as it happens
in time. This is to be contrasted with retrospective approaches that look
backward from some terminus of cultural extension and explain practice in
terms of the substance of that terminus. The exemplary instance of the latter
is what I call “the scientist’s account” (Pickering 1989), in which accepted
scientific knowledge functions as an interpretive yardstick in reconstructing
the history of its own production (Pickering 1995: 3).

Breslau (2000) har riktat skarp kritik mot Pickerings syn på intentionalitet
och menar att hans analys bygger på en agent, fri från sociala strukturer
och med möjlighet att när som helst förändra sina intentioner. Den kriti‐
ken tycks dock bortse från den processuella aspekten där intentioner vid
en tidpunkt är en förutsättning för praktik och vid en annan tidpunkt en
konsekvens av praktik. Pickering (2000: 314) menar att kritiken bottnar i
en syn på intentioner som exogena, som inte är förenlig med hans eget sätt
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att tala om intentioner, nämligen som syftande på de mål som veten‐
skapsmän vanligtvis ställer upp i slutet av sina artiklar eller i
bidragsansökningar: ”I nästa projekt skall jag bygga en större version av
det här instrumentet för att utforska fenomenet X mer i detalj”. Det är
även i denna bemärkelse som jag talar om intentioner i den här avhand‐
lingen. ”Genom att byta det här informationssystemet kommer vi att
spara X antal kronor varje år i lägre underhållsavgifter”. Den typen av
intentioner styr inte verksamheten som någon extern kraft och under
utvecklingsinsatsens förlopp kan det hända saker som gör att intentio‐
nen, helt eller delvis, förändras.
A tt as so ci er a el em en t
Istället för ett uttalat nätverkssynsätt använder sig Pickering av uttrycket
”att associera element med varandra” (eng. making associations between
elements) då han beskriver hur vetenskapsmännen i hans analyser arbe‐
tar med att länka samman personer, begrepp och instrument för att dessa
– när de kommer till uttryck i praktik – skall realisera vetenskapsmän‐
nens intentioner. Med ”att associera” syftar Pickering på arbetet att få
olika slags element att fungera tillsammans för att realisera vissa inten‐
tioner. För att förklara vad som menas med ”att associera” använder
Pickering en analogi med en maskin:
Our general model for thinking about association might therefore be the
relation between the parts of a machine when it is working: one can appre‐
ciate the fact that the parts of all sorts of working machines somehow
cooperate with one another, without imagining that “cooperation” means
the same thing for the components of, say a computer, a telescope, and an
atom bomb (Pickering 1995: 96).

Det som är centralt för Pickering är med andra ord den typ av koherens
som uppstår (eller inte uppstår) när saker och ting kommer till uttryck i
praktik. Med praktik avses en pågående verksamhet, ett utförande eller
ett görande (1995: 3‐4). I en IT‐relaterad utvecklingsinsats kan man
programmera ett informationssystem för att det skall fungera på ett visst
sätt. När det sedan används kan det mycket väl få helt andra konsekven‐
ser än vad som var planerat. Ett skäl till att det kan bli så är att informa‐
tionssystemet inte kommer till uttryck isolerat från övriga element som
det är associerat med: personer, verksamhetsramar och andra informa‐
tionssystem ”manglas” tillsammans i praktik (jämför Pentland och
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Feldman 2007). Komplexiteten gör att resultaten många gånger blir
svårförutsägbara (Pickering 1995: 24).
Di al ek tik en mellan mo t stå nd och an pa ssning ar
Pickerings tanke om att resultaten måste ses som en konsekvens av
helheten ligger i linje med till exempel ANT. Till skillnad från ANT gör
Pickering dock inga anspråk på att redogöra för hur dessa element för‐
håller sig till varandra. Han intresserar sig istället för det han kallar
dialektiken mellan motstånd och anpassningar.
Anpassningar syftar på de åtgärder som den fokuserade aktören vidtar
för att uppnå sina mål, det vill säga försöken att förbinda olika element
med varandra. Om dessa – när de sedan kommer till uttryck i praktik –
inte ger ett resultat som ligger i linje med intentionerna uppstår
motstånd. Motstånd skall ses som ett hinder som dyker upp på vägen
mot målet (Pickering 1995: 22). Men motstånd uppstår alltid i förhållande
till någon eller några intentioner. Om ett hinder uppstår eller inte beror
alltså på vart man är på väg.
The resistances that are central to the mangle in tracing out the configura‐
tion of machines and their powers are always situated within a space of
human purposes, goals, plans: the resistances that Glaser encountered in
this practice only counted as such because he had some particular end in
view (Pickering 1995: 54).

Motstånd har i den bemärkelsen en annan betydelse än det traditionella
begreppet ”förändringsmotstånd” som används för att beskriva situatio‐
ner då personer av olika skäl motsätter sig en viss förändring (se till
exempel Kotter och Schlesinger 1979). Pickerings definition av motstånd
liknar mer Markus (1983) sätt att förstå motstånd som något som uppstår
i interaktionen mellan ett informationssystems speciella egenskaper och
olika aspekter av det organisatoriska sammanhanget. Pickering förlägger
dock motståndet till själva gränssnittet mellan mänsklig och materiell
agens och menar att det är först i efterhand som man kan redogöra för
dess art.
Resistances, in this sense, exist on the boundaries, at the point of inter‐
section, of the realms of human and nonhuman agency. They are irre‐
vocably impure, human/material hybrids, and this quality immediately
entangles the emergence of material agency with human agency without, in
any sense, reducing the former to the latter. /…/ One can make a connection
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to the actor‐network here. Where the latter typically speaks of the indistin‐
guishability of people and things, it seems to me more perspicuous to note
the liminal position of resistance. Only after resistance has been successfully
accommodated does it become possible retrospectively to locate it in, say,
the deficient performativity of a machine or a faulty human practice or an
unattainable goal or a misarticulated conceptual structure (Pickering 1995:
54).

Det finns också en koppling mellan motstånd i bemärkelsen ”ett hinder
på vägen mot målet” (Pickering 1995: 22) och begreppet förändringsbehov i
samband med verksamhetsutveckling i bemärkelsen ”det man behöver
uppnå för att ta sig från den punkt där man befinner sig till den punkt
där man vill vara” (jämför Lundeberg 1993: 18). Det motstånd som upp‐
står i praktik motsvarar i det avseendet ett förändringsbehov som behö‐
ver tillgodoses för att man skall realisera intentionen och det finns i regel
flera olika alternativ när det gäller sätten att nå dit.
Observera att begreppet motstånd, så som det används här, har en per‐
formativ karaktär. Motstånd uppkommer som en konsekvens av aktivitet
och alltid relativt någon eller några intentioner. Den synen kan ställas i
kontrast mot andra begrepp som till exempel problem som beskrivs som
låsningar eller blockeringar (Watzlawick m.fl. 1974: 38‐39). Problem har i
den bemärkelsen en strukturell karaktär och tanken att det finns olika
lösningar som svarar mot problemen förstås utifrån ett representationellt
synsätt. I Pickerings analyser rör sig händelseförloppet i det performativa
planet och både anpassningar och motstånd uppkommer i praktik (se
även avsnittet om faktorstudier och processtudier 1.3.1).
Dialektiken mellan motstånd och anpassningar pågår till dess att händel‐
seförloppet finner en tillfällig vila i det som Pickering kallar en interaktiv
stabilisering. Stabilisering syftar på att den anpassning som åstadkommits
är tillräckligt robust för att inte nytt motstånd skall uppstå tills vidare och
interaktiv syftar på att denna robusta anpassning kommit till stånd i en
växelverkan mellan mänsklig och materiell agens. När jag längre fram i
avhandlingen talar om stabilisering tills vidare är det just denna tillfälliga
vila jag syftar på.
Även om Pickering i boken The mangle of practice har fokuserat på just
dialektiken mellan motstånd och anpassningar så finns det ingenting i
synsättet som föreskriver denna negativa tolkning. I boken
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Constructing Quarks (1984/1999) använder han begreppet kontextuell
opportunism då han beskriver hur vetenskapliga fakta konstruerades som
ett resultat av möjligheter knutna till ett visst sammanhang. I senare
skrivningar har Pickering (2008) framför allt fokuserat på det han kallar
”the dance of agency”, en metafor som beskriver växelspelet mellan å ena
sidan vetenskapsmännens anpassningar av instrument och teorier och å
andra sidan naturens sätt att svara på dessa anpassningar. Detta ligger i
linje med Pickerings intresse för vetenskapsmännens försök att kartlägga
naturvetenskapliga fenomen, men när det gäller införandet av ny teknik i
verksamheter är bilden mer komplicerad.8 Pickering har även beskrivit
den typen av situation i sin analys av införandet av N/C‐maskiner vid
General Electric, men utan att i någon större utsträckning utveckla
aspekter som är relevanta för studier av IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring. Jones (1998: 297) uppmärksammar detta och myntar uttrycket
”dubbelmangeln” för att beskriva hur dialektiken går mellan å ena sidan
ledningens intentioner att åstadkomma en förändring av verksamheten
och å andra sidan teknikens fungerande i verksamheten och sättet på
vilket de anställda tar emot tekniken.
Jones utvecklar dock inte detta vidare och istället för ”dubbelmangeln”
kommer jag att använda en kombination av Pickerings båda äldre uttryck
och tala om dialektiken mellan å ena sidan anpassningar i syfte att uppnå
vissa intentioner, och å andra sidan det motstånd eller det stöd som upp‐
kommer i praktik i förhållande till dessa eller andra intentioner. Stöd kan
till exempel uppstå när man i användning upptäcker att ett informations‐
system innehåller funktioner som gör det möjligt att realisera intentioner
som man från början inte hade tänkt på, till exempel funktionen att ta
fram en viss typ av statistik ur verksamhetssystemet och använda den för
att följa upp någon särskild aspekt av verksamheten.
P r ak tik en s ma ngel o ch I T‐ rel at er ad v erk samhet sfö ränd ring
Det växelspel mellan anpassningar och motstånd eller stöd som beskri‐
vits ovan har stora likheter med växelspelet mellan utveckling och an‐
vändning, där utvecklare arbetar med att ta fram och införa leveranser

Det kan här vara värt att nämna att Pickering har doktorerat i fysik och under några år
arbetat med elementärpartikelfysik innan han ”bytte sida” började ägna sig åt teknik‐ och
vetenskapsstudier (Jensen 2003).
8
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som sedan utnyttjas av användare, varpå vissa effekter uppstår. När
effekter uppstår kan det även innebära att motstånd uppkommer relativt
någon eller några intentioner. Om till exempel införandet av ett nytt
informationssystem inte leder till att ledtiderna kortas som tänkt uppstår
motstånd relativt den ursprungliga intentionen. Men om införandet leder
till att inmatningen från säljarnas sida blir mer tidskrävande och de inte
hinner sälja lika mycket uppstår motstånd relativt en annan intention.
I de ledande tidskrifterna inom fältet IT‐relaterad verksamhetsförändring
har dock få studier utgått från praktikens mangel som underliggande
synsätt. I en litteratursökning som omfattade 17 ledande vetenskapliga
tidskrifter inom fältet IT‐relaterad verksamhetsförändring fann jag en‐
dast 18 relevanta referenser till praktikens mangel.9 Dessa träffar förde‐
lade sig dock inte jämt över de olika journalerna, utan nästan 90 % kom
från de allra högst rankade tidskrifterna. Av dessa artiklar var det dock
bara sju som var empiriska och av dem var det bara i två som författarna
i någon utsträckning operationaliserat praktikens mangel och utnyttjat
synsättet som ett verktyg i analysen.
Chae och Poole (2005) studerade implementeringen av ett verksamhets‐
system på ett stort amerikanskt universitet och fann att tidigare informa‐
tionssystem påverkat implementeringsprocessen i stor utsträckning, både
genom befintlig teknik och genom de erfarenheter som personerna fått
genom att arbetat med systemen. Författarna utgår från Pickerings
distinktion mellan olika typer av agens för att nyansera Giddens (1984)
struktureringsteori och skapa en länk mellan struktureringsteorin och
aktör‐nätverksteori (jämför även Jones 1998; Jones och Rose 2005).

9 Litteratursökningen var en fulltextsökning på “Pickering” med syftet att identifiera
artiklar som refererade till praktikens mangel. Sökningen omfattade följande vetenskapliga
tidskrifter (antalet relevanta träffar inom parentes): MIS Quarterly (5), European Journal of
Information Systems (4), Information & Organization (3), Journal of Information
Technology (2), Journal of Strategic Information Systems (2), Journal of Organizational
Change Management (1), Journal of the Association for Information System (1), Information
Systems Research, Information Systems Journal, Communication of the ACM,
Communication of the AIS, Decision Science, Information & Management, Information
Technology & People, JITTA: Journal of Information Technology Theory and Application,
Journal of Change Management, Information Systems Management.
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Nandhakumar med flera (2005) tar fasta på Pickerings syn på intentioner
och studerar implementeringen av ett ERP‐system som en interaktion
mellan ledningens intentioner, de möjligheter som tekniken tillhanda‐
håller (eng. affordance) samt de sociala strukturernas möjliggörande och
begränsande påverkan. De beskriver implementeringsprocessen som ett
växelspel mellan å ena sidan ledningens försök att styra processen och å
andra sidan implementeringsprocessens ”drift”.
Till skillnad från dessa studier har jag i den här avhandlingen ambitionen
att tillämpa idén om praktikens mangel på ett mer genomgripande sätt
och särskilt utgå från dialektiken mellan anpassningar och motstånd eller
stöd. För att metaforerna ”praktikens mangel” och ”dialektiken mellan
motstånd och anpassningar” skall bli användbara för den här avhand‐
lingens syfte behöver de dock utvecklas och nyanseras.

3.3.5

Tillämpning av praktikens mangel i avhandlingen

För det första finns det en viktig skillnad när det gäller Pickerings analy‐
ser av vetenskapsmännens arbete inom naturvetenskap och den typ av
utvecklingsinsatser som studeras i den här avhandlingen. Vetenskaps‐
männen gjorde anpassningar av instrument och teorier som de själva
använde för sina egna experiment. I den typen av utvecklingsinsatser som
står i fokus här arbetar utvecklare med att ta fram informationssystem
och arbetsrutiner som främst skall användas av andra grupper av män‐
niskor, vilket gör att den sociala komplexiteten ökar.
För att översätta praktikens mangel till ett verksamhetssammanhang blir
det utifrån avhandlingens perspektiv nödvändigt att, liksom Jones (1998),
tala om två typer av ”mangling”. Den första typen handlar om utveck‐
larnas arbete att ta fram och införa leveranser, den andra typen handlar
om arbetet att utnyttja dessa leveranser i verksamheten. Det är interak‐
tionen mellan dessa båda typer av ”mangling” som står i avhandlingens
fokus.
Nedan använder jag exempel från Orlikowskis (1996) inom fältet ofta
citerade studie av IT‐relaterad verksamhetsförändring på företaget Zeta
för att visa hur det skulle vara möjligt att identifiera instanser av både
anpassningar i utveckling och anpassningar i användning utifrån det
perspektiv jag beskrivit ovan. I inledningen av fallbeskrivningen beskri‐
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ver Orlikowski hur ledarna i företaget är frustrerade över deras begrän‐
sade möjligheter att följa upp specialisterna.
Managers performed no monitoring of the specialists’ work process, eva‐
luating them essentially on output. They were frustrated by their inability
to track calls, analyze the status of particular calls, assess the department’s
workload, balance its resources, and identify issues and problems before
they became crises. Managers’ motivation in acquiring a new incident trac‐
ing system was influenced by these frustrations (Orlikowski 1996: 71).

Utifrån ett praktikens mangel‐perspektiv kan ovanstående citat tolkas
som att det uppstått motstånd i förhållande till ledningens intention att
följa upp verksamheten. Orlikowski beskriver sedan hur ledarna inför ett
nytt ärendehanteringssystem för att lösa upp motståndet.
Because ITSS [incident tracking support system] was implemented in
Notes, which allows databases stored on a server to be accessed from dis‐
tributed, networked personal computers, the incident records in the ITSS
call database were designed to be accessible by all members of the CSD
[customer support department]. The design of ITSS was accompanied by
procedural redefinitions of customer support work, and these modifications
were introduced to the specialists through a series of training sessions that
included hands‐on use of ITSS during which specialists directly entered
calls into the ITSS database and updated ITSS records by documenting their
process of resolving customers’ problems (Orlikowski 1996: 71).

Detta är ett exempel på en planerad anpassning i utveckling, som förutom
det nya informationssystemet även inkluderar nya arbetsrutiner och
utbildning av personer. Men Orlikowski ger också exempel på planerade
anpassningar i användning.
Once trained, specialists began to use ITSS to do their support work, and as
they responded to the modifications in their work and appropriated the
technological features of ITSS, they enacted some of the changes intended
by the implementation team (Orlikowski 1996: 71).

Skillnaden mellan de båda exemplen är att det i det förra fallet är olika
element av verksamheten som anpassas och att det i det senare fallet är
elementens användning som anpassas. Utifrån ett verksamhetsutveck‐
lingsperspektiv (se avsnitt 1.1.3) är det också möjligt att tolka företeelser
som framväxande anpassningar i användning. Med detta avser jag anpass‐
ningar i användning som inte ligger i linje med de intentioner som låg till
grund för den aktuella, planerade anpassningen (se även 3.2.3).
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Other changes emerged as specialists and their managers accommodated
issues and breakdowns in the use of ITSS, and improvised techniques and
norms to effectively utilize the new technology in their changing work
practices (Orlikowski 1996: 71).

Ovanstående beskrivningar har syftat till att illustrera hur en begrepps‐
apparat, inspirerad av praktikens mangel och anpassad till IT‐relaterad
verksamhetsförändring, kan användas för att analysera händelseförlopp i
vilka IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd.
Vad ovanstående beskrivningar inte har visat är en typ av förändring
som ofta diskuteras inom förändringslitteraturen, nämligen förändringar
av tredje ordningen (jämför Bateson 1972; Watzlawick m.fl. 1974; Bateson
1979; Bartunek och Moch 1987; Visser 2007). Om anpassningar i använd‐
ning handlar om första ordningens förändringar, så handlar anpass‐
ningar i utveckling om andra ordningens förändringar. Tredje ordning‐
ens förändringar rör då förändringar av förutsättningarna för utvecklingen
(Andersson 2005). Ett exempel är om ett företag, som tidigare inte har
arbetat strukturerat med utveckling, inför en projektmetod. I de fall då
detta sker på ett planerat sätt kommer jag att använda uttrycket planerad
anpassning av förutsättningar (för utvecklingsarbetet).
Genom att införa distinktionen mellan utvecklingspraktik och använd‐
ningspraktik (se avsnitt 3.3.3) uppstår även en annan utmaning i förhål‐
lande till Pickerings begreppsapparat. Den relaterar till hans analogi med
maskinen som består av enskilda delar som fungerar tillsammans. Om
maskinens fungerande symboliserar användning, så symboliserar ut‐
veckling förbättring och förändring av dessa delar. Utmaningen kommer
sig av att en mekaniker till exempel inte kan införa en ”högre utväxling”,
utan måste byta ut ett kugghjul. Vad som behövs är därmed ett sätt att
beskriva å ena sidan elementen i en verksamhet och deras relationer som
sådana, å andra sidan de mönster av handlingar och aktivitet som upp‐
står då elementen är verksamma.

3.3.6

Verksamhetens infrastruktur av element

Pentland och Feldman (2007) har beskrivit ett nätverkssynsätt för att
visualisera mönster av teknikanvändning. Författarna anlägger ett narra‐
tivt perspektiv och ser instanser av användning som berättelser där
verksamhetens olika element kommer till uttryck i praktik. Människor
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och artefakter bildar nätverkets minsta beståndsdelar och kan i använd‐
ning kombineras till narrativa fragment på olika sätt. Elementen
”användare” och ”webbläsare” kan till exempel kombineras som frag‐
mentet ”användaren startar webbläsaren”. Flera fragment kan sedan
kombineras till längre berättelser som ”jag startade webbläsaren och
skrev in adressen till flygbolagets hemsida. Jag loggade in och köpte en
flygbiljett” (Pentland och Feldman 2007: 787‐789). Kopplingarna mellan
elementen utgör möjliga vägar som en berättelse kan ta.
Elementen utgör på så vis en infrastruktur där möjligheterna sträcker sig
långt utanför den egna verksamhetens domäner. Den användare som
sitter i det egna nätverket och skriver in en webbadress till ett flygbolag
kan dirigeras om till ett tredje företag, i ett annat land, som administrerar
servern där hemsidan ligger lagrad. Pentland och Feldman (2007: 781)
kallar strukturen för ett narrativt nätverk. Begreppet ”narrativ” syftar till
att understryka att det finns en koherens i de vägar som händelseför‐
loppen tar (se även intrig i avsnitt 2.4.3). Författarna betonar också att det
i ett narrativt nätverk finns många alternativa vägar som leder till samma
mål. Personen som skall köpa en flygbiljett kan till exempel ringa till den
lokala resebyrån och därmed aktivera andra element, men uppnå samma
resultat.
Ovanstående beskrivning stämmer överens med processfilosofen
Whiteheads (1861‐1947) distinktion mellan en process möjlighetsaspekt och
dess faktiska aspekt (Hernes 2008: 136‐137). I varje process kan elementen
komma till uttryck i många olika kombinationer (möjlighetsaspekten)
men i en specifik instans kommer de bara till uttryck på ett sätt (den
faktiska aspekten). I infrastrukturen av element är många vägar möjliga,
men i en specifik instans går händelseförloppet endast längs en viss väg.
I det här arbetet kommer jag att använda begreppet verksamhetens infra‐
struktur av element för att referera till de element som jag redogör för i
analysen, till exempel informationssystem, uttalade arbetsrutiner och
användare. Jag vill här passa på att understryka att jag varken ser ele‐
menten eller infrastrukturen som objektiva eller fasta. Förloppen kan ta
många olika vägar och i dessa kommer också elementen till uttryck på
skilda sätt och förändras på så vis även över tiden.
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Jag använder inte begreppet som något analytiskt verktyg, utan på ett
liknande sätt som Newman och Zhao (2008) som i sin studie utnyttjade
Leavitts (1965) ”diamanter” för att tala om förändringar i verksamheten.
Till skillnad från Newman och Zhao behöver jag dock skilja mellan
elementen som sådana och elementen när de är verksamma. Ett grund‐
läggande antagande i den här studien är att de leveranser som tas fram i
utveckling bildar nya eller förändrade element i verksamhetens infra‐
struktur. De avsedda effekterna uppstår när dessa element kommer till
uttryck i praktik. När detta sker på ett vanemässigt sätt uppstår mönster
av handlingar och aktivitet (Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman 2008)

3.4

SAMMANFATTNING

I det här kapitlet har jag argumenterat för behovet av att se förändring
som både planerad och framväxande. Intentioner och planer ses då som
en del av den framväxande verksamheten och inte något som styr verk‐
samheten utifrån. På så vis skiljer sig den här studien från tidigare
studier av växelspelet mellan utveckling och användning, som tar inten‐
tioner som en fast punkt.
Jag har också argumenterat för behovet att utgå från teorier som tar
hänsyn till både de sociala och de tekniska aspekterna av verksamheten
som en helhet. Jag har tagit min utgångspunkt i Pickerings synsätt prak‐
tikens mangel och särskilt i dialektiken mellan å ena sidan anpassningar
och å andra sidan motstånd och stöd. Därmed skiljer sig den här studien
från tidigare studier som framför allt har utgått från andra aspekter av
Pickerings idéer.
Ett annat centralt begrepp är översättning, som jag kommer att använda
för att följa hur intentioner översätts mellan utveckling och användning.
Inspirerad av Pentlands och Feldmans begrepp narrativa nätverk, kom‐
mer jag även att tala om verksamhetens infrastruktur av element. Det
begreppet kommer jag att använda för att redogöra för å ena sidan de
specifika elementen i sig, som till exempel arbetsrutiner och informa‐
tionssystem, och å andra sidan de mönster av aktivitet som uppstår när
dessa element blir verksamma som en helhet.
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I

avhandlingens andra kapitel beskrev jag hur jag skulle gå
tillväga för att samla in och analysera datamaterialet och i
det föregående kapitlet redogjorde jag för de teoretiska
fundament som studien vilar på. Här kommer jag att beskriva hur
metod och teori relaterar till varandra och utifrån det formulera
avhandlingens undersökningsram. Jag inleder med att återknyta
till forskningsfrågan och delmålen. Därefter visar jag hur jag har
operationaliserat de centrala teoretiska begreppen och hur jag har
konkretiserat analysstrategierna för att kunna genomföra de analy‐
ser som syftar till att uppfylla de fyra delmålen.
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4.1

INLEDNING

Den här avhandlingens forskningsfråga lyder: Hur formas IT‐relaterad
verksamhetsförändring i ett växelspel mellan utveckling och användning? För
att besvara den har jag formulerat fyra delmål som jag avser uppfylla i
avhandlingen. Det första är att i ett antal händelseförlopp beskriva och
analysera växelspelet mellan utveckling och användning i IT‐relaterad
verksamhetsförändring, det andra att identifiera mönster i dessa händel‐
seförlopp och det tredje att förklara hur och varför de identifierade
mönstren har uppstått. Dessa tre delmål relaterar till de specifika instan‐
ser av IT‐relaterad verksamhetsförändring som jag har studerat. Det
fjärde delmålet, som har en annan karaktär och avser generaliseringen av
resultaten, handlar om att utveckla ett ramverk för att bidra till en för‐
djupad förståelse för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring formas i ett
växelspel mellan utveckling och användning.
I nästa avsnitt kommer jag att visa hur jag har operationaliserat den
teoretiska begreppsapparaten som diskuterades i det föregående kapitlet
för att göra det möjligt att tolka de företeelser jag har observerat som
teoretiska händelser. I kapitlets tredje avsnitt kommer jag att förklara hur
jag gått tillväga för att analysera och grafiskt representera mönster i de
tolkade händelseförloppen. Därefter kommer jag att beskriva hur jag har
gått tillväga för att förklara hur och varför dessa mönster har uppstått.
Avslutningsvis kommer jag att redogöra för principerna bakom det
ramverk som jag kommer att utveckla i kapitel 8.

4.2

OPERATIONALISERING AV
TEORETISKA BEGREPP

I kapitel 6 kommer jag att beskriva och analysera fem händelseförlopp
från ett processperspektiv. Dessa händelseförlopp kommer jag att enligt
den narrativa strategin beskriva som berättelser med fokus på hur aktörer
och deras handlingar för händelseförloppet framåt i olika sammanhang
(Rimmon‐Kenan 1983; Bal 1985; Langley 1999; Pentland 1999; Langley
2009). Händelseförloppen bildar berättelser i vilka en eller flera intriger
utspelas (Pentland 1999; Czarniawska 2007). För vart och ett av händelse‐
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förloppen kommer jag först att beskriva observerade företeelser där perso‐
ner och artefakter kommer till uttryck i olika sammanhang och händelse‐
förloppen på så vis förs framåt (Pentland 1999). De observerade företeel‐
serna kommer jag sedan att tolka i termer av händelser baserade på den
teoretiska referensram som jag kommer att beskriva nedan (jämför
Boudreau och Robey 1999).

4.2.1

Anpassning av den teoretiska referensramen

En konsekvens av att olika teoretiska perspektiv både har för‐ och nack‐
delar är att många empiriska studier inom ämnesområdet har använt sig
av ett slags hybridansatser. Cho, Mathiassen och Nilsson (2008) använder
ANT och kritiska händelser i sin analys av implementeringen av ett
röntgennätverk på ett svenskt sjukhus; Hussenot (2008) utgår från ANT
och struktureringsteori i sin studie av införandet av ett IT‐stöd i en fransk
skola; Cule och Robey (2004) kombinerar dialektiska och teleologiska
processteorier samt stadiemodeller i sin longitudinella studie av ett stort
amerikanskt företags transformation från teknikleverantör till tjänstekon‐
sult.
Ovanstående exempel på hybridansatser kan sägas vara eklektiska inom
ramen för det övergripande processperspektivet. Med eklektiska menar
jag att författarna har valt ut begrepp från referensdiscipliner för att
teoretisera specifika empiriska fenomen inom ramarna för IT‐relaterad
verksamhetsförändring (jämför Goldkuhl 2005b). Jag har ovan beskrivit
hur synen på relationen mellan verksamhet och informationsteknik
utvecklats över åren och hur senare teorier ser verksamheten och infor‐
mationstekniken som ömsesidigt konstituerande. Jag har tagit min ut‐
gångspunkt i en av dessa teorier, Pickerings (1993, 1995, 2008) praktikens
mangel.
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Praktikens mangel har sitt ursprung i teknik‐ och vetenskapsstudier men
synsättet har även tillämpats i studier av andra fenomen som till exempel
miljö (Asplen 2008), nationalekonomi (Sent 2008), mjukvaruutveckling
(Marick 2008). Även om grundsynsättet är detsamma tar sig
”manglingen” olika uttryck i olika situationer:
… one has to find out what ʹmanglingʹ looks like in any specific situation
and try to find a perspicuous way of talking about that … (Pickering,
personlig kontakt, 19 maj 2010).

Som nämndes tidigare har till exempel Jones (1998: 297) argumenterat för
en ”dubbelmangel” i samband med IT‐relaterad verksamhetsförändring:
att införa informationssystem är en typ av ”mangling” och att med hjälp
av dem nå andra, sociala mål som till exempel produktivitet, effektivitet
eller vinst är en annan typ av ”mangling”. Utveckling ses med andra ord
som en ”mangling”, i vilken leveranser tas fram, och användning som en
annan ”mangling”, i vilken effekter uppstår (jämför Lundeberg 1993).
Distinktionen är central för min analys och det är det jag tar fasta på när
jag använder praktikens mangel som underliggande ramverk för att
studera IT‐relaterad verksamhetsförändring som ett växelspel mellan
utveckling och användning. Jones diskuterar dock endast idén om
”dubbelmangeln” och går inte närmare in på hur synsättet skulle kunna
operationaliseras för att användas som teoretisk referensram vid empi‐
riska studier. Nedan kommer jag att beskriva de centrala begreppen i
min tillämpning av praktikens mangel samt redogöra för hur dessa
begrepp relaterar till varandra.

4.2.2

Växelspelet mellan utveckling och användning

En central utmaning i studiet av växelspelet mellan utveckling och an‐
vändning är att identifiera till vilket sammanhang en viss händelse hör.
Jag kommer att använda mig av nedanstående tumregel för att avgöra
huruvida en händelse hör till ett utvecklings‐ eller ett användningssam‐
manhang. (1) Om händelsen avser handlingar och aktivitet som har med
den operativa verksamheten att göra kommer jag att klassificera den som
användning. (2) Om händelsen avser handlingar och aktivitet som har
med utvecklingen av den operativa verksamheten att göra kommer jag
att klassificera den som utveckling.
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En observation av att ett nytt informationssystem utvecklas och införs
kommer jag på så vis att hänföra till utveckling, medan jag kommer att
hänföra användandet av samma informationssystem till operativ an‐
vändning. Observera att jag talar om utveckling generellt och inte bara i
informationssystemstermer. Jag hänför framtagningen eller förändringen
av arbetsrutiner till utveckling, men utförandet av dessa arbetsrutiner till
användning. På motsvarande sätt ser jag utbildningen av användare som
händelser tillhörande utveckling och räknar till användning situationer
då dessa personer tillämpar de nya kunskaperna i den operativa verk‐
samheten.
Jag ser dock inte att det finns någon 1:1‐relation mellan observerade
företeelser och händelser i olika sammanhang. I en observerad företeelse
kan det till exempel finnas vissa aspekter som relaterar till utvecklings‐
sammanhang medan andra relaterar till användningssammanhang. Detta
ligger i linje med den ”starkare” processynen där olika aspekter ses som
alternativa abstraktioner av en komplex helhet (jämför Rescher 1996;
Lundeberg 2009). Det är också fullt möjligt att samma person agerar både
i händelser som hänför sig till utveckling och i händelser som hänför sig
till användning. Det handlar med andra ord inte om ifall en person är
utvecklare eller användare, utan om vad personen gör och vilka konse‐
kvenser det får.

4.2.3

Utvecklingspraktik och användningspraktik

De teoretiskt informerade händelser jag identifierar är även de abstrak‐
tioner av handlingar och aktivitet. För att tala om aktivitet i sig har jag
använt begreppet praktik (se avsnitt 1.4.3) (Pickering 1995). När jag talar
om handlingar och aktivitet som relaterar till händelser som jag hänför
till utveckling, det vill säga själva utvecklandet, kommer jag att använda
begreppet utvecklingspraktik. Då jag talar om handlingar och aktivitet som
relaterar till händelser som jag hänför till användning, det vill säga själva
användandet, kommer jag att använda begreppet användningspraktik. I
båda fallen rör det sig alltså om observerade företeelser som relaterar till
en verksamhets performativa aspekt (Feldman och Pentland 2003;
Lundeberg 2009).
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4.2.4

Översättning

För att beskriva processen i vilken personer omsätter intentioner i hand‐
ling och aktivitet, det vill säga får dem att komma till uttryck i praktik,
kommer jag att använda begreppet översättning (Latour 1987, 1991/1998;
Czarniawska och Joerges 1996). Observera att jag syftar på själva översät‐
tandet, och inte översättningen som ett färdigt resultat.
I linje med uppdelningen i utveckling och användning kommer jag att
tala om två olika typer av översättning. Översättning i utvecklingspraktik
handlar om hur man utifrån det egna sammanhanget till exempel
omsätter intentionen att effektivisera ett visst arbetsmoment i införandet
av ett nytt informationssystem och utbildningen av användare i samma
informationssystem. Översättning i användningspraktik handlar om hur
intentionen att effektivisera arbetsrutinen kommer till uttryck i praktik
genom användarnas situationsanpassade handlingar och sättet på vilket
informationssystemet fungerar. Översättning till utvecklingspraktik och
översättning till användningspraktik blir på så vis centrala begrepp i
analysen av växelspelet mellan utveckling och användning.

4.2.5

Kritiska händelser: motstånd och stöd

När den fokuserade verksamheten kommer till uttryck i användnings‐
praktik uppstår olika effekter, men för att tala om motstånd och/eller stöd
är det nödvändigt att relatera effekterna till någon eller några intentioner.
Ett exempel är att produktiviteten ökar med 10 procent när det nya
informationssystemet används. Om intentionen var att ökningen skulle
vara 15 procent uppstår motstånd i förhållande till den intentionen. Jag
kommer att använda begreppet motstånd för att beskriva konsekvenser av
användningspraktik som går emot någon eller några intentioner.
Men det kan också uppstå andra effekter i användningspraktik. Om det
visar sig att det är möjligt att ta fram nya nyckeltal med det nya informa‐
tionssystemet, kan det till exempel bli möjligt att förändra sättet att
arbeta med kvalitet. I det fallet uppstår istället stöd relativt intentionen att
höja kvalitén. Jag kommer att använda begreppet stöd för att beskriva
konsekvenser av användningspraktik som ligger i linje med någon eller
några intentioner. Här är det viktigt att understryka att jag – utifrån det
verksamhetsperspektiv jag tagit – med stöd syftar på en möjlighet att
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översätta intentionerna i utvecklingspraktik, medan jag med motstånd
syftar på ett hinder för att realisera intentionerna i användningspraktik.
Motstånd och stöd bildar kritiska händelser (Newman och Robey 1992) i ett
händelseförlopp på så vis att dess väg framåt utmanas. När produktivi‐
teten i exemplet ovan inte når målet kan det leda till ytterligare utveck‐
lingsinsatser. När den IT‐ansvarige upptäcker att det är möjligt att
använda nya nyckeltal kan det leda till att en utvecklingsinsats startar för
att förändra sättet att arbeta med kvalitet. Hur händelseförloppet fort‐
sätter är en öppen fråga (jämför även Lamprou och Tsoukas 2009).

4.2.6

Intentioner

Att identifiera intentioner är ”tricky business”, som Mintzberg och
Waters (1985: 265) uttrycker det: hur kan man veta om det som en person
säger verkligen stämmer överens med hans eller hennes intention, och
vems intention är det vi avser (jämför även Lundeberg 1993)?
Jag har ovan redogjort för att jag använder begreppet intentioner i en
vardaglig bemärkelse som syftande på en eller flera personers mål för en
fokuserad verksamhet (Pickering 1995; Van de Ven och Poole 1995). För
att det skall vara meningsfullt att analysera en intention är det nödvän‐
digt att artikulera vems eller vilkas intention det rör sig om (Lundeberg
1993). Låt oss ta ett exempel där ett informationssystem skall införas i en
verksamhet. En VD:s intention skulle kunna vara att ”vi skall öka pro‐
duktiviteten med 50 procent”, medan en användares intention skulle
kunna vara att ”vi skall ägna oss mer åt försäljning och mindre åt admi‐
nistration”. En intention som både VD och användare skulle kunna vara
överens om kan vara att ”att öka kundnöjdheten med 30 procent”.
I analysen har jag tagit fasta på de uttalade intentioner som har legat
bakom olika utvecklingsinsatser och kallat dessa för ursprungliga
intentioner. Under tiden har det dock kommit fram andra intentioner som
har visat sig vara viktiga för att vissa händelseförlopp skall framstå som
meningsfulla (jämför Pickering 1995). Dessa kallar jag framväxande
intentioner.
I analysen har det varit relativt enkelt att identifiera tillfällen då det har
uppstått motstånd eller stöd, men det har ibland varit svårare att avgöra i
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förhållande till vilken eller vilka intentioner. Jag tror själv att den kliniska
ansatsen (se avsnitt 2.2.2) har varit en fördel i det fallet, eftersom både
ledare och medarbetare var måna om att under det praktiska projektet,
verkligen komma tillrätta med upplevda problem. Många av dessa
problem har i min analys tolkats som motstånd. Här har även interv‐
juerna som jag genomförde för att komplettera och verifiera händelse‐
förloppen varit till stor hjälp (se avsnitt 2.3.2).

4.2.7

Anpassningar i utveckling och användning

Jag har tidigare beskrivit hur det i utvecklingspraktik tas fram leveranser
som bildar nya eller förändrade element i verksamhetens infrastruktur
(jämför Pentland och Feldman 2007). Dessa förändringar eller
omkonfigurationer av verksamhetens infrastruktur av element kommer
jag att kalla anpassningar i utveckling. Det kan till exempel röra sig om att
ge personalen ny kunskap genom utbildning, att formulera nya eller
förändrade arbetsrutiner eller att implementera eller uppdatera ett in‐
formationssystem. Då anpassningarna relaterar till själva förutsättning‐
arna för utveckling kommer jag att tala om planerade anpassningar av
förutsättningar (jämför Bateson 1972; Watzlawick m.fl. 1974; Bateson 1979;
Bartunek och Moch 1987).
Eftersom leveranserna inte i sig bidrar till att skapa några effekter krävs
det att de blir verksamma i användning. Först när den nya kunskapen
utnyttjas, den nya arbetsrutinen tillämpas och det nya informations‐
systemet används har anpassningar i användning gjorts. När element blir
verksamma och kommer till uttryck i upprepad praktik uppstår mönster
av handlingar och aktivitet (Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman 2008).

4.2.8

Planerade anpassningar och framväxande anpassningar

I det föregående stycket beskrev jag anpassningar i utveckling och an‐
vändning som hade en planerad karaktär. Med planerade anpassningar
syftar jag på att de – utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv –
gjordes för att realisera någon eller några intentioner. Men anpassningar
kan också ske framväxande. I det dagliga och situationsbundna arbetet
förändras kunskaper, arbetsrutiner och informationssystem över tiden
utan att någon egentlig utvecklingsinsats har gjorts (Orlikowski 1996;
Feldman 2000; Weick 2000). Ett exempel är när användare börjar utnyttja
125

Kapitel 4

nya funktioner i ett informationssystem, vilket över tiden förändrar
arbetsrutinen utan att detta varit planerat på förhand. Med framväxande
anpassningar syftar jag på anpassningar som sker över tiden utan att vara
resultatet av utvecklingsinsatser.
S tab ili sering ti lls vi da r e
Ibland kan dialektiken mellan anpassningar och motstånd eller stöd
stanna av och växelspelet mellan utveckling och användning kan finna
en tillfällig vila (Pickering 1995). Jag använder här uttrycket stabilisering
tills vidare föra att beskriva detta. Denna stabilisering är interaktiv på så
vis att den upprätthålls genom att personer, verksamhetsramar och
informationssystem kommer till uttryck i praktik som en helhet. Det
finns dock ingenting som säger hur länge denna stabilisering kommer att
vara, utan den kan när som helst brytas genom att det på nytt uppstår
motstånd eller stöd i förhållande till någon intention.

4.3

ANALYS AV MÖNSTER I VÄXELSPELET

Förutom en narrativ strategi kommer jag även att använda episodindel‐
ning och grafisk representation (Newman och Robey 1992; Miles och
Huberman 1994; Langley 1999; Cho m.fl. 2008; Langley 2009). Episod‐
indelning syftar till att dela upp händelseförlopp i jämförbara delar för
att sedan kunna jämföra likheter och olikheter mellan de olika delarna.
Grafisk representation använder jag som ett sätt att tydliggöra händelse‐
förloppen och därmed även underlätta jämförelsen.

4.3.1

Episodindelning

Jag har tidigare beskrivit hur jag utgått ifrån Newmans och Robeys (1992)
angreppssätt där kritiska händelser markerar början och slutet på episo‐
der. Jag har använt uppkomsten av motstånd eller stöd i förhållande till
någon eller några intentioner som kritiska händelser. Varje kritisk hän‐
delse startar därmed en ny episod. Episoden består av andra händelser
som bildar en sammanhängande sekvens. Episoden pågår till dess att
nästa kritiska händelse inträffar. Detta avslutar den innevarande episo‐
den och markerar början på en ny. På så vis följer episod efter episod till
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dess att inga fler kritiska händelser inträffar och förloppet stabiliseras tills
vidare inom ramen för den studerade tidsperioden.
Episodindelningen gör det möjligt att sedan jämföra till exempel vilka
typer av händelser som förekommer i de olika episoderna och i vilken
ordning de inträffar. På så vis blir det möjligt att urskilja mönster i hän‐
delseförloppen och därmed uppfylla avhandlingens andra delmål.

4.3.2

Grafisk representation

Jag har även använt mig av strategin grafisk representation (Langley 1999,
2009) för att ge en kondenserad bild av händelseförloppen på ett sätt som
har stöd i sättet som jag har operationaliserat praktikens mangel. Syftet är
att visualisera den typ av händelser som jag har beskrivit ovan samt hur
de relaterar till varandra som en sekvens av händelser (Van de Ven och
Poole 1995). Tidigare beskrev jag hur olika processtudier har använt olika
beskrivningstekniker för att visualisera analyserna utifrån de teorier som
använts och de förlopp som har studerats (se avsnitt 2.4.5). Nedan kom‐
mer jag att redogöra för beskrivningstekniken som används i visualise‐
ringen av de händelseförlopp som studeras i den här avhandlingen.
De händelser jag kommer att visualisera är anpassningar samt kritiska
händelser av motstånd och stöd. Anpassningarna kommer jag (enligt
ovan) att antingen hänföra till utveckling eller till användning. Jag kommer
att illustrera dem som boxar och även markera ifall de har en planerad
eller en framväxande karaktär. Kritiska händelser av motstånd och stöd
har en särskild status eftersom de innebär att händelseförloppets väg
framåt utmanas. Dessa händelser kommer jag att illustrera som punkter
som temporärt ”avbryter” växelspelet mellan utveckling och använd‐
ning.
Figur 5 (nedan) visar en grafisk representation av ett hypotetiskt
händelseförlopp X för att illustrera framställningssättet. Det hypotetiska
händelseförloppet beskriver rapporteringen av månadsbokslutet i en
verksamhet. Ledningen har intentionen att rapporteringen skall ta tre
dagar. När det i verkligheten tar fem dagar uppstår motstånd i förhål‐
lande till intentionen. Det illustreras med en händelse som visar att det
uppstår motstånd relativt intentionen (Mi). Händelsen är den första i det
studerade förloppet och får därför nummer ett [#1]. I den kritiska
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händelsen utmanas förloppets väg framåt och händelsen placeras därför
mitt emellan utveckling och användning i diagrammet. Detta symbolise‐
rar att förloppet antingen kan gå upp i utveckling eller vända ned i
användning igen. I och med den kritiska händelsen inleds även den
första episoden i händelseförlopp X (X1).
Intentionen översätts därefter i utvecklingspraktik och ekonomisystemet
uppgraderas. Det illustreras med att förloppet övergår i utveckling (U)
och denna händelse tolkar jag som en planerad anpassning i utveckling
(PAU) [#2]. Därefter översätts intentionen i användningspraktik där det
nya ekonomisystemet – tillsammans med de övriga elementen i verk‐
samhetens infrastruktur – tas i bruk. Därmed går förloppet över i an‐
vändning (A) och när den fokuserade verksamheten förändras sker en
planerad anpassning i användning (PAA) [#3].
När det nya ekonomisystemet har använts en tid står det emellertid klart
att man inte har lyckats korta ledtiderna och det uppstår på nytt motstånd
i användningen i förhållande till intentionen att rapporteringen skall ta
tre dagar (Mi) [#4]. Därmed uppstår en ny kritisk händelse, händelseför‐
loppets väg framåt utmanas i mitten och en ny episod (X2) inleds där nya
iterationer av utveckling och användning kan förekomma.
I illustrationen förbinds de visualiserade händelserna med en linje och på
så vis bildar de en sekvens av händelser eller en händelsekedja. När skeendet
rör sig mellan utvecklingsnivån och användningsnivån uppstår ett växel‐
spel mellan utveckling och användning. Syftet med denna hypotetiska
episod har varit att ge en kort introduktion till hur jag grafiskt kommer
att representera växelspelet mellan utveckling och användning.
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Figur 5. Grafisk representation av ett hypotetiskt händelseförlopp X.

4.4

MAPPNING MOT GENERATIVA
MEKANISMER

För att uppfylla det fjärde delmålet och förklara hur och varför händelse‐
förloppen utvecklas som de gör kommer jag att ta utgångspunkt i idén
om generativa mekanismer (Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de
Ven 2004). Begreppet förklaring skall här inte tolkas i naturvetenskaplig
bemärkelse i termer av orsaksförklaringar, utan i en vidare bemärkelse som
till exempel inbegriper ändamåls‐ och funktionsförklaringar (Van de Ven
och Poole 1995). Jag kommer att använda teorier om generativa mekanis‐
mer som ”mallar” för att jämföra hur olika mekanismer bidrar till att
förklara hur och varför händelseförloppen har förts framåt i de aktuella
instanserna. Den proceduren kommer jag att kalla för mappning mot
generativa mekanismer.
I linje med den tolkande processynen (se avsnitt 2.1) kommer jag att
arbeta med generativa mekanismer som baserar sig på teleologi och
dialektik (se avsnitt 2.4.6). Den teleologiska generativa mekanismen relate‐
rar till hur ett händelseförlopp förs framåt genom att den fokuserade
enheten rör sig mot ett mål eller en intention. Den dialektiska generativa
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mekanismen handlar istället om att det uppstår konflikter mellan två
eller flera enheter och att ett händelseförlopp förs framåt genom att dessa
konflikter löses upp.
Jag kommer dock inte att koppla dessa mekanismer till ytterligare teori,
till exempel genom att se den dialektiska generativa mekanismen som en
konflikt som har att göra med till exempel organisationskultur, makt eller
lärande (Robey och Boudreau 1999). Detta är ett sätt att ytterligare för‐
djupa förståelsen för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring formas i
växelspelet mellan utveckling och användning, men jag har i den här
avhandlingen fokuserat på att utveckla ett underliggande synsätt som i
sin tur kan användas som en grund för den typen av studier.

4.5

RAMVERKSUTVECKLING

Det fjärde delmålet är att generalisera resultaten i form av ett ramverk
och på så vis bidra till en fördjupad förståelse för hur IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring formas i ett växelspel mellan utveckling och använd‐
ning. Utvecklingen av ramverket börjar egentligen redan i kapitel 6 där
jag i de studerade händelseförloppen identifierar teoretiskt informerade
händelser och delar in förloppen i episoder. I kapitel 7 analyserar jag
sedan mönster i dessa episoder och generaliserar mönstren till teoretiska
utsagor. Slutligen kommer jag att representera dessa generaliserade
mönster i ett ramverk i kapitel 8, vilket skall bidra till att möjliggöra en
generalisering från teori tillbaka till empiri i nya sammanhang (Lee och
Baskerville 2003) (se även avsnitt 1.4.6). Syftet med ramverket är att
lämna det sekventiella synsättet, som jag har funnit nödvändigt för att
genomföra analysen av de studerade händelseförloppen, och istället
diskutera resultaten i termer av en iterativ logik som bättre är anpassad
för att beskriva växelspelet mellan utveckling och användning.
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4.6

SAMMANFATTNING

I det här kapitlet har jag operationaliserat de teoretiska begrepp som jag
kommer att använda i analysen för att identifiera händelser. Dessa be‐
grepp är utveckling och användning, kritiska händelser i termer av
motstånd och stöd i förhållande till någon intention samt anpassningar
och stabilisering tills vidare. Jag har också gjort skillnad mellan följande
typer av anpassningar: planerade anpassningar av förutsättningar, plane‐
rade anpassningar i utveckling, planerade anpassningar i användning,
framväxande anpassningar i användning.
Jag har även visat hur jag kommer att dela in de studerade händelseför‐
loppen i episoder baserade på kritiska händelser och redogjort för mitt
sätt att representera dessa händelseförlopp grafiskt. I kapitlet har jag
också beskrivit hur jag kommer att mappa händelseförloppen mot Van
de Ven och Pooles teleologiska och dialektiska generativa mekanismer.
Avslutningsvis har jag förklarat hur jag i utvecklingen av ramverket
strävar efter att gå ifrån den sekventiella logik som jag har använt i ana‐
lysen till en iterativ logik som bättre överensstämmer med hur IT‐relate‐
rad verksamhetsförändring uppkommer i praktiken.
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I

det här kapitlet introduceras det empiriska materialet.
Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av den studerade
verksamheten, en liten resebyrå, och dess bakgrund. Efter
det redogör jag för företagets användning av IT i verksamheten
samt för hur företaget över åren har arbetat med olika IT‐relaterade
utvecklingsinsatser. Därefter beskriver jag den situation som
präglade resebyrån under perioden 2002–2004 och hur denna
situation ledde till att ett antal utvecklingsinsatser genomfördes.
Kapitlet avslutas med en kort introduktion till de utvecklings‐
insatser från vilka jag har hämtat de händelseförlopp som kommer
att analyseras i nästa kapitel.

134

Empiri

5.1
5.1.1

BAKGRUND
Resebyrån

Resebyrån paketerar researrangemang från världens alla hörn och säljer
dem till kunder i Sverige. Resorna sträcker sig från bergsbestigningar i
Sydamerika till paddlingar i Asien och från safaris i Afrika till kryss‐
ningar till Antarktis. Oftast säljs resepaketen tillsammans med en flyg‐
resa, som ibland skräddarsys efter kundernas individuella önskemål.
Resebyråns förmåga att skapa nöjda kunder är mycket viktig ur konkur‐
renssynpunkt och ett av företagets viktigaste marknadsföringsargument.
Intern statistik visar att resebyrån har 98 procent nöjda kunder.
Den allra största delen av försäljningen sker via katalog eller resebyråns
hemsida och förmedlas via telefon och e‐post. Ibland kommer också
kunder in direkt i butiken som ligger centralt. Resorna riktar sig främst
till personer över 30 år och en speciellt viktig målgrupp är personer över
50 år. En liten del av försäljning sker också mot företag, framför allt via
telefon eller genom bokade möten. Förutom att paketera resorna tillför
också resebyrån ett mervärde i form av kunskap om resmålen och akti‐
viteterna. Producenterna har tagit fram ett rikt informationsmaterial och
säljarna har en gedigen kunskap om resmålen. Allt detta förmedlas till
kunderna och på resebyrån räknar man detta som en viktig förklaring till
företagets förmåga att tillfredsställa kunderna.
Den ekonomiska utvecklingen har sedan starten varit relativt stabil.
Resebyrån har hela tiden haft ett litet överskott, men har aldrig gjort
någon större vinst förutom 2002, då man nådde en vinst på 1,7 miljoner
tack vare en framgångsrik Antarktiskryssning. Marginalerna i resebran‐
schen har generellt varit små och få av de mindre företagen har visat
någon större nettovinst, enligt företagets förre VD Gustav. Omsättningen
när studien genomfördes låg mellan ungefär 30 och 50 miljoner per år
med en vinstmarginal mellan 1,0 och 2,5 procent, vilket Gustav ansåg
vara relativt normalt.

5.1.2

Historik och ägande

Resebyrån grundades i början på 1980‐talet av entreprenören Roland som
var både en entusiastisk resenär och en entreprenör. Traditionen att
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samla in och producera informationsmaterial och tillföra kunskap om
resorna går att spåra tillbaka till Roland som hade ett brinnande intresse
för andra kulturer. Han började som ensam anställd, skrev fakturorna för
hand och använde en skrivmaskin för korrespondensen. När företaget
med tiden växte fortsatte Roland och de nya personerna med samma
entreprenörsanda som företaget en gång hade startats i. Fokus låg alltid
på resorna och på att bygga ett nätverk av lokala leverantörer, svenska
partners och kunder. Ganska snart kom Roland att bli en viktig aktör i
branschen.
Roland ägde ensam företaget fram till 1990‐talet då resebyråbranschen
började konsolideras. Företaget gick igenom en rad olika skiften som
resulterade i nya ägarkonstellationer. Vid den här studiens genomfö‐
rande ägde Roland 20 procent i resebyrån.

5.1.3

Organisationsstruktur

Företaget hade under våren 2004 tretton anställda organiserade i två
avdelningar och en liten stab. På den ena avdelningen, privatavdelningen,
arbetade åtta personer. Privatavdelningen stod för 90 procent av omsätt‐
ningen och vände sig till individuella resenärer och resenärer som
bokade i grupp, exempelvis via organisationer eller nätverk. För att få
avlastning med enklare arbetsuppgifter brukade resebyrån även ta in en
eller ett par praktikanter till privatavdelningen från någon rese‐ eller
turismutbildning. Den andra avdelningen, företagsavdelningen, bestod av
tre personer och vände sig till företag som ville anordna resor för sina
anställda, till exempel i samband med en konferens. En viktig skillnad
mellan avdelningarna var att privatavdelningen sålde direkt till slutkon‐
sumenterna medan företagsavdelningen sålde till inköpare som har ett
internt uppdrag att ordna en konferensresa för de anställda i företaget.

5.1.4

Personerna på resebyrån

Företagets VD, Gustav, var 36 år och civilekonom med inriktning mot
ledarskap och marknadsföring. Han ville förändra och utveckla företaget
och hade år 2004 varit i VD i snart två år. Tommy var 45 år och arbetade
halvtid som IT‐chef och halvtid som chef för privatavdelningen. Tommy
var en självlärd teknikentusiast och hade många idéer om hur verksam‐
heten kunde effektiviseras med hjälp av IT. Han hade varit i företaget i
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drygt tio år. Den tredje chefen, Pontus, hade ansvar för företagsavdel‐
ningen där han även arbetade aktivt med både försäljning och produk‐
tion. Tillsammans utgjorde Gustav, Tommy och Pontus företagets led‐
ningsgrupp sedan den 1 januari 2004.
Den operativa kärnan i bolaget utgjordes av producenter och säljare.
Producenterna satte ihop resepaketen och arbetade med lokala resear‐
rangörer och säljarna tog emot förfrågningar från kunderna och sålde
resor. Säljarna hade expertkunskap på destinationer och resor, och en
viktig del i deras arbete bestod i att förmedla sin kunskap till kunderna
för att på så vis addera värde till produkterna.
Varje producent och säljare hade ”sina” produkter och det var där deras
specialkunskaper fanns. Om någon var sjuk eller på semester var de
andra tvungna att gå in och hjälpa till med produkter som de normalt
inte arbetade med. Både säljare och producenter hade normalt en hög
arbetsbelastning och i samband med stora reseavgångar var övertid
vanligt.

5.2

IT PÅ RESEBYRÅN

5.2.1

Användningen av IT

Resebyrån hade ända sedan 1990‐talet legat långt fram när det gällde
användningen av IT i jämförelse med de jämnstora konkurrenterna. År
2004 hade resebyrån ett utbyggt nätverk med informationssystem för att
hantera både bokningar och flygreservationer, intranät och hemsidor,
ekonomi, uppföljning och telefonväxel.
IT‐användningen var relativt avancerad för att vara en så liten aktör, men
många av de datorer och mycket av den utrustning som fanns var inte
riktigt modern och hårdvaruproblem gav upphov till irritation på företa‐
get. Det kunde till exempel vara skrivare som hängde sig, gamla bild‐
skärmar som upplevdes vara svåra att se på och servrar som inte hade
tillräcklig minneskapacitet. På servern kördes ett äldre operativsystem,
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vilket ibland skapade irriterande avbrott för dem som använde nyare
datorer.
Olika program hade köpts in allt eftersom behov och möjligheter uppen‐
barade sig. Men det var långt ifrån alla funktioner i alla program som
användes och tiden tycktes inte riktigt räcka till för att utnyttja möjlighe‐
terna. Många i organisationen upplevde att det fanns en stor outnyttjad
potential, vilket gav upphov till viss frustration på resebyrån. En av
säljarna berättar: ”Det känns som om det finns mycket mer att göra i boknings‐
systemet till exempel. Det kostar kanske inte så mycket, men det blir stopp. Ett
exempel är grupphanteringen. Jag har hört att de jobbar på det, men jag vet
inte.”
Många gånger hade lösningar utvecklats när man hade hittat någon
leverantör som kunde erbjuda ett billigt alternativ. Resebyråns hemsida
var ett exempel på det. Den fungerade bra i stort, men användarna som
skulle uppdatera den kunde ibland irritera sig på att vissa funktioner inte
var användarvändliga eller innehöll småfel som gjorde användandet
krångligare.
Informationssystemen på resebyrån hade växt fram under många år
utifrån enskilda personers behov och vad som varit möjligt utifrån rese‐
byråns förutsättningar att arbeta med olika utvecklingsinsatser. Man
hade sett problem och löst dem så gott man kunnat för stunden. Det hade
gjort att man kunnat arbeta vidare, men med tiden hade anpassningarna
blivit både många och olika. För en person som inte varit med från början
kunde det inledningsvis vara svårt att förstå hur IT‐utrustningen på
resebyrån fungerade. De många temporära lösningarna och avsaknaden
av en helhetsbild hade gjort att många upplevde informationssystemen
som ett lapptäcke.
Tommy tyckte att IT fungerade bra på resebyrån, även om han medgav
att det fanns en del småproblem. Tommy menade dock att det inte var
något som inte gick att jobba runt och att det i mångt och mycket hand‐
lade om utbildning: ”Skrivarna krånglar ibland. Men de är fortfarande bra i
förhållande till vad de skulle göra. Många klagar på att papper inte kommer i rätt
fack och så vidare. Jag hävdar att det har andra orsaker /…/ Folk gör fel saker vid
fel tillfälle. Det är ett utbildningsproblem. Fel i handhavandet. Det måste vi
minimera.”
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Det var dock många fel som inte åtgärdades. Framför allt handlade det
om den egna IT‐miljön, som Tommy ansvarade för, eller frågor som låg i
gränslandet mellan leverantörernas support och Tommys ansvar.
Tommys tid blev många gånger en flaskhals.

5.2.2

IT‐relaterad verksamhetsförändring

Det fanns i företagets ledning ett stort intresse av att utnyttja teknik för
att effektivisera verksamheten. Tommy hade alltid varit fascinerad av hur
man kunde lösa problem med teknik. Han såg hela tiden nya möjligheter
och ville gärna att resebyrån skulle satsa mer pengar på IT‐verksam‐
heten: ”Administrationen har alltid fått stå tillbaka för produktionen. /…/
Tidigare såg man IT som ett nödvändigt ont. Jag menar att utan IT stannar
företaget.”
Gustav var också mån om att använda teknik för att effektivisera företa‐
get, men han var sparsam med investeringarna. Han gjorde oftast inve‐
steringar endast när det verkligen var nödvändigt eller om det fanns en
tydlig koppling till företagets intäkter, till exempel vid direktmarknads‐
föring eller sökmotorpositionering. Han ansåg att företaget var för litet
för att satsa fullt ut på IT, till exempel genom att ha en heltidstjänst.
Istället skulle man hantera IT‐frågor i projektform: ”När det kommer upp
frågor hanterar vi dem. /…/ Jag tror att vi måste hantera den typen av frågor i
projekt. Och sen ge akt på att det fortsätter att fungera. Det blir framgångsrikt
och bra dokumenterat. Sen blir det en naturlig del i arbetet.”
Tack vare Tommys kompetens hade ändå många utvecklingsinsatser
genomförts under åren, ofta till ingen eller låg kostnad när det gäller
inköp av mjukvara och/eller konsulttjänster. Ett exempel är när han själv
byggde ett fakturerings‐ och säljstödprogram för företagsavdelningen
med hjälp av företagets databashanterare. Tommys kompetens användes
på många sätt i företaget. Han var IT‐support, utbildare, inköpsansvarig
och tekniskt ansvarig vid utvecklingsinsatser. Utöver detta var Tommy
framför allt en problemlösare. Det förutsattes av alla att han skulle veta
mest om tekniken och många gånger fick han lösa problem där han inte
riktigt visste vad orsaken var. Mycket hängde på att Tommy skulle hinna
med att ”fixa” sådant som uppstod.
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Trots bristande resurser och en del tekniska problem fick Tommy oftast
till det på något sätt. En av hans stora förtjänster var att han gärna ställde
upp och försökte hjälpa till, vilket uppskattades av alla. Men det var
också hans akilleshäl och ibland lovade han mer än vad han kunde hålla.
Tommy berättar: ”Jag gick en ledarskapsutbildning där vi fick göra ett test.
’Du är bra på att starta projekt, men sämre på att avsluta dem’, sa de. Det är en
sjukdom som jag får leva med.”
Även om Tommy var duktig på att sälja in idéer, så märkte Gustav att
alla problemen kanske inte löstes till 100 %. Gustav irriterade sig ibland
på saker som inte fungerade men accepterade situationen så länge de
verksamhetskritiska funktionerna inte blev lidande: ”Jag har inte högre
förväntningar än vad Tommy mäktar med. Jag vet att Tommy löser allt och kan
han inte det så gör han på något annat sätt. /…/ Vi säljer inte mindre för att
man får sitta och handjaga lite. Däremot om datorerna skulle gå sönder!”
På resebyrån fanns det ett visst motstånd mot att ta in extern hjälp. Det
berodde inte bara på kostnaden, utan även på att Tommy inte tyckte att
det var värt pengarna. Därför försökte han helst lösa problemen själv:
”De flesta dagliga problem grejar jag. I samma ögonblick som jag inte klarar av
det börjar det kosta konsulttid. Personligen har jag svårt att kalla in någon. Jag
försöker lösa själv. Om jag kallar in någon konsult blir det att vi sitter och gissar
tillsammans. Ska man betala för det? Det är knasigt. Det är ingen överskattning
av min förmåga, bara en allmän reflektion. Konsulterna har inte den där fantas‐
tiska kunskapen som man tror att de ska ha.”
Ett exempel är när Tommy ville göra anpassningar i bokningssystemet
för att ta fram olika rapporter och listor. Istället för att beställa en föränd‐
ring i bokningssystemet hos leverantören använde han en extern rap‐
portgenerator. Lösningen blev billig och snabb men innebar också vissa
begränsningar. ”Jag kan bara ta fram rapporter med hjälp av den externa
rapportgeneratorn. Inte direkt i bokningssystemet. För att göra det måste jag
blanda in leverantören och då blir det stopp. De fattar inte vad man menar.”
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5.3

SITUATIONEN PÅ RESEBYRÅN 2002‐2004

I de föregående avsnitten har jag beskrivit Resbyrån och dess verksamhet
samt hur de använt och utvecklat lösningar som varit relaterade till IT.
Den beskrivningen syftar till att ge en bild av det sammanhang i vilket de
studerade utvecklingsinsatserna har bedrivits. Innan jag i nästa avsnitt
ger en kort introduktion till de studerade utvecklingsinsatserna, kommer
jag här att ge en bakgrund till hur och varför de startades.

5.3.1

En ny VD kommer in

Sommaren 2002 hade Gustav rekryterats till resebyrån som ny VD.
Gustav kom till skillnad från sin företrädare inte från resebranschen utan
var civilekonom med inriktning mot marknadsföring och ledarskap.
Hans ambition var att ta nya marknadsandelar, effektivisera verksam‐
heten och få företaget att växa. För att det skulle bli möjligt var det nöd‐
vändigt att standardisera och effektivisera arbetssätten. Men Gustav kom
in i en resebyrå som påverkades av stora förändringar, både i omvärlden
och internt.

5.3.2

Oroligheter i omvärlden och en sämre konjunktur

När Gustav tillträdde var resebranschen påverkad av en rad händelser i
världen: lågkonjunkturen och terrordåden den 11 september 2001, krigs‐
utbrott i Afghanistan, bomber i Mellanöstern och spridning av sjukdo‐
men SARS i Asien. Många blev rädda för att flyga, resandet i hela värl‐
den gick ned och nästan ingen åkte till Asien under en period. Detta satte
en ökad press på resebyrån och ytterst på Gustav, som blev tvungen att
arbeta intensivt för att budgeten skulle gå ihop samtidigt som han var
drivande i effektivitetsarbetet.

5.3.3

Föräldraledighet och vikarier

Situationen präglades dock inte bara av händelser i omvärlden. Internt
på personalsidan skedde efter årsskiftet 2003 dramatiska förändringar
som kom att få stora konsekvenser för företaget under åren 2003 och
2004. Två av företagets nyckelpersoner slutade. En av dem hade arbetat i
nästan tjugo år på företaget, den andra i sex år. Den senare var dessutom
en informell ledare och stark kulturbärare; hon höll samman personalen
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och tog ibland rollen som personalrepresentant när det gällde diskus‐
sioner med VD. Även på ekonomiavdelningen var det hög omsättning.
Den ekonomiansvarige sade upp sig och ersattes med en ny.
Utöver avhoppen gick fem av de anställda på föräldraledighet inom
loppet av ett år. En av dem var IT‐chefen, de fyra andra var säljare på
privatavdelningen. Resebyrån anställde ny personal och tog in vikarier.
Den nya personalen anställdes ofta med kort varsel och inom loppet av
två år var drygt hälften av personalen utbytt.

5.3.4

Förlorad kunskap om bokningsrutinen

Den avdelning som drabbades hårdast var privatavdelningen och i
synnerhet när det gällde försäljningen. Det var inte bara kunskap om
resmålen som hade försvunnit utan även kunskap om arbetssätten.
Bokningsrutinen på privatavdelningen, det vill säga arbetsrutinen från
det första kundsamtalet till avresa och uppföljningsenkät, var en lång
process i kalendertid mätt och det var mycket att hålla reda på. Många
kunder bokade sina resor flera månader innan avresa, ibland mer än ett
år i förväg. Under perioden från anmälan till avresa var det mycket
information som både skulle skickas ut och hämtas in: offerter, anmäl‐
ningsformulär, anmälningsfakturor, huvudfakturor, resplaner, informa‐
tion om resmålet, flygbiljetter, information om vaccination, deltagarlistor,
försäkringserbjudanden etc.
Att få ut alla dokument i tid till kunden var en stor och viktig arbetsupp‐
gift för säljarna, liksom att få in den information som behövdes i tid. Det
fick konsekvensen att ren administration av resorna blev en stor uppgift
för säljarna som hellre ville lägga sin tid på att sälja resor och diskutera
resmål med kunderna.

5.3.5

Stress, dålig stämning och förlorad motivation

Mycket stress skapades i organisationen, det blev dålig stämning och
många mådde dåligt. En person sjukskrevs under tre månader för ut‐
brändhet. Under 2003 började personalen uppleva att stämningen för‐
ändrades till det sämre. De flesta var stressade och arbetade övertid.
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Många säljare och producenter var stressade och när de inte märkte att
arbetssituationen blev bättre sjönk till slut motivationen. De blev mindre
motiverade att ge det lilla extra som krävdes för att en kund skulle bli
nöjd eller för att lösa problem som uppstod. Josef, en producent, berät‐
tade: ”En av förklaringarna till att företaget är sämre på att hantera problem är
att de tidigare hade en hög motivationsgrad. Nu går man bara hem när klockan
är 18. /.../ Folk är missnöjda, osäkra, utjobbade, anti ... Förut såg alla att allt var
deras ansvar. Nu är det inte så.”

5.4

EFFEKTIVITETSARBETET

Både Gustav och personalen på resebyrån var måna om att förbättra
situationen. I ett försök att se över och effektivisera bokningsrutinen
startade säljarna tillsammans med Gustav det så kallade effektivitetsar‐
betet. Effektivitetsarbetet var ett samlingsnamn för en rad olika utveck‐
lingsinsatser som alla syftade till att effektivisera det administrativa
arbetet på privatavdelningen. Från dessa utvecklingsinsatser kommer jag
att i nästa kapitel beskriva och analysera fem händelseförlopp (se avsnitt
2.2.5 för en diskussion om valet av dessa). Nedan ger jag en kort
introduktion till de utvecklingsinsatser från vilka jag har hämtat de
studerade händelseförloppen. Jag kommer nedan att markera respektive
händelseförlopp med en bokstav (A– E).

5.4.1

Marknadsföringsinsatsen

Resebyråns nye VD var marknadsorienterad och en av hans första insat‐
ser var en ordentlig översyn av resebyråns kommunikation och mark‐
nadsföring. En viktig målgrupp för resebyrån var de kunder som redan
hade rest med dem, av vilka många var återkommande. Ett led i arbetet
att bygga kundlojalitet var att skicka ut regelbundna nyhetsbrev till de
befintliga kunderna.
Gustav hade länge ansett att sättet att kommunicera med kunderna med
hjälp av tryckta nyhetsbrev var kostsamt och inte tillräckligt flexibelt.
När han av en leverantör fick ett erbjudande om att börja skicka ut rik‐
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tade elektroniska nyhetsbrev via e‐post inleddes en utvecklingsinsats
som jag kallar marknadsföringsinsatsen.
Eftersom utvecklingsinsatsen kom att beröra flera olika delar av verk‐
samheten har jag i min beskrivning och analys delat upp det i tre olika
händelseförlopp: ett som berör Gustav och hans arbete med att produ‐
cera och distribuera nyhetsbrev (A) ett som rör säljarna vars uppgift var
att registrera kundernas e‐postadresser (B) och slutligen ett som rör
Tommy som hade till uppgift att sköta den tekniska överföringen mellan
resebyrån och det verktyg som hanterade nyhetsbreven (C).

5.4.2

Intranätinsatsen

Förutom att vara IT‐ansvarig var Tommy chef för säljarna på privat‐
avdelningen. Han var bekymrad över att de var stressade och upplevde
att en av anledningarna var att de inte hade tillräckligt god överblick
över när viktiga utskick skulle göras till olika kunder.
Under tiden han hade varit på föräldraledighet hade den vikarierande IT‐
ansvarige tagit fram ett antal ekonomirapporter som läste uppgifter från
bokningssystemet och publicerade dem på intranätet. När Tommy kom
tillbaka från sin föräldraledighet såg han en möjlighet att på ett liknande
sätt ta fram rapporter som skulle ge säljarna en bättre överblick över
deras arbetsuppgifter. Den utvecklingsinsatsen kommer jag att kalla
intranätinsatsen och beskriva i händelseförlopp D.

5.4.3

Flygbokningsinsatsen

I och med att resandet i världen gick ned och försäljningen minskade
blev det viktigt att minska kostnaderna där det var möjligt. Resebyrån
sålde ofta resor tillsammans med flygbiljetter, men eftersom de köpte
biljetterna via en återförsäljare var de tvungna att betala en avgift till
återförsäljaren.
Under 2003 hade resebyrån fått ett erbjudande om att byta återförsäljare
för flygbiljetter, vilket skulle innebära att kostnaderna för flygbokningar
sänktes. För att kunna beställa flygbiljetter av den nya återförsäljaren
skulle dock resebyrån behöva byta flygbokningssystem. Den utveck‐
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lingsinsatsen kommer jag att kalla flygbokningsinsatsen och beskriva i
händelseförlopp E.

5.5

SAMMANFATTNING

Ovan har jag givit en kort introduktion till situationen på resebyrån, ett
litet entreprenörsdrivet företag med tretton anställda. Resebyrån har,
trots begränsningar både när det gäller ekonomi och kompetens, alltid
legat långt fram när det gäller IT. Ledningens intresse för IT har bidragit
till det liksom att den IT‐ansvarige, Tommy, har sett många möjligheter
att använda IT utifrån resebyråns förutsättningar. Med uppfinningsrike‐
dom och god vilja har han fått det mesta att fungera, även om resurserna
har varit knappa.
Företaget har anställt en ny VD, Gustav, med uppdraget att ta nya mark‐
nadsandelar och effektivisera verksamheten. Han inleder ett antal ut‐
vecklingsinsatser, av vilka flera är relaterade till IT. En av dessa syftar till
att skapa en tätare och mer effektiv kundkommunikation med hjälp av
elektroniska nyhetsbrev. En annan syftar till att ge säljarna en bättre
överblick över sitt arbete och därmed minska stressen. Och ytterligare en
syftar till att sänka kostnaderna för flygbiljetter. Gustav får dock ingen
enkel start då oroligheter i omvärlden gör att resandet går ned samtidigt
som nyckelpersoner slutar och en stor del av personalen går på föräldra‐
ledighet.
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D

e fem empiriska händelseförlopp som introducerades i
det föregående kapitlet kommer här att beskrivas och
analyseras utifrån den undersökningsram som jag
beskrev i kapitel 4. För respektive händelseförlopp kommer jag
växelvis att först beskriva observerade företeelser och sedan tolka
dem i termer av teoretiskt informerade händelser. Varje
händelseförlopp kommer också att delas in i episoder och
visualiseras i grafiska representationer.
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6.1

HÄNDELSEFÖRLOPP A

I det här avsnittet redogör jag för ett händelseförlopp i den marknadsfö‐
ringsinsats som syftade till att förbättra kundkommunikationen genom
att införa elektroniska nyhetsbrev (se avsnitt 5.4.1). Vi kommer in i
händelseförloppet strax efter det att Gustav har tillträtt som ny VD på
resebyrån efter sommaren 2002.
E t t d yr t o ch ineff ektivt nyh et sbr e v
Observerade företeelser: Gustav var marknadsorienterad och ville

utnyttja IT för att ta resebyrån till en ny nivå. Han hade intentionen att
skapa en tätare och mer kostnadseffektiv kommunikation med kunderna.
Gustav upplevde att det nyhetsbrev som resebyrån skickade ut var
otillräckligt på många sätt: ”Det var en sexsidig historia som innebar höga
kostnader. Vi kunde bara göra det tre gånger per år. Det var tidskrävande och
dyrt.”
Motstånd i användning: Vid händelseförloppets inledning hade Gustav

intentionen att ha en tät och kostnadseffektiv kundkommunikation. Den
intentionen kommer jag i det här händelseförloppet kalla den ursprungliga
intentionen. Då Gustav började på resebyrån använde redan resebyrån
nyhetsbrev i sin kundkommunikation, men de var dyra och skickades ut
med låg frekvens. I och med detta uppstod motstånd i förhållande till
Gustavs ursprungliga intention (Mi1) [#1].10, 11 Detta markerar den första
kritiska händelsen i förloppet och därmed inleds den första episoden i
det första av de studerade händelseförloppen (A1).12 Som vi senare kom‐
mer att se markerar den här kritiska händelsen även inledningen till två
andra händelseförlopp (B och C).

Händelserna kommer att numreras löpande [#1], [#2], [#3] och så vidare.
Motstånd och stöd indexeras i förhållande till vilken intention i händelseförloppet det
uppstår. Siffran 1 anger att det är den ursprungliga intentionen som avses, medan
efterföljande siffror anger andra, alternativa intentioner som aktualiseras över tiden (se
avsnitt 4.2.5).
12 Episoderna markeras med händelseförloppets bokstavsbeteckning och numreras sedan
löpande.
10
11
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6.1.1

Den första iterationen: utveckling

Ko nt akt me d en levera nt ör av ele k tro ni ska n yh et sb re v
Observerade företeelser: Tommy hade under våren 2003 blivit kon‐
taktad av en säljare på Alfa, ett litet företag som hyrde ut en applikation
för att göra webbaserade utskick.13 Med hjälp av webbverktyget skulle
det bli möjligt för Gustav att själv producera och distribuera nyhetsbre‐
ven till en betydligt lägre kostnad. Tommy hade fått en god uppfattning
av både företaget och verktyget och Gustav var mån om att hitta en
lösning snabbt. Därför valde han att gå vidare och införa webbverktyget
som ett viktigt element i kundkommunikationen.
Planerad anpassning av förutsättningar: För att kunna utveckla den

fokuserade verksamheten att producera och distribuera elektroniska
nyhetsbrev behövde Gustav och Tommy först skapa förutsättningar för
detta. Genom kontakten med Alfa förändrades ramarna inom vilka
resebyrån kunde ta fram leveranser som skulle bidra till att realisera
intentionen att ha en tätare och mer effektiv kundkommunikation. I och
med kopplingen till leverantören fick resebyrån tillgång till företagets
kunskap, de standardiserade arbetsrutinerna för att hantera utskick som
var inbyggda i webbverktyget och sist men inte minst själva webbverk‐
tyget som artefakt.
Den andra händelsen i förloppet utgjorde en anpassning i form av en
planerad anpassning av förutsättningarna där ramarna för utvecklingsin‐
satsen formades (PAF) [#2]. Det gjorde det möjligt att utveckla kund‐
kommunikationen på ett sätt som inte hade varit möjligt tidigare. I och
med detta översatte Gustav intentionen i utvecklingspraktik. Därmed
startade växelspelet mellan utveckling och användning i det studerade
händelseförloppet.
I nf ö ra nd et a v et t n yt t we bbv er ktyg
Observerade företeelser: Efter överenskommelsen med Alfa började
arbetet med att ta fram olika leveranser som tillsammans skulle leda till
en tätare och mer effektiv kundkommunikation. Det nya webbverktyget
infördes på resebyrån och Gustav lärde sig att använda det.

13

Företaget Alfa heter egentligen något annat.
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Planerade anpassningar i utveckling: Alla dessa händelser hade

karaktären av planerade anpassningar i utveckling där ett informations‐
system gjordes tillgängligt och Gustav i egenskap av användare utbilda‐
des (PAU) [#3]. I denna händelse översattes intentionen i utvecklings‐
praktik. Med det menar jag att intentionerna översattes till aktiviteter
som syftade till att ta fram nya element i verksamhetens infrastruktur av
element (se avsnitt 3.3.6), till exempel kunskapen om hur webbverktyget
fungerade, rutiner för att arbeta med det samt naturligtvis applikationen
i sig. På så vis vidmakthölls växelspelet mellan utveckling och användning
tills vidare.

6.1.2

Den första iterationen: användning

D et fö rs ta n yh et sb re ve t
Observerade företeelser: När webbverktyget fanns på plats började
Gustav arbetet med att ta fram ett första elektroniskt nyhetsbrev sedan
distribuera det. Han använde verktyget för att mata in text och lägga in
bilder, jobbade med layouten och skickade iväg brevet.
Planerade anpassningar i användning: Denna händelse var en föränd‐

ring av den fokuserade verksamheten, det vill säga sättet som personer,
verksamhetsramar och IT kommer till uttryck på i användningspraktik.
Den utgör på så vis en planerad anpassning i användning (PAA) [#4]. I den
planerade anpassningen skedde en översättning av intentionen i an‐
vändningspraktik och växelspelet vidmakthölls därmed tills vidare.
En planerad anpassning i användning är en anpassning av verksamheten
i ordets performativa bemärkelse, det vill säga att anpassningen uppstår i
själva ”görandet”. Med detta vill jag tydliggöra skillnaden mellan an‐
passningar i utvecklingsprocessen, där leveranser tas fram, och anpass‐
ningar i användningsprocessen, där det är den vanemässiga aktiviteten
som anpassas (Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman 2008). Medan den
förra anpassningen handlar om införandet av webbverktyget, handlar
den här anpassningen om själva användandet. Distinktionen mellan
planerade anpassningar i utveckling och planerade anpassningar i an‐
vändning är ett möjligt sätt att nyansera begreppet implementering. Vad
avser man egentligen när man säger att informationssystemet imple‐
menterades? Syftar implementering på att informationssystemet utveck‐
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lades, driftsattes och blev en del av verksamhetens infrastruktur av
element? Eller syftar implementering på att informationssystemet till‐
sammans med de övriga elementen kom till uttryck i praktik?
Här kan vi notera att Gustav har varit verksam både i utvecklingsproces‐
sen [#2], [#3] och i användningsprocessen [#4]. Det är ett exempel på att
växelspelet inte handlar om utvecklare och om användare utan om två
olika ”modus” (Orlikowski 1992). Översättning i utveckling och i
användning blir därför något annat än att till exempel utvecklare skall
”tala samma språk” som användare. I den bemärkelsen handlar översätt‐
ning om hur något kommer till uttryck i praktik på basnivå och på meta‐
nivå. Översättning i utvecklingspraktik är med andra ord mer än bara
förmedlingen av verksamhetens intentioner till utvecklarna. Den stora
delen av översättningen handlar om hur dessa intentioner omsätts i
praktik, det vill säga i själva utvecklandet och införandet av leveranser.
Översättning i användningspraktik sker på motsvarande sätt inte när
användarna utbildas utan i användandet av leveranserna.
Omst ändl ig bild han ter ing
Observerade företeelser: Gustav hade producerat och distribuerat det

första elektroniska nyhetsbrevet, vilket låg i linje med intentionen att ha
en tätare och mer effektiv kundkommunikation. Men det visade sig
samtidigt vara svårt att ta fram ett nyhetsbrev som passade resebyråns
behov att använda bilder på ett säljande sätt.
För en resebyrå är användningen av bilder viktig för att kunna förmedla
en känsla av resmålen. Resebyrån hade bilder från resmålen som de
brukade utnyttja, men om bilderna hade en annan form än de mallar som
webbverktyget erbjöd gick de inte att använda. Själva användningen blev
också krånglig och Gustav fick lägga ned mycket tid på att få resultatet
som han ville. Gustav berättar: ”Det är viktigt att nyhetsbrevet inte ser
hafsigt ut och det gjorde det om man inte jobbade. Jag jobbade som fan med det
hela, framför allt designmässigt. Man fick göra ändringar, sen gå in i ett nytt
fönster. Och sen såg det inte riktigt ut som det gjorde i designläget. Sen fick man
stänga ned det. Göra en ändring till. Och så fick man hålla på så här.”
Motstånd i användning: När webbverktyget, Gustav, texterna, bilderna

och de andra elementen i den fokuserade verksamhetens infrastruktur
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blev verksamma i användningspraktik höll kopplingarna, och inget
motstånd uppstod i förhållande till den ursprungliga intentionen. Min
tolkning är att det istället uppstod motstånd i relation till en annan in‐
tention. I användningspraktik aktualiserades nämligen intentionen att
utnyttja säljande bilder i nyhetsbreven och i förhållande till den intentio‐
nen uppstod motstånd. Nästa händelse i förloppet blev därmed att det
uppstod motstånd i användning i förhållande till en andra, framväxande
intention (Mi2) [#5]. Därmed inträffade också en ny kritisk händelse, den
andra episoden i det studerade delförloppet inleddes (A2) och händelse‐
förloppets väg framåt utmanas.
Med framväxande intention menar jag inte att Gustav inte tidigare haft
intentionen att utnyttja säljande bilder i nyhetsbreven. Det jag menar är
att den intentionen inte tidigare hade aktualiserats i det studerade hän‐
delseförloppet. Det skedde först när Gustav använde webbverktyget för
att producera nyhetsbrev. Det synsättet ligger i linje med processper‐
spektivets distinktion mellan en process möjlighetsaspekt och dess faktiska
aspekt (Hernes 2008: 136‐137). Intentionen att använda säljande bilder
fanns hela tiden där, men aktualiserades först vid denna tidpunkt på ett
sätt som kom att påverka händelseförloppet. Det synsättet kan även
jämföras med vad Pickering (1995: 3) kallar en realtidsförståelse.
Min ambition är att visa när i händelseförloppet som den framväxande
intentionen aktualiserats och hur detta gått till. På så vis skiljer sig en
realtidsanalys från andra typer av forskningsintressen, till exempel
forskningsintresset att i efterhand förklara vad det var som gjorde att
något blev en framgång eller ett misslyckande.
N y h et sb re v e t sl ut ar ko mma u t
Observerade företeelser: Eftersom Gustav inte riktigt visste hur han
skulle lösa problemet med webbverktyget och det samtidigt fanns andra
arbetsuppgifter som var mer akuta kom utvecklingsarbetet inte att prio‐
riteras. Att skicka ut nyhetsbreven var viktigt men det var inte akut:
tidigare hade nyhetsbreven bara kommit ut tre gånger per år.
På resebyrån löpte den dagliga verksamheten vidare. Gustav hade
många tidskrävande ärenden på sitt bord. Främst handlade det om
försäljning till stora intresseorganisationer och olika nätverk, men situa‐
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tionen på resebyrån var pressad och det dök hela tiden upp andra ären‐
den som var mer akuta. Gustav hade tidigare gått ut i företaget med att
de elektroniska nyhetsbreven skulle skickas ut mycket oftare än tidigare,
men eftersom Gustav inte var nöjd med hur webbverktyget fungerade
använde han det inte. När det hade gått ett halvår började säljarna undra
varför det inte gjordes några utskick.
Framväxande anpassning i användning: Gustav hade stött på en

svårighet i användningen av webbverktyget och såg ingen möjlighet att
göra ytterligare anpassningar i utveckling inom ramen för utvecklingsin‐
satsen. Motståndet i användning vidmakthölls på så vis. Intentionen
översattes inte i utvecklingspraktik och växelspelet stannade av. För att lösa
viktiga och mer akuta problem gjorde Gustav oplanerade avsteg från
arbetsrutinen att producera och distribuera nyhetsbrev oftare än tidigare.
Denna händelse i förloppet definierar jag som en framväxande anpassning i
användning (FAA) [#6].
Det var inte planerat att resebyrån skulle sluta att skicka ut nyhetsbrev,
men genom att Gustav inte skickade ut nyhetsbreven upplevde säljarna
på resebyrån att nyhetsbreven inte längre kom ut. När intentionerna inte
översattes i utvecklingspraktik, översattes de i användningspraktik på ett
sätt som ingen hade räknat med från början. Detta kom även att få kon‐
sekvenser för ett annat händelseförlopp (se avsnitt 6.2.2). Växelspelet
mellan utveckling och användning stod stilla tills vidare.
Marknadsföring si nsatsen ifr ågasä tt s
Observerade företeelser: Efter ungefär ett halvår blev det uppenbart att
effekterna inte alls låg i linje med intentionen att ha en tätare och mer
effektiv kundkommunikation och säljarna hade börjat ifrågasätta mark‐
nadsföringsinsatsen. Gustav hade försökt få leverantören att göra föränd‐
ringar i webbverktyget för att anpassa det till resebyråns behov men Alfa
hade inte varit tillmötesgående på den punkten. Ju längre tiden gick,
desto viktigare blev det dock att nyhetsbreven kom ut och till slut var
Gustav tvungen att hitta en lösning.
Motstånd i användning: Efter att ha legat latent en tid aktualiserades

intentionen att ha en tätare och mer effektiv kundkommunikation igen
och därmed även motstånd i förhållande till den ursprungliga intentio‐
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nen (Mi1) [#7]. Detta markerar en ny kritisk händelse i förloppet och den
tredje episoden startar (A3).

6.1.3

Den andra iterationen: utveckling

F ör han dling me d l ev era nt ör en
Observerade företeelser: Efter en tid började Gustav att ställa krav på
Alfa och till slut kom det till en punkt där Gustav hotade att avbryta
samarbetet om inte situationen förbättrades. När han och leverantören då
började diskutera problemen visade det sig att Alfa var villiga att ut‐
veckla produkten i linje med resebyråns behov. ”Det kändes som att de var
rätt lyhörda. Vi var rätt sura i början, både Tommy och jag. Men sen fick de en
ny kille på supporten som var både tillgänglig och kunnig.”
Efteråt förstod Gustav att webbverktyget var en väldigt ny produkt och
att Alfa hade sett situationen som ett tillfälle att utveckla den för att både
behålla resebyrån som kund och att göra produkten mer attraktiv för
framtida kunder.
Planerad anpassning av förutsättningar: Gustav förhandlade med

Alfa för att göra det möjligt att producera och distribuera nyhetsbreven i
enlighet med den ursprungliga intentionen. I förhandlingen där Gustav
och leverantören kom överens om att webbverktyget skulle utvecklas för
att möta resebyråns behov skedde åter en planerad anpassning av förut‐
sättningarna för utvecklingsinsatsen (PAF) [#8]. Tidigare hade en utveck‐
ling av webbverktyget inte varit möjlig, men efter de nya diskussionerna
kunde intentionerna på nytt översättas i utvecklingspraktik. Detta gjorde
att växelspelet mellan utveckling och användning på nytt kunde ta fart.
V i d ar eu tv ec kl i ng a v w ebb ve rk tyg e t
Observerade företeelser: Gustav hade en lista med punkter som be‐
hövde förbättras och Alfa anpassade webbverktyget så att det bättre
motsvarade resebyråns sätt att arbeta. När detta var gjort testades och
infördes den nya versionen på resebyrån.
Planerad anpassning i utveckling: När ramarna hade förändrats blev

det möjligt att översätta intentionerna i utvecklingspraktik, vilket ledde
till att en uppdaterad version av webbverktyget utvecklades och inför‐
des. Därmed förändrades också den fokuserade verksamhetens infra‐
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struktur av element. Denna händelse i förloppet tolkar jag som en plane‐
rad anpassning i utveckling (PAU) [#9] och därmed vidmakthölls
växelspelet mellan användning och utveckling tills vidare.

6.1.4

Den andra iterationen: användning

N y h et sb re v e n pr odu cer a s o ch di st rib uera s ig en
Observerade företeelser: När Gustav fick tillgång till den förbättrade
versionen av webbverktyget började han använda det för att producera
och distribuera ett nytt nyhetsbrev. Även om webbverktyget fortfarande
lämnade en del att övrigt önska fyllde det syftet att möjliggöra en tätare
och mer kostnadseffektiv kundkommunikation.
Planerade anpassningar i användning: Denna händelse är en planerad

anpassning i användning (PAA) [#10]. Med stöd av det nya webbverk‐
tyget kunde Gustav hitta nya arbetssätt som passade hans behov bättre
då det gällde att producera och distribuera resebyråns nyhetsbrev. När
det blev enklare att ta fram ändamålsenliga nyhetsbrev började breven
komma ut regelbundet. Gustav var nöjd med hur det nya webbverktyget
fungerade och efter att ha gjort utskick kunde de följa upp hur kunderna
tog till sig informationen. Gustav berättar: ”Man fick kvitton på vad folk gick
igång på när folk klickade på länkar. Sen gjorde vi specialutskick. Ett vandrings‐
utskick till dem som hade öppnat vandringsfönstret. Vi använde fakta som bas i
nästa steg i kommunikationen. Vi kunde närma oss deras intressen på sakliga
grunder.”
Stabilisering tills vidare: Nyhetsbrevet fortsatte att komma ut de

följande åren. Under åren 2008 och 2009 kom resebyråns nyhetsbrev ut
tio respektive elva gånger per år. När det vidareutvecklade webbverk‐
tyget blev verksamt i användningspraktik tillsammans med Gustav,
innehållet i nyhetsbrevet och de andra elementen i den fokuserade verk‐
samhetens infrastruktur höll kopplingarna mellan elementen för
verksamhetens påfrestningar. Översättningen omfattade nu båda inten‐
tionerna och när det inte längre uppstod motstånd stannade växelspelet
mellan utveckling och användning av tills vidare. Den fokuserade verk‐
samheten stabiliserades tills vidare. Detta är varken en anpassning eller
en kritisk händelse utan innebär istället att den typen av händelser
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upphör. Därför markeras stabilisering tills vidare inte som någon hän‐
delse som för förloppet framåt.

6.1.5

Grafisk representation och indelning i episoder

I figur 6 gör jag en grafisk representation av det ovan analyserade
händelseförloppet enligt den logik som beskrevs i avsnitt 4.3. Medan
syftet i de föregående avsnitten har varit att behålla närheten till aktörer,
handlingar, artefakter och sammanhang (Pentland 1999) är syftet i det
här avsnittet att på ett kondenserat sätt visa hur ett händelseförlopp har
utvecklats och möjliggöra jämförelse mellan olika episoder (Langley
1999, 2009).

Figur 6. Grafisk representation av händelseförlopp A.

6.2

HÄNDELSEFÖRLOPP B

Inom ramen för marknadsföringsinsatsen beskriver jag tre olika händel‐
seförlopp. I det här händelseförloppet var intentionen att i samband med
säljarnas dagliga arbete samla in e‐postadresser och andra marknadsre‐
laterade uppgifter till både befintliga och potentiella kunder. Bland de
andra uppgifterna ingick till exempel kön, ålder och information om hur
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kunden kom i kontakt med resebyrån. Observera att det här händelse‐
förloppet delar de två första händelserna med förlopp A (se avsnitt 6.1).
Gustav ansåg att de tryckta nyhetsbreven var för dyra och inte tillräckligt
effektiva [#1] och tillsammans med Tommy hade han etablerat en kontakt
med företaget Alfa som tillhandahöll ett webbverktyg för att skicka
elektroniska nyhetsbrev [#2].

6.2.1

Den första iterationen: utveckling

F ör änd ring av bokning sruti nen
Observerade företeelser: För att kunna skicka ut nyhetsbreven krävdes
det att resebyrån hade adresser till befintliga och potentiella kunder.
Gustav och Tommy informerade därför säljarna om den nya marknads‐
föringsinsatsen och förändrade också bokningsrutinen. Den nya bok‐
ningsrutinen innebar att säljarna, som en del av det dagliga arbetet,
skulle registrera e‐postadresser och andra nödvändiga uppgifter för alla
kunder.
Planerade anpassningar i utveckling: Tommy och Gustav översatte

intentionen att samla in adresser och andra uppgifter i utvecklingsprak‐
tik och informerade säljarna och förändrade bokningsrutinen, vilket jag
tolkar som planerade anpassningar i utveckling (PAU) [#11].14 Växel‐
spelet mellan utveckling och användning vidmakthölls därmed tills
vidare.

6.2.2

Den första iterationen: användning

R egis t re ring av kun dup pgif ter
Observerade företeelser: Den förändrade bokningsrutinen innebar inte
några större förändringar i arbetet, förutom att säljarna skulle registrera
fler uppgifter på fler personer. När personer ringde in för att till exempel
fråga om någon resa skulle de lägga upp kunderna i bokningssystemet
och registrera uppgifterna. Samma sak gällde när personer bokade resor.

Jag numrerar här händelserna i den ordning de förekommer i händelseförloppen.
Eftersom händelseförlopp B delar händelser med händelseförlopp A är de inledande
händelserna i händelseförlopp B [#1], [#2] och [#11]. På motsvarande sätt kommer de
inledande händelserna i händelseförlopp C vara [#1], [#2], [#17].
14
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I övrigt använde säljarna samma bokningssystem som tidigare och hade
inte behövt ta till sig någon ny kunskap, annat än att det var viktigt att
samla in adresserna för att kunna skicka ut nyhetsbrev och på så vis öka
försäljningen. Den stora skillnaden var att det nu blev mer arbete för
säljarna vid varje telefonsamtal.
Planerade anpassningar i användning: När säljarna förändrade sitt

arbetssätt skedde en planerad anpassning i användning (PAA) [#12]. När
säljarna, bokningsrutinen, bokningssystemet och de andra elementen i
den fokuserade verksamhetens infrastruktur blev verksamma i använd‐
ningspraktik översattes intentionen i användningspraktik. Kopplingarna
mellan elementen höll för intentionen att alla uppgifter skulle registreras
för alla kunder. Växelspelet mellan utveckling och användning stannade
därför av tills vidare.
D ub b ela rb et e
Observerade företeelser: När kunderna ringde in eller bokade en resa

registrerade säljarna de överenskomna uppgifterna för alla kunder,
oavsett om de hade bokat en resa eller bara ringde och bad att få infor‐
mation. Kundregistret växte och arbetet löpte på.
Förändringen av den uttalade bokningsrutinen fick konsekvensen att
arbetet blev mer tidskrävande för säljarna. Det berodde delvis på att de
fick registrera fler uppgifter på fler personer än tidigare. Men det be‐
rodde också på att det inte var möjligt att på ett enkelt sätt registrera
dessa uppgifter för så kallade medpassagerare, det vill säga alla personer
i en grupp förutom den som har bokat själva resan. För att lösa detta var
säljarna tvungna att registrera alla medpassagerare dubbelt för att de
skulle komma med i kundregistret, en gång som medpassagerare och en
gång som nya kunder. Säljarna var redan stressade i sitt arbete och situa‐
tionen blev än mer pressad när arbetsuppgifterna blev mer tidskrävande.
Det gick stick i stäv med både VD:s och säljarnas strävan att effektivisera
bokningsprocessen (se avsnitt 5.3.5 och 5.4).
När säljarna insåg arbetsbördan började de tvivla på om det verkligen
var värt besväret att registrera uppgifterna. Sara, en säljare, berättar: ”Jag
förstår att det är viktigt i marknadsföringssyfte att samla in adresserna. Men om
de inte ens har rest med oss så vet jag inte om det är någon mening.” Det fanns
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hos säljarna ett tydligt missnöje med den förändrade bokningsrutinen.
Varken ledningen eller säljarna identifierade dock något alternativ och
Gustav var noga med att kunduppgifterna skulle registreras.
Motstånd i användning: När den förändrade bokningsrutinen blev

verksam i användningspraktik tillsammans med bokningssystemet,
säljarna själva, kunderna och de övriga elementen i den fokuserade
verksamheten uppstod över tiden motstånd i förhållande till en annan
framväxande intention, nämligen säljarnas (och även ledningens) inten‐
tion att ha en effektiv bokningsrutin (Mi2) [#13]. Därmed inträffade även
en kritisk händelse och den andra episoden i delförloppet registrering
inleddes (B2). När intentionerna inte översattes i utvecklingspraktik stod
växelspelet mellan utveckling och användning fortsatt stilla, trots att det
hade uppstått motstånd i användning.
R egis t re ring en pri ori te r as inte
Observerade företeelser: Säljarna fortsatte en tid att registrera kund‐

uppgifter enligt bokningsrutinen. Men när säljarna förstod att Gustav
inte skickade ut några nyhetsbrev (se avsnitt 6.1.2) började de ifrågasätta
meningen med att de skulle registrera kunduppgifterna. Lisa, en säljare,
berättar: ”Det var något utskick tidigare, men då sa man att man inte skulle
använda mailen. Jag vet inte varför. De har varit hårda på att man ska lägga in
uppgifter. Varför använder man inte det? Det är inte roligt att lägga in 45
lappar.”
Med tiden slutade säljarna att prioritera kundregistreringen och gick över
till att bara registrera de uppgifter som var nödvändiga för att kunden
skulle komma med på en resa. Det upplevde att det var viktigare att
kunderna kom iväg på sina resor och fick bra service än att kunduppgif‐
terna registrerades. En förstklassig service var trots allt resebyråns sig‐
num (se avsnitt 5.1.1).
Framväxande anpassning i användning: När säljarna slutade att

prioritera kundregistreringen skedde en framväxande anpassning i använd‐
ning (FAA) [#14]. Den fokuserade verksamheten kom till uttryck i
användningspraktik på ett annat sätt än bokningsrutinen föreskrev.
Denna anpassning var inte planerad och hade utifrån ett verksamhetsut‐
vecklingsperspektiv karaktären av improvisation. När intentionen inte
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översattes i utvecklingspraktik improviserade användarna för att lösa
upp det motstånd som låg mellan dem och en dräglig arbetsbelastning.
Växelspelet mellan utveckling och användning stod fortsatt stilla.
Observerade företeelser: En konsekvens av att säljarna inte längre

prioriterade kundregistreringen blev att alla uppgifter på alla kunder inte
längre sparades för framtida utskick.
Motstånd i användning: När säljarna, den uttalade bokningsrutinen,

bokningssystemet och de andra elementen i den fokuserade verksam‐
heten blev verksamma i användningspraktik efter att säljarna hade slutat
prioritera registreringen så uppstod det på nytt motstånd i förhållande
till den ursprungliga intentionen att registrera alla uppgifter för alla
kunder (Mi1) [#15]. Därmed inträffade en ny kritisk händelse och en ny
episod startade (B3).
V a d ä r rimlig t?
Observerade företeelser: Tommy funderade mycket över säljarnas

situation. Kundregistreringen var inte det enda arbetsmomentet där
säljarna behövde mata in uppgifter. Utöver det handlade det om att
skriva deltagarlistor, flygbokningsinformation, leverantörsuppgifter och
många andra typer av sammanställningar. Sett utifrån det perspektivet
tänkte Tommy att registreringsmomentet kanske inte var mödan värt och
säljarna registrerade ju numera ändå bara uppgifter när de hann: ”Är
betydelsen så stor att det betalar sig? Är arbetet för säljaren så stort att vi kom‐
mer att drunkna i ett instansningshav? Vi måste hitta en balans. Om arbetet
innebär att vi måste sitta och hamra ... Varje nytt kundsamtal är en belastning!”
Även om säljarna bara skulle registrera adresserna för de kunder som
bokade resorna så var det kanske just de adresserna som var de allra
viktigaste. Tommy sänkte ambitionsnivån och nöjde sig med att säljarna
bara registrerade de uppgifter som de hann med.
Framväxande anpassning av intentionen: I den här händelsen var det

inte elementen i verksamheten som anpassades, utan intentionen bakom
utvecklingsinsatsen. För att markera detta specialfall kommer jag att tala
om en framväxande anpassning av den ursprungliga intentionen (FAIi1) [#16].
Den IT‐ansvarige hade inte lyckats översätta intentionerna i utvecklings‐
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praktik inom ramarna för utvecklingsinsatsen, men upplevde det ändå
som nödvändigt att lösa upp det motstånd som hade uppstått. I ljuset av
situationen som helhet ändrade han istället den ursprungliga intentionen
bakom det studerade delförloppet. Anpassningen hade alltså varken den
uttalade arbetsrutinen eller informationssystemet som mål, utan det var
istället intentionen som förändrades som en del av den helhet som
”manglades” i praktik (jämför 3.3.4).
Stabilisering tills vidare: Efter att intentionen hade förändrats löpte

arbetet med bokningar och registrering vidare som förut. Även om det
fanns en önskan hos ledningen att så många e‐postadresser som möjligt
skulle registreras så ledde det inte till några nya iterationer under den
studerade perioden. När den anpassade intentionen kom till uttryck i
användningspraktik tillsammans med bokningssystemet, säljarna och de
övriga elementen i den fokuserade verksamheten var effekterna oföränd‐
rade jämfört med vid det studerade händelseförloppets inledning. Men
eftersom intentionen nu var anpassad uppstod inte längre något mot‐
stånd. Därmed stannade också växelspelet mellan utveckling och
användning av tills vidare.

6.2.3

Grafisk representation och episodindelning

I figur 7 (nedan) gör jag en grafisk representation av det analyserade
händelseförloppet i den del av marknadsföringsinsatsen som rör kund‐
registreringen. Jämfört med det föregående delförloppet har en ny typ av
händelse identifierats, en framväxande anpassning av intentionen (FAIi).
Jag placerar denna händelse i användning eftersom jag inte har uppfattat
att det rör sig om en del av själva utvecklingsinsatsen, utan att man från
den operativa verksamhetens sida kom fram till att det inte lönade sig att
försöka hålla fast vid den ursprungliga intentionen.
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Figur 7. Grafisk representation av händelseförlopp B.

6.3

HÄNDELSEFÖRLOPP C

I det här avsnittet redogör jag för det tredje av de händelseförlopp som
räknas till marknadsföringsinsatsen. Intentionen var i det här fallet att
föra över kunduppgifterna från resebyråns verksamhetssystem till Alfas
webbplattform. Observera att även det här händelseförloppet delar de
två första händelserna, som beskrevs i avsnitt med förlopp A (se avsnitt
6.1). Gustav ansåg att de tryckta nyhetsbreven var för dyra och inte
tillräckligt effektiva [#1] och tillsammans med Tommy hade han etablerat
en kontakt med företaget Alfa som tillhandahöll ett webbverktyg för att
skicka elektroniska nyhetsbrev [#2].

6.3.1

Den första iterationen: utveckling

E n ny arb et s ru tin
Observerade företeelser: För att kunna göra det möjligt att skicka e‐

postadresserna och kunduppgifterna till leverantörens webbplattform så
behövde de först exporteras från bokningssystemet. Tommy tog fram en
arbetsrutin där han med hjälp av en rapportgenerator kunde exportera
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uppgifterna och spara dem i en fil för att sedan skicka över dem elektro‐
niskt till Alfa.
Planerade anpassningar i utveckling: Tommy översatte intentionen i

utvecklingspraktik på så vis att han tog fram en arbetsrutin för hur ex‐
porten skulle ske, vilket jag tolkar som en planerad anpassning i utveck‐
ling (PAU) [#17]. Därmed vidmakthölls växelspelet mellan utveckling
och användning tills vidare.

6.3.2

Den första iterationen: användning

Ex po rt av k und uppg ift er
Observerad företeelse: Exporten av kunduppgifter var tämligen okom‐
plicerad jämfört med de båda tidigare delförloppen. Tommy kunde själv
med hjälp av rapportgeneratorn ta ut en fil från bokningssystemet med
alla kunduppgifter och sedan skicka den till Alfa.
Planerad anpassning i användning: När Tommy exporterade kund‐

uppgifterna och förde över dem till Alfas webbplattform uppstod en
planerad anpassning i användning (PAA) [#18]. Intentionerna översattes
på så vis i användningspraktik. När den uttalade arbetsrutinen för att
exportera kunduppgifter blev verksam i användningspraktik tillsam‐
mans med Tommy, rapportgeneratorn, Alfas webbplattform och de
övriga elementen i den fokuserade verksamheten uppstod inte något
motstånd.
Stabilisering tills vidare: Även om det inte gick helt friktionsfritt (det

var en del manuellt arbete) så fungerade det ändå tillräckligt bra för
ändamålet och växelspelet mellan utveckling och användning stannade
av tills vidare.

6.3.3

Grafisk representation och indelning i episoder

I figur 8 (nedan) gör jag en grafisk representation av det analyserade
händelseförloppet i den del av marknadsföringsinsatsen som rör expor‐
ten. En skillnad mot de tidigare delförloppen är att det här endast före‐
kommer en episod. Detta på grund av att det inte uppstod något
motstånd relativt någon eller några intentioner.
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Figur 8. Grafisk representation av händelseförlopp C.

6.4

HÄNDELSEFÖRLOPP D

I det här avsnittet redogör jag för det fjärde av de analyserade händelse‐
förloppen som är hämtat från intranätinsatsen (se avsnitt 5.4.2). Tommy
hade – i egenskap av säljarnas chef – under en längre tid upplevt att
säljarnas arbetssituation var stressig: ”Tidspress och stress; man har mycket
att göra, men vet inte vad. /…/ Det snurrar hela tiden runt. Man blir aldrig
klar!” (se avsnitt 5.3).
Ett arbetsmoment som gjorde säljarna särskilt stressade var de utskick
som gjordes till kunder som skulle iväg på en resa. Tommy menade att
ett skäl till stressen var att säljarna inte hade något riktigt bra system för
att hålla reda på när vilka utskick skulle göras och till vilka personer.
Istället var de hänvisade till egna listor och kom‐ihåg‐lappar. Tommy
ville förbättra säljarnas arbetssituation och minska stressen.
Observerade företeelser: När Tommy hade kommit tillbaka från sin

föräldraledighet såg han hur ett antal ekonomirapporter, som hade
införts medan han var borta, fungerade. Rapporterna, som hade tagits
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fram av hans vikarie, läste uppgifter direkt från bokningssystemet och
visade resultatet på intranätet. 15
Då Tommy såg hur ekonomirapporterna fungerade frågade han den
vikarierande IT‐ansvarige om det skulle vara möjligt att ta fram liknande
rapporter för att ge säljarna en bättre överblick över sitt arbete. Tommy
visste själv inte hur han skulle ta fram den typen av intranätrapporter
och därför passade han på att fråga vikarien om han hade möjlighet att ta
fram en bokningsrapport innan vikariatet gick ut.
Stöd för utveckling: Kontakten med den vikarierande IT‐ansvarige

innebar att det plötsligt uppstod stöd för att genomföra en utvecklingsin‐
sats för att ge säljarna en bättre överblick över sitt arbete. I och med att
vikarien var tillgänglig fick resebyrån tillgång till hans kunskap och
därmed kunde också den teknik som redan fanns på plats i form av en
intranätserver tas i anspråk.
Den första händelsen i det här händelseförloppet var att det uppstod stöd
i förhållande till intentionen att ge säljarna en bättre överblick över sitt
arbete (Si1) [#19]. Detta stöd, som förändrade ramarna för utvecklingsin‐
satsen, kom dock inte till stånd som ett resultat av någon planerad insats
i det avseendet, utan den vikarierande IT‐ansvarige var anställd för att
sköta det operativa arbetet med IT under tiden den ordinarie IT‐ansva‐
rige var på föräldraledighet.
När ramarna för att bedriva utvecklingsarbete ändrades så aktualiserades
intentionen att ge säljarna en bättre överblick över sitt arbete. Detta ses
som den ursprungliga intentionen bakom det händelseförlopp som följer.
Därmed inträffade också en kritisk händelse i förloppet och en ny episod
inleddes (D1). I och med de förändrade ramarna öppnades en möjlighet
att översätta intentionerna i utvecklingspraktik och växelspelet mellan
utveckling och användning kunde på så vis starta.

Här använder jag begreppet ”vikarien” då jag syftar på mig själv i rollen som Tommys
vikarie sommaren 2003 (se avsnitt 2.2.3)
15
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6.4.1

Den första iterationen: utveckling

I mp l e me n te ri n g e n a v e n i nt ra nätr ap por t
Observerade företeelser: Den vikarierande IT‐ansvarige började arbetet
med att ta fram en ny intranätrapport som skulle visa information om
vilka aktuella resor respektive säljare hade; på resebyrån hade varje resa
en ansvarig säljare. Vem som var ansvarig för vilken resa var något alla
på den lilla resebyrån visste, men det visade sig att uppgiften inte fanns
representerad i informationssystemet. Det innebar en utmaning när det
gällde att i en rapport visa alla aktuella resor för en given säljare.
Att be mjukvaruleverantören Beta att göra en förändring i boknings‐
systemet för att kunna registrera ”ägare” var inget som Tommy över‐
vägde. Han hade dåliga erfarenheter av att blanda in dem och han strä‐
vade alltid i största möjliga mån efter att lösa problemen själv (se avsnitt
5.2.2). Tommy och hans vikarie samrådde och kom fram till att istället
använda sig av uppgiften om vem som hade skapat en bokning. Det
innebar inte några extra kostnader och gick snabbt att genomföra. Där‐
efter programmerades rapporten och lades ut på intranätet varpå säljarna
instruerades hur de skulle använda intranätrapporten i sitt arbete.
Planerade anpassningar i utveckling: Den här händelsen hade karak‐

tären av en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#20]. Tommys
vikarie tog fram en rapport som innebar att intentionen översattes i
utvecklingspraktik inom de nya ramarna för utvecklingsinsatsen. Växel‐
spelet mellan utveckling och användning vidmakthölls på så vis tills
vidare.

6.4.2

Den första iterationen: användning

E n f örb ät tra d ö ve rb l i ck
Observerade företeelser: När intranätrapporten var klar och säljarna
hade fått information om hur den fungerade började de använda den
som en del av den ordinarie bokningsrutinen. Istället för att använda de
manuella listorna och kom‐ihåg‐lapparna kunde de gå in på intranätet
för att få en snabb överblick över arbetssituationen.
Planerade anpassningar i användning: Den fokuserade verksamheten

förändrades på så vis i en planerad anpassning i användning (PAA)
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[#21]. Intentionen att skapa en bättre överblick översattes i användnings‐
praktik genom säljarnas handlingar och sättet på vilket intranätrapporten
fungerade.
R es or so m b yt er äga re
Observerade företeelser: Det visade sig dock snart att resultatet inte

blev som förväntat. När säljarna tog ut rapporten kunde det hända att
vissa resor hamnade på ”fel” säljare. Ur ett tekniskt perspektiv fungerade
rapporten som den skulle, men när säljarna hjälpte varandra att lägga
upp bokningar, till exempel om en säljare var på lunch eller var ledig,
hamnade dessa bokningar ”fel”. När en säljare hade skapat en bokning,
så blev den också hans eller hennes enligt intranätrapporten.
Motstånd i användning: När intranätrapporten, verksamhetsramarna –

i termer av sättet att definiera resornas ägare och i termer av den pres‐
sade situationen – och säljarna själva blev verksamma i användnings‐
praktik tillsammans med de övriga elementen i den fokuserade verk‐
samheten visade det sig att kopplingarna mellan elementen inte höll för
påfrestningarna. Det uppstod på så vis motstånd i användning i förhål‐
lande till den ursprungliga intentionen [#22]. Därmed inträffade också en
kritisk händelse i förloppet och en ny episod inleddes (D2).
Å tergång till manu ella li stor
Observerade företeelser: När problemen upptäcktes hade vikarien
slutat på resebyrån och den IT‐ansvarige hade inte för avsikt att ta in vare
sig honom eller någon annan extern person för det ändamålet. Han
övergav då den ursprungliga intentionen och säljarna gick tillbaka till att
använda de manuella rutinerna igen.
Framväxande anpassning av intentionen: Denna händelse i förloppet

innebar en framväxande anpassning av den ursprungliga intentionen
bakom utvecklingsinsatsen (FAIi1) [#23]. Den IT‐ansvarige hade inte
lyckats översätta intentionerna i utvecklingspraktik inom ramarna för
utvecklingsinsatsen och avsåg inte heller att utveckla ramarna. Istället
anpassade han intentionen till den rådande situationen. Växelspelet
mellan utveckling och användning stannade av tills vidare.
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6.4.3

Den andra iterationen: utveckling

N ya möj ligheter
Observerade företeelser: När den vikarierande IT‐ansvarige i januari
2004 var tillbaka på resebyrån, nu i rollen som klinisk forskare, tog
Tommy på nytt upp frågan om intranätrapporten.
Stöd för utveckling: När vikarien kom tillbaka till resebyrån uppstod
på nytt stöd för utveckling relativt intentionen att skapa en bättre över‐
blick för säljarna (Si1) [#24]. En kritisk händelse inträffade och en ny
episod inleddes (D3). Det gjorde att den ursprungliga intentionen aktua‐
liserades och på nytt kunde översättas i utvecklingspraktik. Därmed
kunde växelspelet mellan utveckling och användning ta fart på nytt.

I nt ra nä trap po rt en upp da tera s
Observerade företeelser: Tommy hade en idé och frågade om det var
möjligt att ändra rapporten så att den istället läste uppgiften om vem som
senast hade ändrat bokningen. Om en bokning hamnade fel, så kunde
”rätt” säljare öppna bokningen och göra en ändring för att ”få tillbaka
den”. Den kliniske forskaren programmerade om intranätrapporten och
publicerade den på intranätet. När Tommy hade informerat säljarna om
den uppdaterade rapporten kunde de börja använda den.
Planerad anpassning i utveckling: Denna händelse i händelseförlop‐
pet var en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#25]. Intentionerna
översattes i utvecklingspraktik och en ny leverans togs fram och fördes in
som en del i den fokuserade verksamhetens infrastruktur av element.
Växelspelet vidmakthölls tills vidare.

6.4.4

Den andra iterationen: användning

D en up pdat erad e int ra nä tra pp ort e n t as i b ru k
Observerade företeelser: När utvecklingsarbetet var färdigt började
säljarna, precis som planerat, återigen att använda rapporten istället för
att använda de manuella listorna.
Planerad anpassning i användning: När säljarna började använda den

nya intranätrapporten som en del i sitt ordinarie arbete skedde en
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anpassning av den fokuserade verksamheten. Denna händelse i förloppet
innebär en planerad anpassning i användning (PAA) [#26].
F or ts at ta pr obl em m ed r es or som byter äga r e
Observerade företeelser: Ganska snart började dock säljarna upptäcka

att rapporten inte fungerade som tänkt den här gången heller. När säl‐
jarna använde intranätrapporten hände det då och då att bokningar
”försvann” från översiktsbilden trots att intranätrapporten hade ändrats.
Istället dök bokningarna upp på någon annan säljares översiktsbild.
Det visade sig att det inte räckte med att göra det möjligt för en säljare att
”få tillbaka” en bokning. Säljarna lade inte bara upp nya bokningar åt
varandra utan ändrade också befintliga bokningar, till exempel när den
ansvarige säljaren var på lunch eller ledig. Därmed kunde bokningar som
rätt säljare hade lagt upp försvinna långt senare.
Motstånd i användning: När intranätrapporten, verksamhetsramarna –
i termer av sättet att definiera resornas ägare och i termer av den pres‐
sade situationen – bokningsrutinen och säljarna själva blev verksamma
tillsammans med de övriga elementen i den fokuserade verksamheten
visade det sig att kopplingarna inte höll för verksamhetens påfrestningar.
Motstånd uppstod i förhållande till den ursprungliga intentionen att ge
säljarna en god överblick [#27] och därmed inträffade också en kritisk
händelse, som inledde nästa episod (D4).

6.4.5

Den tredje iterationen: utveckling

E n ny reg el
Observerade företeelser: Nu upplevde man att det inte längre återstod

några möjligheter att förändra intranätrapporten inom ramarna för
utvecklingsinsatsen. Tommy kom då på idén att införa en regel som sa att
man bara fick ändra sina egna bokningar. På så vis skulle det bli möjligt
att undvika att bokningar ”hoppade” mellan olika säljare och det skulle
till slut bli möjligt att få en korrekt rapport. Om en säljare till exempel
fick ett telefonsamtal som rörde någon annan säljares bokning kunde hon
skriva ned uppgiften i ett mail och skicka till den ansvarige säljaren.
Planerad anpassning i utveckling: Denna händelse i förloppet innebar
en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#28]. Medan de tidigare plane‐
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rade anpassningarna i utveckling [#20] och [#25] handlade om en föränd‐
ring av informationssystemen hade den här planerade anpassningen
istället verksamhetsramarna som mål. Tommy översatte på så vis inten‐
tionen i utvecklingspraktik inom ramarna för utvecklingsinsatsen och
växelspelet kunde därmed vidmakthållas.

6.4.6

Den tredje iterationen: användning

D en ny a reg eln börjar anv änd as
Observerade företeelser: Säljarna började, precis som planerat, att följa
den nya bokningsrutinen och än en gång använda intranätrapporten för
att få överblick över sina aktuella resor. När säljarna bara ändrade sina
egna bokningar bytte inte resorna längre ägare och intranätrapporten gav
en korrekt överblick över respektive säljares aktuella resor. Men istället
uppstod det andra problem.
Planerad anpassning i användning: När säljarna började använda den

nya intranätrapporten som en del i sitt ordinarie arbete skedde på nytt en
anpassning av den fokuserade verksamheten. Denna händelse i förloppet
innebär en planerad anpassning i användning (PAA) [#29]. I den plane‐
rade anpassningen i användning översattes intentionen i användnings‐
praktik. Eftersom det inte längre uppstod något motstånd i användning
stannade växelspelet mellan utveckling och användning av tills vidare.
D ub b ela rb et e
Observerade företeelser: När säljarna inte längre kunde hjälpa var‐
andra, utan istället tog meddelanden åt varandra, blev bokningsrutinen
istället mer omständlig. Elisabeth, en säljare, berättar: ”Om jag får ett
meddelande att en kunds namn är felstavat så vill jag gå in och ändra det själv.
Men Tommy säger att jag ska skicka ett e‐postmeddelande till den person som
”har” bokningen. Där förlorar vi tid.”
Motstånd i användning: När intranätrapporten, verksamhetsramarna –

i termer av sättet att definiera ägare för resor och i termer av den pres‐
sade situationen – bokningsrutinen och säljarna själva blev verksamma i
praktik tillsammans med de övriga elementen i den fokuserade verk‐
samheten uppstod inte något motstånd i förhållande till intentionen att
skapa överblick. Däremot uppstod motstånd relativt den framväxande
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intentionen att ha en effektiv bokningsrutin (Mi2)[#30]. Därmed inträffade
också en ny kritisk händelse och en ny episod inleddes (D5).
Säljarna p ri ori te ra r i nt e r eg el n
Observerade företeelser: Säljarna var stressade och såg det som nöd‐

vändigt att hjälpa varandra, även om det innebar att de inte kunde
utnyttja intranätrapporten för att få överblick över sina aktuella resor. De
kunde ju trots allt hålla koll på de aktuella bokningarna med hjälp av
manuella listor och kom‐ihåg‐lappar även om det var lite mer tids‐
ödande. Med tiden föll den nya regeln bort och säljarna återgick till att
hjälpa varandra och att istället använda manuella metoder för att ha
översikt över bokningarna.
Framväxande anpassning i användning: När säljarna började hjälpa

varandra med att registrera och uppdatera resor skedde en framväxande
anpassning i användningen (FAA) [#31]. Denna anpassning var inte
planerad från ett verksamhetsutvecklingsperspektiv utan hade karak‐
tären av improvisation. När intentionen inte översattes i ny utvecklings‐
praktik improviserade användarna för att lösa upp det motstånd som låg
mellan den dåvarande situationen och en framtida situation med en
rimlig arbetsbelastning. Växelspelet mellan utveckling och användning
stod fortsatt stilla.
Ra ppo rt en v i s ar på nyt t fel aktiga up pgif ter
Observerade företeelser: När säljarna på nytt började hjälpa varandra
visade bokningsrapporten på nytt felaktiga uppgifter om säljarnas aktu‐
ella resor.
Motstånd i användning: När intranätrapporten, bokningsrutinen och

den nya regeln, bokningssystemet, säljarna själva och de andra elementen
i den fokuserade verksamheten blev verksamma i användningspraktik
höll inte längre kopplingarna mellan elementen. Det uppstod på nytt
motstånd i användning i förhållande till den ursprungliga intentionen att
ge säljarna bättre överblick över sitt arbete (Mi1) [#32]. Därmed inträffade
också en ny kritisk händelse i förloppet och nästa episod inleddes (D6).
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V a d ä r rimlig t?
Observerade företeelser: Tommy var väl medveten om säljarnas pres‐

sade situation och trots att hans intention var att bidra till att förbättra
den så hade han inte uppnått de effekter som han eftersträvade. Samti‐
digt fanns det många andra arbetsuppgifter som kallade på hans upp‐
märksamhet och som skulle kunna leda till förbättringar av både säljar‐
nas arbetssituation och verksamheten som helhet. Tommy övergav därför
tills vidare intentionen att ge säljarna en bättre överblick över deras
aktuella resor.
Framväxande anpassning av intentionen: Denna händelse i förloppet
innebar en framväxande anpassning av den ursprungliga intentionen
bakom utvecklingsinsatsen (FAIi1) [#33]. Den IT‐ansvarige hade inte
lyckats översätta intentionerna i utvecklingspraktik inom ramarna för
utvecklingsinsatsen men upplevde det ändå som nödvändigt att lösa upp
det motstånd som uppstått. I ljuset av situationen som helhet ändrade
han därför den ursprungliga intentionen bakom det studerade delförlop‐
pet så att det låg i linje med de effekter som uppstod då verksamheten
kom till uttryck i användningspraktik.

Säljarna fortsatte att använda sina manuella listor och kom‐ihåg‐lappar
för att hålla reda på vilken information som skulle skickas ut när inför
olika avgångar. Den delen av verksamheten löpte vidare precis som före
utvecklingsinsatsen startade.
När den justerade bokningsrutinen blev verksamma i användningsprak‐
tik tillsammans med bokningssystemet, säljarna och de övriga elementen
i den fokuserade verksamheten var effekterna oförändrade jämfört med
situationen då händelseförloppet startade. Men eftersom intentionen –
efter anpassningen – också var oförändrad så uppstod inte längre något
motstånd. Växelspelet mellan utveckling och användning stannade av
tills vidare.

6.4.7

Den fjärde iterationen: utveckling

E n ny IT ‐an sv arig
Observerade företeelser: Sommaren 2005 började Tommy på ett nytt

jobb i ett annat företag i resebranschen. Gustav rekryterade en ersättare
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för Tommy men valde att dela upp tjänsten i två och samtidigt göra en
förändring av den formella organisationen. Den ena delen av Tommys
tjänst, den som handlat om ansvaret för säljarna på privatavdelningen,
lades på chefen för företagsavdelningen som kom att bli resebyråns
säljchef. Den andra delen, den som handlade om IT, lades på Olle. Olle
var IT‐tekniker och hade tidigare hjälpt resebyrån med deras hemsida.
För resebyrån, som hade planer på att utveckla en ny hemsida, passade
både hans kompetens och kunskap om resebyrån väl in och han rekryte‐
rades som IT‐ansvarig på halvtid.
Olle var till skillnad från Tommy specialiserad på IT och hade en djupare
kunskap om ämnet. Olle förstod också hur både bokningssystemet och
intranätet fungerade och kunde på så vis se delarna i en större helhet.
Olle såg att det var möjligt att själv göra en förändring i bokningssyste‐
met så att säljarna med en knapptryckning kunde ange ”rätt” säljare.
Stöd för utveckling: När Olle började på resebyrån ändrades på nytt

ramarna när det gäller IT‐relaterade utvecklingsinsatser. Gustav hade
många idéer om vad Olle skulle arbeta med men intranätrapporten var
inget som någon av dem hade i tankarna. Utifrån det studerade
händelseförloppets perspektiv beskrivs därför den här händelsen bäst
som att det uppstod stöd för intentionen att skapa bättre överblick för
säljarna (Si1) [#34]. Därmed inträffade också en kritisk händelse och en
ny episod inleddes (D7). När nya möjligheter uppstod aktualiserades den
ursprungliga intentionen att skapa en bättre överblick för säljarna. Det
blev på nytt möjligt att översätta den ursprungliga intentionen i utveck‐
lingspraktik och därmed kunde växelspelet mellan utveckling och
användning ta fart på nytt.
Både bok ning s sy st em et o ch in tran ät rap po rte n f ör änd ra s
Observerade företeelser: Olle konfigurerade om bokningssystemet och
lade till en funktion för att kunna registrera vilken säljare som ägde
bokningen. När man lade upp en bokning som tillhörde någon annan
säljare, kunde man använda den funktionen för att ange rätt säljare.
Sedan förändrade Olle intranätrapporten så att den läste de nya uppgif‐
terna från bokningssystemet och publicerade dem på intranätet.
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Planerad anpassning i utveckling: Denna händelse i förloppet innebar

en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#35]. Olle översatte intentio‐
nerna i utvecklingspraktik genom att både konfigurera om boknings‐
systemet och programmera om intranätrapporten och därmed vidmakt‐
hölls växelspelet mellan utveckling och användning tills vidare.

6.4.8

Den fjärde iterationen: användning

D e nya v erk tyg en ta s i bruk
Observerade företeelser: När utvecklingsarbetet var klart började
säljarna använda de nya verktygen. Den nya funktionen fungerade och
säljarna kunde på så vis fortsätta att hjälpa varandra när det var stressigt,
få en bättre överblick över sitt arbete och dessutom ha en effektiv bok‐
ningsrutin.
Planerade anpassningar i användning: Denna händelse i förloppet

innebar en planerad anpassning i användning (PAA) [#36]. När säljarna
använde de nya verktygen i det dagliga arbetet översattes intentionerna i
användningspraktik. När bokningssystemet, intranätrapporten, bok‐
ningsrutinen och säljarna blev verksamma i användningspraktik till‐
sammans med de övriga elementen i den fokuserade verksamheten
uppstod inte längre något motstånd. Den fokuserade verksamheten kom
att omfatta både intentionen att ge säljarna en bättre överblick över sitt
arbete och intentionen att ha en effektiv bokningsrutin utan att motstånd
uppstod. I och med det stannade växelspelet mellan utveckling och
användning av tills vidare.
Stabilisering tills vidare: Säljarna fortsatte att arbeta med intranätrap‐

porten, även om det då och då uppstod felaktigheter på grund av att
säljarna glömde att uppdatera resorna i bokningssystemet. Det motstånd
som uppstod accepterades och ingen ny utveckling skedde. År 2009
berättar en säljare hur han upplever det: ”[I bokningssystemet] slår man ju
F3, då kommer man in i den här där man äger bokningen och lägger in sina
initialer. Visst, det är klart att man missar ibland. Det funkar i alla fall betydligt
bättre.”
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6.4.9

Grafisk representation och indelning i episoder

I figur 9 (nedan) gör jag en grafisk representation av det analyserade
händelseförloppet. Liksom i händelseförlopp B förekommer här fram‐
växande anpassningar av intentionen. En skillnad mot de tidigare hän‐
delseförloppen är det här även förekommer kritiska händelser där det
uppstår stöd i förhållande till en intention (se avsnitt 2.4.4, 3.3.4 och
4.2.5). En episod kan därmed starta genom att det antingen uppstår
motstånd eller stöd i förhållande till någon intention.

176

Figur 9. Grafisk representation av händelseförlopp D.

Kapitel 6

6.5

HÄNDELSEFÖRLOPP E

Resebyrån producerade och sålde resepaket till kunderna. När kunden
köpte en resa köpte de i regel också en flygbiljett, men dessa ingick inte i
resebyråns paket utan bokades separat. Resebyrån hade inte själva licens
att utfärda flygbiljetter utan måste köpa dessa från en återförsäljare av
flygbiljetter. För den tjänsten betalades en avgift per flygbiljett.

6.5.1

Den första iterationen: utveckling

E t t n yt t a vt al
Observerade företeelser: En person som tidigare hade arbetat på rese‐

byråns återförsäljare av flygbiljetter hade bytt jobb och kontaktade
Gustav genom sin nye arbetsgivare. Den nya arbetsgivaren, Gamma,
kunde erbjuda en ny lösning på hanteringen av flygbiljetter samt en
möjlighet att köpa flygbiljetter till ett lägre pris än tidigare. För att börja
köpa biljetter från Gamma behövde resebyrån dock byta flygbokning‐
ssystem.16 Förändringen bedömdes inte bli problematisk utifrån vare sig
ett tekniskt perspektiv eller ett användarperspektiv. Tommy berättade:
”Gamma sa att det inte var några problem att gå över och vi såg inga problem.
Flera av säljarna hade tidigare jobbat i det nya flygbokningssystemet och tyckte
att det var bättre.” Erbjudandet passade bra med Gustavs ambition att
minska resebyråns kostnader. När konjunkturen vek och resandet i hela
världen minskade under åren 2002 och 2003 hade Gustav blivit tvungen
att se över alla kostnader (se avsnitt 5.3.2).
Stöd för utveckling: Gustav hade en övergripande ambition att sänka

kostnaderna men han hade inte någon uttalad plan att sänka dem just för
flygbiljetter. När erbjudandet från återförsäljaren kom ändrades dock
förutsättningarna och det uppstod plötsligt stöd för att göra detta, vilket
låg i linje med den övergripande ambitionen. Jag tolkar därför den första
händelsen i det här händelseförloppet som att det uppstod stöd för att
realisera intentionen att sänka kostnaderna för flygbiljetter (Si1) [#37]. I

16 Den nya lösningen innebar att resebyrån skulle kunna skriva ut flygbiljetter direkt på
resebyrån istället för att som tidigare ringa till återförsäljaren, som ställde ut biljetterna och
skickade dem per post. I licentiatavhandlingen beskrev jag dessa händelser, men i den här
avhandlingen har jag valt att inkludera det delförloppet (se avsnitt 2.2.5 för en motivering).
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det här händelseförloppet kommer jag att betrakta intentionen att sänka
kostnaderna för flygbokning som den ursprungliga intentionen.
I och med erbjudandet från Gamma ändrades också ramarna för utveck‐
ling. Att byta återförsäljare av flygbiljetter hade tidigare inte legat inom
ramarna men nu uppstod det en möjlighet att översätta intentionen i
utvecklingspraktik, vilket skulle skapa möjligheter att i användnings‐
praktik sänka kostnaderna. I händelsen aktualiserades intentionen och
förloppets väg framåt utmanades. Detta utgjorde en kritisk händelse och
en ny episod inleddes (E1).
Byte av å te rf ör säl j are
Observerade företeelser: Gustav tecknade ett avtal med Gamma som

innebar att resebyrån kunde köpa flygbiljetter till ett bättre pris. Gammas
tekniker kom och installerade ett nytt flygbokningssystem som säljarna
skulle använda när de beställde resor. Det nya flygbokningssystemet
kommunicerade direkt med Gammas server. Slutligen utbildade företa‐
get säljarna i det nya flygbokningssystemet.
Planerade anpassningar i utveckling: Den andra händelsen i förloppet

tolkar jag som en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#38]. Intentio‐
nen översattes i utvecklingspraktik i termer av att skriva ett nytt avtal,
införa ett nytt informationssystem och utbilda säljare i det nya arbetssät‐
tet. Detta ledde till att ett antal leveranser togs fram och därmed föränd‐
rades elementen i verksamhetens infrastruktur.

6.5.2

Den första iterationen: användning

D et n ya f lygb okni ngssy s temet
Observerade företeelser: För säljarnas del innebar det nya flygbok‐
ningssystemet att de till viss del kom att arbeta på ett nytt sätt. Avtalet
som sådant påverkade inte säljarna, men det nya flygbokningssystemet
var annorlunda uppbyggt än det tidigare och de var tvungna att lära sig
nya kommandon. Det var dock inte något större problem och vissa av
säljarna hade redan jobbat i det nya systemet på tidigare arbetsplatser.
Planerade anpassningar i användning: När säljarna började använda

leveranserna skedde en planerad anpassning i användning (PAA) [#39]. I
användningspraktik översattes intentionerna och när resebyrån köpte
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flygbiljetter gjordes det till ett lägre pris än tidigare. Därmed realiserades
intentionen att sänka kostnaderna för flygbiljetter.
I nt eg rat i on en fungerar i nt e
Observerade företeelser: Det var inga problem för säljarna att boka
flygbiljetter till kunderna, men när uppgifterna om flygbiljetterna skulle
föras över från flygbokningssystemet till bokningssystemet uppstod ett
oväntat problem. Det tidigare flygbokningssystemet hade varit integrerat
med bokningssystemet som säljarna använde för att administrera kun‐
dernas bokningar. När säljarna bokade flyg åt kunderna kunde de med
en knapptryckning föra över uppgifterna till bokningssystemet. Säljarna
upplevde att det var en smidig lösning och även det nya flygboknings‐
systemet hade en sådan funktion. När säljarna började använda flygbok‐
ningssystemet var det dock något som inte fungerade och uppgifterna
fördes inte över.
Motstånd i användning: När säljarna, flygbokningssystemet, uppgif‐

terna om flygbokningar, bokningssystemet och de övriga elementen i den
fokuserade verksamheten blev verksamma i användningspraktik upp‐
stod det inte motstånd i förhållande till intentionen att sänka kostnaderna
för flygbiljetter. Däremot uppstod motstånd i förhållande till en annan
framväxande intention, nämligen att ge kunderna en bra service (Mi2)
[#40]. Den fokuserade verksamheten höll inte för användningspraktikens
påfrestningar och kopplingarna mellan elementen föll samman vad
gällde intentionen att ge kunderna en bra service. Intentionen var inte på
något sätt ny i den studerade verksamheten, men den hade inte tidigare
aktualiserats i det studerade händelseförloppet. Därmed inträffade också
en ny kritisk händelse, händelseförloppets väg framåt utmanades och en
ny episod inleddes (E2).
Manuell t ar bet e
Observerade företeelser: Eftersom det var viktigt att kundernas res‐

planer skrevs ut behövde uppgifterna komma in i bokningssystemet. När
den automatiska överföringen inte fungerade fick säljarna lägga in upp‐
gifterna manuellt, vilket gjorde att arbetet tog längre tid än tidigare.
Framväxande anpassning i användning: För att lösa upp motståndet i

förhållande till intentionen att ge kunderna en bra service och ”lappa
ihop” kopplingarna mellan elementen i den fokuserade verksamheten
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anpassade säljarna sina handlingar till de nya omständigheterna. Det var
inte någon från början planerad anpassning, utan jag tolkar den som en
framväxande anpassning i användning (FAA) [#41]. I användnings‐
praktik översatte säljarna intentionen att ge kunderna en bra service till
handlingarna att manuellt registrera flyguppgifterna. Detta skedde dock
utan att händelseförloppet gick över i utveckling.
Ö k a d st re ss
Observerade företeelser: Säljarnas manuella arbete gjorde att respla‐

nerna kunde skrivas ut och skickas till kunderna. Men det innebar också
ett extra arbetsmoment för säljarna som redan var stressade. Sara, en
säljare, berättar: ”Det är problem med att få över bokningarna från flygbok‐
ningssystemet till bokningssystemet. Det är mycket dubbeljobb man får göra,
speciellt om det är många flygbiljetter. Informationen används när man skickar
ut resplan till kunderna och måste därför finnas i bokningssystemet.”
Motstånd i användning: Med dubbelarbetet hade säljarna lyckats

upprätthålla verksamheten på ett sätt som gjorde att de kunde ge fortsatt
bra service till kunderna. Men när flygbokningssystemet, den manuella
arbetsrutinen, säljarna själva och de övriga elementen i den fokuserade
verksamheten blev verksamma i användningspraktik uppstod motstånd
relativt ytterligare en framväxande intention, nämligen intentionen att ha
en effektiv bokningsrutin (Mi3) [#42]. Även om intentionen låg bakom
många av de utvecklingsinsatser som genomfördes på resebyrån under
den studerade perioden så hade den inte aktualiserats tidigare i just det
här händelseförloppet. Därmed inträffade en ny kritisk händelse, händel‐
seförloppets väg framåt utmanades och nästa episod (E3) inleddes.
Problem me d da tak ommu nik atio nen
Observerade företeelser: Tommy kontaktade Gamma för att få proble‐
met med integrationen åtgärdat. Företagets tekniker kom till resebyrån
och felsökte installationen, men hittade inget fel. Istället sa han att pro‐
blemet hade att göra med resebyråns egna IT‐nätverk, vilket gjorde att
Gammas programvara inte kunde kontakta servern. Teknikern menade
att den IT‐ansvarige skulle behöva ändra de interna IP‐adresserna, men
Tommy såg ingen möjlighet att göra det. När varken Tommy eller åter‐
försäljaren hittade någon annan lösning stannade felsökningen av. Under
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tiden arbetade säljarna vidare med att manuellt föra över uppgifterna
från flygbokningssystemet till bokningssystemet.
När problemet inte hade blivit löst på ett halvår började säljarna miss‐
trösta och förtroendet för ledningens vilja att förbättra situationen sjönk.
Lisa, en säljare, berättade: ”Om det hade varit Tommy eller Gustav som hade
haft problemet så hade det nog varit löst vid det här laget. Eller så hade man
åtminstone kollat upp och sett om det går att lösa. /.../ Vad händer med flygbok‐
ningssystemet? ’Vi jobbar på det’, säger Tommy. Det vet jag.”
Tommy var själv medveten om problemen och frustrerad över situa‐
tionen. Han berättade: ”Jag förstår att det snackas mycket om det. Jag är
frustrerad att jag inte kan göra något åt det. Gamma säger att vi måste ändra IP‐
nummer. Jag är livrädd för att göra det. Blir något fel får man felsöka hur mycket
som helst. Det känns som en jättegrej ... ”
Gamma visade inte heller något större intresse att hjälpa till, vilket fick
Tommy att känna vanmakt. ”Han skulle komma tillbaka, men har inte gjort
det [på två veckor]. Jag kan inte sitta dagarna i ända och jaga underleverantörer.
Hur länge ska jag kasta in pengar i ett dåligt projekt? I värsta fall kan man säga
att kostnaden hamnar på utbildningskontot. Man måste ha modet att säga att det
här blev lärpengar och inget annat.”
När Tommy inte längre såg någon möjlighet att lösa problemen menade
han att det nu låg på Gustav att se till att en förändring kom till stånd.
Men Gustav hade inte uppfattat det så, utan trodde att Tommy arbetade
med frågan. Gustav berättade: ”Jag har delegerat det till Tommy. Jag har
tydligt berättat för honom att det är affärskritiskt och att han måste prioritera det
… Jag har ju inga verktyg för att följa upp det, men jag frågar Tommy då och då.
Han säger att de inte har löst det än.” Trots resebyråns litenhet lyckades de
inte hitta någon tid att stämma av hur det gick och veckorna gick utan att
något hände.
Stabilisering tills vidare: I dessa observerade företeelser har jag inte

utifrån undersökningsramen kunnat identifiera någon teoretisk händelse
som fört förloppet framåt. Istället finner växelspelet mellan utveckling
och användning en temporär vila, som dock är präglad av motstånd.
Tommy och återförsäljarens tekniker lyckades inte översätta intentio‐
nerna i utvecklingspraktik inom ramarna för utvecklingsinsatsen. De
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försökte göra planerade anpassningar i utveckling, men lyckades inte
åstadkomma förändringar av elementen i verksamhetens infrastruktur av
element. Gammas tekniker menade att problemen låg utanför deras
åtagande, Tommy hade inte kompetens att lösa upp motståndet på egen
hand och inte heller någon vana eller vilja att ta in externa konsulter för
att lösa IT‐problem. När växelspelet mellan utveckling och användning
stannade av framträdde konturerna av utvecklingsinsatsens ramar.
Till skillnad från tidigare händelseförlopp där dubbelarbete förekommit
(se avsnitt 6.2.2 och 6.4.6) upprätthölls användningspraktiken här trots
dubbelarbetet. Att registrera kunduppgifter och att använda intranätrap‐
porten för att skapa överblick var ur säljarnas perspektiv inte alls lika
verksamhetskritiskt som att skicka ut färdplaner till kunderna. Det kan
antas vara skälet till att arbetsrutinen med dubbelarbete den här gången
vidmakthölls. Samtidigt realiserades de den ursprungliga intentionen
fortfarande, det vill säga att sänka kostnaderna för flygbokningar.

6.5.3

Den andra iterationen: utveckling

E n ny öv ere n sko mm els e
Observerade företeelser: Efter en tid tog VD tag i frågan och gjorde
klart för Gamma att resebyrån skulle vara tvungen att vända sig till en
annan leverantör om inte integrationen fungerade. Gustav berättade: ”Jag
ringde till återförsäljaren och sa att ’det här fungerar inte. Vi kommer att säga
upp avtalet om ni inte fixar det här’.” En tid efter telefonsamtalet hade
Gustav och Tommy ett möte med Gammas VD och den ansvarige tekni‐
kern. I det mötet kom de överens om att företaget skulle hjälpa resebyrån
att få integrationen att fungera som tänkt.
Planerad anpassning av förutsättningar: Denna händelse i förloppet

tolkar jag som en planerad anpassning av förutsättningar (PAF) [#43].
Gustav gjorde en planerad intervention för att få utvecklingsarbetet att
starta igen och i och med detta knöts Gammas kompetens till resebyrån.
Därmed förändrades ramarna för utvecklingsinsatsen och det blev på
nytt möjligt att översätta intentionerna i utvecklingspraktik.
Pr ogr amv ar an f ö r d ata ko mmu nik ati on f l y t t a s
Observerade företeelser: Gammas tekniker och Tommy började pröva
olika lösningar och lyckades till slut få integrationen att fungera genom
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att flytta det program som skötte datakommunikationen mellan reseby‐
rån och återförsäljarens server. Tidigare hade det varit installerat på
resebyråns server, men när de istället körde programmet från Tommys
dator så fungerade integrationen plötsligt, även om ingen visste exakt
varför.
Planerad anpassning i utveckling: Denna händelse i förloppet tolkar

jag som en planerad anpassning i utveckling (PAU) [#44]. Tommy och
Gammas tekniker översatte intentionerna i utvecklingspraktik och rese‐
byråns infrastruktur av element konfigurerades om.

6.5.4

Den andra iterationen: användning

E n f ung er an de integ ration
Observerade företeelser: När Tommy och Gammas tekniker hade
flyttat programmet som skötte datakommunikationen till återförsäljarens
server började säljarna använda funktionen att föra över flyguppgifter
igen. Därmed upphörde också det manuella dubbelarbetet.
Planerad anpassning i användning: När säljarna började använda

funktionen för att föra över uppgifterna om flygbokningar skedde en
planerad anpassning i användning (PAA) [#45]. I användningspraktik
översattes intentionerna och inget motstånd uppstod längre i förhållande
till någon av intentionerna: att köpa flygbiljetter till ett bättre pris, att ge
kunderna en bra service och att ha en effektiv bokningsrutin. Därmed
stannade växelspelet mellan utveckling och användning av tills vidare.
I nt eg rat i on en g å r n ed igen
Observerade företeelser: Att integrationen började fungera igen var en
stor lättnad för säljarna, men det dröjde bara ett par dagar till integratio‐
nen på nytt gick ned. Säljarna blev åter desillusionerade och började på
nytt föra över uppgifterna manuellt.
Motstånd i användning: När säljarna, bokningssystemet, och flygbok‐

ningssystemet blev verksamma tillsammans med de övriga elementen i
den fokuserade verksamheten föll elementen på nytt av någon anledning
isär. Säljarna fick åter rycka in för att lappa ihop den fokuserade verk‐
samheten och därmed uppstod på nytt motstånd i förhållande till inten‐
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tionen att ha en effektiv bokningsrutin (Mi3) [#46]. Därmed inträffade
också en ny kritisk händelse och en ny episod inleddes (E4).
O m st ar t
Observerade företeelser: När Tommy, som hade varit bortrest ett par

dagar, kom tillbaka upptäckte han att ett program på hans egen dator
hade kraschat och därmed även fått kommunikationsprogrammet att
krascha. När han startade om datorn startade programmen som de skulle
och integrationen började fungera igen.
Säljarnas förtroende för ledningens förmåga att driva utvecklingsinsatsen
var lågt efter den senast tidens problem (se även 5.3.5) och även om
integrationen nu fungerade så tvivlade användarna på att problemet var
löst. Tommy berättar: ”Under mötet sa Lisa att kopplingen mellan systemen
bara fungerar ibland. Den fungerar klockrent nu! Det var bara det att backupen
hade gått ner och det har gjort att kopplingen inte har fungerat på en vecka.”
Framväxande anpassning i användning: Att starta om Tommy dator

då integrationen gick ned var inte en arbetsrutin som var planerad från
början men genom att göra detta upprätthöll säljarna en verksamhet som
realiserade intentionerna att ge en god service, att ha en effektiv bok‐
ningsrutin och att sänka kostnaderna för flygbiljetter. Händelsen där
arbetsrutinen att starta om Tommys dator infördes tolkar jag som en
framväxande anpassning i användning (FAA) [#47]. Säljarna och Tommy
översatte intentionen i användningspraktik med de till buds stående
medlen utan att händelseförloppet gick över i utveckling.
Stabilisering tills vidare: Efter en tid hände samma sak igen, men
eftersom det bara var att starta om datorn så löste Tommy snabbt pro‐
blemet igen. Med tiden lärde sig säljarna också att göra likadant de
gånger Tommy inte var på kontoret. Att starta om Tommys dator då och
då blev en del av arbetsrutinerna på resebyrån och händelseförloppet
stabiliserades därmed tills vidare.
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6.5.5

Grafisk representation och indelning i episoder

I figur 10 gör jag en grafisk representation av det analyserade
händelseförloppet. Precis som i händelseförlopp D förekommer det
kritiska händelser där det uppstår stöd relativt en intention (se figur 9).
En skillnad mot tidigare analyserade händelseförlopp är att det här
aktualiseras tre olika intentioner över tiden.

Figur 10. Grafisk representation av händelseförlopp E.

6.6

SAMMANFATTNING

I det här kapitlet har jag beskrivit och analyserat växelspelet mellan
utveckling och användning i fem händelseförlopp utifrån den undersök‐
ningsram som presenterades i kapitel 4. Totalt har jag identifierat 47
händelser i vilka de studerade händelseförloppen förts framåt. Baserat på
kritiska händelser av antingen motstånd eller stöd i förhållande till någon
intention har jag delat in händelseförloppen i 18 episoder där växelspelet
tog fart, vidmakthölls eller stannade av.
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I

det här kapitlet skiftar jag analysnivå och riktar intresset
mot mönster i de händelseförlopp som beskrevs och
analyserades i det föregående kapitlet. Först kommer jag att
söka efter mönster i händelseförloppens olika episoder. För vart och
ett av dessa mönster kommer jag sedan att analysera hur och varför
händelseförloppet har förts framåt i de instanser som har
identifierats.
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7.1
7.1.1

IDENTIFIERING AV MÖNSTER I EPISODERNA
Händelsekedjor

I analysen av de fem händelseförloppen (A–E) i det föregående kapitlet
identifierade jag 47 händelser som förde förloppet framåt. I händelseför‐
loppen utmanades vägen framåt vid 18 kritiska händelser. En kritisk
händelse bryter av händelseförloppet och markerar slutet på en episod
och början på en ny (Newman och Robey 1992). I den nya episoden följer
andra händelser och episoden varar till dess att händelseförloppets väg
framåt på nytt utmanas till följd av att det inträffar en ny kritisk hän‐
delse. Varje episod bildar på så vis en sammanhållen händelsekedja.
De händelsekedjor som identifierades i kapitel 1476 inleddes med en
kritisk händelse av antingen motstånd (Mi) eller stöd (Si) i förhållande till
intentionen. Sedan följde någon av följande händelser: planerad anpass‐
ning av förutsättningar (PAF), planerad anpassning i utveckling (PAU),
planerad anpassning i användning (PAA), framväxande anpassning i
användning (FAA) eller framväxande anpassning av en intention (FAIi).
När nästa händelse av antingen motstånd (Mi) eller stöd (Si) i förhållande
till någon intention inträffade avslutades episoden.

7.1.2

Jämförelse mellan episoder

Nedan kommer jag att visa på likheter och skillnader mellan de 18 identi‐
fierade episoderna i termer av vilka händelser varje kedja består av och i
vilken ordning dessa kommer. Den första episoden i det första händelse‐
förloppet (A1) inleds med en kritisk händelse som sedan följs av händel‐
serna PAF, PAU och PAA. Samma mönster återfinns i episoderna A3, B1,
C1 samt E3.
Den andra episoden (A2) följer ett annat mönster. Där följer endast en
händelse efter den kritiska händelsen: FAA. Detta mönster upprepas i
episoderna B2, D5, E2 och E4. Nästa mönster återfinns i episoden B3 där
den kritiska händelsen följs av en annan enstaka händelse: FAIi. Det
tredje mönstret återkommer i episoderna D2 och D6.
I det fjärde och sista mönstret i de studerade episoderna följs den kritiska
händelsen av händelserna PAU och PAA. Det mönstret förekommer i
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fem episoder: D1, D3, D4, D7 och E1. Till skillnad från de tre första
mönstren, som alla startar med motstånd, förekommer det i det fjärde
mönstret episoder som startar med stöd.

7.1.3

Fyra typer av händelsekedjor

Ovan har jag visat på likheter och skillnader i termer av sekvenser av
händelser för de 18 episoder som identifierades i det föregående kapitlet.
Genom denna jämförelse har jag utifrån de studerade händelseförloppen
härlett fyra typer av händelsekedjor.17
I en av de fyra typerna av händelsekedjor stannar händelseförloppet av
tills vidare när intentionen anpassats framväxande (FAIi). Den typen av
händelsekedja kommer jag att kalla för typ 0. I de tre övriga typerna av
händelsekedjor förs händelseförloppet framåt genom olika slags händel‐
ser. I händelsekedjor av typ I förs förloppet vidare genom framväxande
anpassningar i användning (FAA) samtidigt som växelspelet mellan
utveckling och användning står stilla. I händelsekedjor av typ II går
förloppet över i utveckling genom planerade anpassningar i utveckling
(PAU). I händelsekedjor av typ III står händelseförloppet i samtliga fall
stilla en längre tid innan det tar fart genom planerade anpassningar av
förutsättningar (PAF).
Den första typen av händelsekedja har jag kallat för typ 0 eftersom den
inte för förloppet framåt i samma bemärkelse som de övriga händelse‐
kedjorna. Dessa har jag därefter numrerat enligt höjningen av abstrak‐
tionsnivån (jämför Bateson 1972; Watzlawick m.fl. 1974; Bateson 1979)
som jag relaterar till de olika slags händelser som för förloppet framåt i
respektive fall. Framväxande anpassningar i användning (typ I) relaterar
till den operativa verksamheten på basnivå. Planerade anpassningar i
utveckling (typ II) relaterar till en metanivå i förhållande till den operativa
verksamheten. Planerade anpassningar av förutsättningarna (typ III) för
utveckling relaterar till en abstraktionsnivå ovanför de planerade utveck‐

Eftersom det inte finns något som säger att de händelseförlopp som jag har valt att
studera innehåller alla möjliga typer av händelsekedjor kommer jag att i avsnitt 7.3 föra en
diskussion om analysens begränsningar samt möjliga alternativa mönster.
17
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lingsinsatserna, vilket kan ses som en meta‐metanivå i förhållande till den
operativa verksamheten.
Tabell 4 visar en sammanställning över de olika typerna av händelse‐
kedjor, vilka episoder de har identifierats i samt antalet episoder inom
respektive typ.18
Tabell 4. Fyra typer av händelsekedjor.
Typ

Händelsekedja

Instanser

Antal

Typ 0

FAIi

B3, D2, D6

3

Typ I

FAA

A2, B2, D5, E2, E4

5

Typ II

PAU, PAA

D1, D3, D4, D7, E1

5

Typ III

PAF, PAU, PAA

A1, A3, B1, C1, E3

5

Totalt

7.2

18

ANALYS AV INSTANSER

I det föregående avsnittet identifierade jag fyra typer av händelsekedjor. I
de följande avsnitten kommer jag att för var och en av dessa analysera de
instanser som jag har identifierat i de studerade händelseförloppen. Jag
kommer också att, i termer av Van de Vens och Pooles (1995; 2004) teorier
om generativa mekanismer, ge en förklaring till hur och varför förloppet
har förts framåt i respektive fall.
Jag kommer först att analysera de två typer av händelsekedjor där för‐
loppet går över i utveckling och växelspelet mellan utveckling och
användning på så vis tar fart eller vidmakthålls. Dessa ligger i linje med
ett perspektiv på förändring som planerat. Därefter kommer jag att
analysera de två typer där förloppet inte går över i utveckling och växel‐
spelet på så vis står stilla. Dessa ligger i linje med ett perspektiv på
förändring som framväxande. Varje analys inleds med en beskrivning av
mönstret i respektive typ av händelsekedja.

Jag vill understryka att syftet med att räkna antalet förekomster inte är att ge sken av att
de olika typerna av mönster skulle vara mer eller mindre vanligt förekommande. Syftet är
att relatera episoderna till den helhet som händelseförloppen tillsammans utgör.
18
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7.2.1

Händelsekedjor av typ II

Besk ri vning av mö ns tr e t
Efter den inledande kritiska händelsen förs händelseförloppet framåt i
utveckling när en planerad anpassning i utveckling utförs (PAU). Däref‐
ter går händelseförloppet återigen över i användning när de utvecklade
leveranserna börjar användas i en planerad anpassning i användning
(PAA). Tabell 5 visar dessa instanser samt de händelser som de består av,
inklusive de kritiska händelser (*) som föregår och avslutar episoden.
Tabell 5. Instanser av händelsekedjor av typ II.
Episoder

*

PAU

PAA

*

D1

#19

#20

#21

#22

D3

#24

#25

#26

#27

D4

#27

#28

#29

#30

D7

#34

#35

#36

–

E1

#37

#38

#39

#40

A n a l y s av i n s ta n s er
Den första instansen (D1) av en händelsekedja av typ II inträffar i intra‐
nätinsatsen när den IT‐ansvarige uppmärksammat att hans vikarie kan ta
fram intranätrapporter direkt från bokningssystemet utan att använda
rapportgeneratorn (se avsnitt 6.4.1). Därmed uppstår stöd för intentionen
att ge säljarna en bättre överblick över sitt arbete, vilket leder till att
händelseförloppets väg framåt utmanas [#19]. Den IT‐ansvarige ger
uttryck för intentionen genom att låta ta fram en översiktsrapport för
säljarna. Detta är inte planerat på förhand men det ligger väl i linje med
den IT‐ansvariges övergripande ambition att förbättra säljarnas arbets‐
situation. Intentionen översätts i utvecklingspraktik genom att den IT‐
ansvarige låter vikarien programmera den önskade rapporten [#20], som
sedan tas i bruk av säljarna [#21]. Efter en tids användning står det emel‐
lertid klart att rapporten inte givit en korrekt bild av arbetssituationen
och att det därmed uppstår motstånd i förhållande till intentionen att ge
säljarna en bättre överblick [#22]. Denna händelse avslutar den första
episoden och bildar samtidigt startpunkten för en ny episod.
En annan instans (D3) av en händelsekedja av typ II inträffar en tid
senare i intranätinsatsen när den vikarierande IT‐ansvarige åter engage‐
rats av resebyrån som klinisk forskare för ett annat uppdrag (se avsnitt
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6.4.3). Det är inte planerat att han ska arbeta med översiktsrapporten men
när han finns tillgänglig uppstår det på nytt stöd för den ursprungliga
intentionen [#24]. Intentionen översätts i utvecklingspraktik genom att
intranätrapporten programmeras om igen [#25] och den kan därefter
börja användas av säljarna [#26]. Men då kunderna ringer in och den
aktuella säljaren inte är anträffbar går kollegorna in och uppdaterar
informationen i bokningssystemet. På så vis ändras också ägaren till
bokningen och när intranätrapporten körs visar den inte en korrekt bild
av arbetssituationen. Därmed uppstår det på nytt motstånd i förhållande
till intentionen att ge säljarna en bättre överblick [#27] och episoden
avslutas.
Samma händelse [#27] leder dock till att en ny episod startar i det stude‐
rade förloppet (D4) (se avsnitt 6.4.5). Det finns inga medel att göra några
förändringar i bokningssystemet, men genom att införa en regel som
säger att säljarna bara skall ändra sina egna bokningar blir det möjligt att
säkerställa att intranätrapporten visar en korrekt bild av arbetssituatio‐
nen. Den IT‐ansvarige ser på så sätt en möjlighet att, inom ramarna för
utvecklingsinsatsen, översätta intentionen i utvecklingspraktik [#28]. När
säljarna börjar tillämpa regeln [#29] går händelseförloppet över i an‐
vändning igen. På så vis vidmakthålls växelspelet mellan utveckling och
användning. Säljarnas arbete blir dock omständligt när de inte kan hjälpa
varandra och det uppstår istället motstånd i förhållande till intentionen
att ha en effektiv bokningsrutin [#30]. Därmed utmanas händelseförlop‐
pets väg framåt på nytt och episoden avslutas.
När det långt senare (D7) börjar en ny IT‐ansvarig ser han nya möjlighe‐
ter att realisera intentionen genom att göra förändringar i både boknings‐
systemet och i intranätrapporten (se avsnitt 6.4.7). När den nya personen
börjar på resebyrån och ser möjligheterna uppstår på nytt stöd för inten‐
tionen att skapa överblick för säljarna [#34]. Intentionen översätts i
utvecklingspraktik genom att Olle programmerar om rapporten och gör
den nödvändiga förändringen i bokningssystemet [#35], varpå säljarna
börjar använda de båda systemen [#36]. Därefter stabiliseras den fokuse‐
rade verksamheten tills vidare och episoden avslutas inte genom att
någon ny kritisk händelse inträffar utan genom att den fokuserade verk‐
samheten stabiliseras inom ramen för den studerade perioden (vilket i
tabell 5 markeras med ett streck).
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Även i flygbokningsinsatsen inträffar en instans (E1) av en händelsekedja
av typ II (se avsnitt 6.5.1). När återförsäljaren av flygbiljetter kontaktar
VD och erbjuder honom ett bättre avtal utmanas händelseförloppets väg
framåt och det uppstår stöd för intentionen att sänka kostnaderna för
flygbiljetter [#37]. Det är inte planerat från början men ligger väl i linje
med den övergripande ambitionen att minska kostnaderna. Intentionen
översätts i utvecklingspraktik, det nya flygbokningssystemet införs och
säljarna utbildas [#38], varpå flygbokningssystemet och det nya avtalet
tas i bruk [#39]. När det visar sig att integrationen mellan flygboknings‐
systemet och bokningssystemet inte fungerar uppstår det dock motstånd
i förhållande till intentionen att ge kunderna en bra service och händelse‐
förloppets väg framåt utmanades på nytt [#40].
Mappning mot generat iva m ek ani sm er
I en jämförelse med de generativa mekanismer som har identifierats av
Van de Ven och Poole (1995; 2004) är det den teleologiska mekanismen
som ligger mest i linje med de instanser som ovan identifierats av en
händelsekedja av typ II. Den IT‐ansvarige upplever ett problem alterna‐
tivt ser en möjlighet, söker efter handlingsalternativ och implementerar
sedan lösningen. Det är möjligt att förklara händelseförloppet som att det
löper fram emot realiseringen av intentionen och att den IT‐ansvarige
vidtar de åtgärder som han anser vara ändamålsenliga inom ramarna för
utvecklingsinsatsen.
Jag vill understryka att min analys inte handlar om att värdera huruvida
den IT‐ansvariges val av lösning är ”rätt” eller ”bra” i förhållande till den
intention han vill uppnå, utan mitt fokus ligger på att förklara hur hän‐
delseförloppet (i de här fallen) har utvecklats som resultatet av ett ända‐
målsenligt handlande från den IT‐ansvariges sida utifrån den specifika
situation som rådde just där och då.
Överensstämmelsen mellan den dialektiska generativa mekanismen och
sättet på vilket händelseförloppet förs framåt i händelsekedjor av typ II
upplever jag inte som lika stor. Jag ser inte någon direkt koppling till
konflikter. Observera att jag inte räknar den kritiska händelsen som
drivande i förloppet, utan jag använder den istället – analogt med
Newman och Robey (1992) – för att markera att vägen framåt utmanas
och förloppet går in i en ny episod. I annat fall hade det till exempel varit
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möjligt att se motstånd som en konflikt i vissa fall, till exempel då olika
intentioner ställs emot varandra. Man skulle också kunna se stöd som
evolution, till exempel när teknikskiften eller personalförändringar
plötsligt gör det möjligt att realisera intentioner som tidigare upplevts
omöjliga. Det vägval jag har gjort innebär att jag inte ser att dessa instan‐
ser av motstånd eller stöd för förloppen framåt, utan att de utgör konse‐
kvenser där personer har möjlighet att agera – eller avstå från att agera –
för att föra förloppen framåt (jämför Lundeberg 1993). Det är de dessa
handlingar som står i fokus för min analys.
Av de generativa mekanismerna är det den teleologiska som bäst förkla‐
rar hur händelseförloppet förs framåt i utveckling genom händelserna
(PAU) och (PAA). För att använda Van de Vens och Pooles (1995) egen
metafor kan man säga att händelseförloppet i händelsekedjor av typ II
förs framåt av en teleologisk motor.
S amman fatt ning
Figur 11 visar en generisk händelsekedja av typ II, där det mellan två
kritiska händelser löper en sekvens av planerad anpassning i utveckling
(PAU) och planerad anpassning av användningen (PAA). Det mönstret
korresponderar med episoderna D1, D3, D4, D7 och E1. En teleologisk
motor driver händelseförloppet framåt i händelsekedjor av typ II. I de
studerade fallen har växelspelet mellan utveckling och användning
antingen vidmakthållits (i det fall då motstånd har föregått utvecklingen)
eller tagit fart efter att ha stått stilla (i de fall då ett oväntat stöd har före‐
gått utvecklingen).

Figur 11. Händelsekedja av typ II.

7.2.2

Händelsekedjor av typ III

Besk ri vning av mö ns tr e t
I händelsekedjor av typ III har det inte varit möjligt att direkt översätta
intentionerna i utvecklingspraktik på samma sätt som i händelsekedjorna
195

Kapitel 7

av typ II. Istället har åtgärder först vidtagits där planerade anpassningar
av förutsättningarna för utvecklingsinsatsen har genomförts (PAF). När
ramarna för utvecklingsinsatsen förändrats blir det möjligt att översätta
intentionen i utvecklingspraktik genom en planerad anpassning (PAU).
Händelsekedjan avslutas med att förloppet vänder tillbaka i användning
i en planerad anpassning när leveranserna börjar användas (PAA).
Den här händelsekedjan kan ses som en utvecklad variant av typ II
eftersom den inleds med en anpassning av förutsättningarna för utveck‐
ling. Först därefter sker en anpassning i utveckling innan förloppet
vänder tillbaka i användning. Tabell 6 visar de fem instanser av typ III
som identifierats i de studerade händelseförloppen samt vilka händelser
dessa består av, inklusive de kritiska händelser (*) som föregår och av‐
slutar episoden.
Tabell 6. Instanser av händelsekedjor av typ III.
Episoder

*

PAF

PAU

PAA

*

A1

#1

#2

#3

#4

#5

A3

#7

#8

#9

#10

–

B1

#1

#2

#11

#12

#13

C1

#1

#2

#17

#18

–

E3

#42

#43

#44

#45

#46

A n a l y s av i n s ta n s er
I marknadsföringsinsatsen har det uppstått motstånd i användningen i
förhållande till VD:s intention om en tätare och mer kostnadseffektiv
kundkommunikation [#1]. I en planerad anpassning av förutsättningarna
för utveckling träffar han ett avtal med Alfa, ett företag som tillhanda‐
håller elektroniska nyhetsbrev [#2], vilket skapar en möjlighet för reseby‐
rån att översätta intentionerna i utvecklingspraktik. Den händelsen
kommer att påverka händelseförloppet i tre delförlopp: A, B och C.
I episod A1 översätts intentionen i utvecklingspraktik genom att webb‐
verktyget införs och VD utbildas [#3], varpå arbetet att distribuera och
producera nyhetsbrev startar [#4] (se avsnitt 6.1.1). När VD använder
webbverktyget uppstår det dock motstånd i förhållande till intentionen
att arbeta med bilder på ett för resebyrån ändamålsenligt sätt och händel‐
seförloppets väg framåt utmanas därmed på nytt [#5].
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I episod B1 översätts intentionen att alla kunduppgifter skall registreras i
utvecklingspraktik genom att den uttalade bokningsrutinen förändras
[#11] och säljarna därefter börjar registrera kunder på ett nytt sätt [#12]
(se avsnitt 6.2.1). När bokningsrutinen blev omständlig och säljarna
stressade uppstod dock motstånd relativt intentionen att ha en effektiv
bokningsrutin och episoden kom att avslutas [#13].
I episod C1 översätts intentionen att kunduppgifterna skall föras över till
Alfas webbplattform genom att den IT‐ansvarige först tar fram en arbets‐
rutin för att exportera e‐postadresser och uppgifter från bokningssyste‐
met [#17] och sedan för över dessa till leverantörens webbplattform [#18]
(se avsnitt 6.3.1). I det här fallet uppstår det inte något motstånd inom
ramen för det studerade händelseförloppet och den fokuserade verksam‐
heten stabiliseras tills vidare.
Ett ytterligare exempel (A3) på händelsekedjor av typ III förekommer i
händelseförlopp A (se avsnitt 6.1.3). När nyhetsbreven inte längre kom‐
mer ut [#7] och växelspelet har gått i stå förhandlar VD med leverantören
för att få denne att göra förändringar i webbverktyget [#8]. Detta skapar
nya möjligheter att genomföra de planerade anpassningarna [#9] och
förändra den fokuserade verksamheten [#10]. Episoden avslutas när det
inte längre uppstår motstånd och den fokuserade verksamheten stabilise‐
ras tills vidare inom ramen för det studerade händelseförloppet.
Den sista instansen (E3) av händelsekedjor av typ III förekommer i flyg‐
bokningsinsatsen när integrationen inte fungerar trots den IT‐ansvariges
och återförsäljarens försök att lösa problemen [#42] (se avsnitt 6.5.3).
Återförsäljaren, Gamma, menar att problemet inte är deras och den IT‐
ansvarige anser att han själv inte har kompetens att lösa problemet. Att ta
in extern kompetens för att lösa problemet ligger inte inom ramarna för
utvecklingsinsatsen. När VD tar initiativet till ett möte med Gammas VD
och deras tekniker [#43] skapar han förutsättningar för att översätta
intentionen i utvecklingspraktik. I det mötet förändras ramarna för
utvecklingsinsatsen på så vis att återförsäljaren tar ett större ansvar för
installationen. Därmed kan den IT‐ansvarige och Gammas tekniker hitta
ett sätt att få integrationen att fungera [#44]. Säljarna kan sedan börja
använda funktionen igen [#45], vilket leder till att den fokuserade verk‐
samheten förändras. Lösningen visar sig dock inte vara varaktig och när
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integrationen efter en kort tids användning slutar fungera uppstår det på
nytt motstånd i förhållande till intentionen att ha en effektiv boknings‐
rutin [#46], vilket gör att episoden avslutas.
Mappning mot generat iva m ek ani sm er
Händelsekedjor av typ III kan ses som en utvecklad variant av typ II. Det
som skiljer dem åt är att det i det senare fallet har varit nödvändigt att
ändra ramarna för utvecklingsinsatsen för att det skall bli möjligt att
översätta intentionerna i utvecklingspraktik. När det gäller händelse‐
kedjor av typ II är det möjligt att göra anpassningarna direkt inom de
redan befintliga ramarna.
Även den här händelsekedjan ligger i linje med den teleologiska genera‐
tiva mekanismen. VD vidtar i samtliga fall åtgärder för att anpassa
ramarna för utvecklingsinsatsen och därmed göra det möjligt att i
utvecklingspraktik ta fram de avsedda leveranserna. Utifrån det verk‐
samhetsutvecklingsperspektiv jag har anlagt tycks inte konflikter passa
in i på de beskrivna händelseförloppen.
Skillnaden jämfört med händelsekedjor av typ II är att förloppet i det här
fallet förs framåt i två steg. I det första steget genomförs planerade an‐
passningar av förutsättningarna för utveckling. I det andra steget genom‐
förs planerade anpassningar i utveckling. Metaforiskt kan man därför
tala om att händelseförloppet i händelsekedjor av Typ III förs framåt av
en dubbel teleologisk motor.
S amman fatt ning
I dessa fem instanser av händelsekedjor av typ III sker utveckling i två
steg. I ett första steg anpassas förutsättningarna för utveckling på ett sätt
som gör att ramarna för utvecklingsinsatsen förändras. I ett andra steg
utvecklas sedan leveranserna på ett planerat sätt.
Figur 12 (nedan) visar en generisk händelsekedja av typ III där det mel‐
lan två kritiska händelser löper en sekvens av planerad anpassning av
förutsättningarna (PAF), planerad anpassning i utveckling (PAU) och
planerad anpassning av användningen (PAA). Kedjan korresponderar
med episoderna A1, A3, B1, C1 och E3. En dubbel teleologisk motor
driver händelseförloppet framåt och i de studerade fallen har detta gjort
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att växelspelet mellan utveckling och användning har tagit fart efter att
tidigare ha stått stilla.

Figur 12. Händelsekedja av typ III.

7.2.3

Händelsekedjor av typ I

Besk ri vning av mö ns tr e t
I den här typen av händelsekedja har händelseförloppet föregåtts av
motstånd i förhållande till någon intention, men intentionerna har inte
översatts i utvecklingspraktik. Istället har motståndet lösts upp i fram‐
växande anpassningar i användning (FAA). Händelseförloppet i händel‐
sekedjor av typ I har inte förts framåt i utveckling utan i det dagliga och
situationsbundna arbetet på operativ nivå. Det förs med andra ord
framåt trots att växelspelet mellan utveckling och användning stannat av.
Tabell 7 visar de fem instanser av denna typ som identifierats i de stude‐
rade händelseförloppen samt vilka händelser dessa består av, inklusive
de kritiska händelser (*) som föregår och avslutar episoden.
Tabell 7. Instanser av händelsekedjor av typ I.
Episoder

*

FAA

*

A2

#5

#6

#7

B2

#13

#14

#15

D5

#30

#31

#32

E2

#40

#41

#42

E4

#46

#47

–

A n a l y s av i n s ta n s er
I episod A2 har VD fått tillgång till webbverktyget och börjat använda
det. Han anser dock inte att webbverktyget ger honom den funktionalitet
han behöver och blir frustrerad (se avsnitt 6.1.2). Det var framför allt två
saker som försvårar VD:s användning av webbverktyget: det är krångligt
och det låter honom inte utnyttja de bilder som han vill utnyttja [#5].
Detta kommer som en överraskning för både den IT‐ansvarige och VD,
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och återförsäljaren menar sig inte kunna hjälpa resebyrån. Det uppstår en
konflikt mellan å ena sidan aktiviteten att skicka ut nyhetsbreven som de
var (och därmed realisera intentionen att ha en tät och kostnadseffektiv
kundkommunikation) och å andra sidan intentionen att använda bilder
på ett säljande sätt. VD hittar inte någon lösning på konflikten och när
tiden går blir konsekvensen att nyhetsbreven slutar komma ut [#6]. Detta
är inte planerat från början utan är en framväxande konsekvens av att
intentionen inte kunnat komma till uttryck i användningspraktik. Som en
konsekvens uppstår efter en tid motstånd i förhållande till den ur‐
sprungliga intentionen att ha en tät och effektiv kundkommunikation
[#7] och händelseförloppets väg framåt utmanas på nytt.
När det gäller episod B2 registrerar säljarna alla de nödvändiga uppgif‐
terna för samtliga kunder. Men merarbetet ökar säljarnas stress och
försämrar (enligt dem själva) möjligheterna att ge en bra service. Inten‐
tionen att ha en effektiv bokningsrutin växer fram som en motpol till den
ursprungliga intentionen [#13] (se avsnitt 6.2.2). I den konflikten hittar
varken den IT‐ansvarige, VD eller säljarna själva någon lösning som
ligger i linje med den ursprungliga intentionen. Efter en tid löser säljarna
konflikten genom att improvisera och kringgå rutinen att registrera
kunduppgifter när de inte anser att det är helt nödvändigt [#14]. När
kunduppgifterna inte längre registreras uppstår det dock motstånd i
förhållande till den ursprungliga intentionen [#15] och förloppets väg
framåt utmanas på nytt.
I episod D5 har den IT‐ansvarige infört en regel som stöd för den fokuse‐
rade verksamheten, men när säljarna tillämpar regeln i det dagliga
arbetet blir bokningsrutinen omständlig och intentionen att ha en effektiv
bokningsrutin växer fram som en motpol till intentionen att skapa en bra
överblick [#30] (se avsnitt 6.4.6). Med tiden löser säljarna konflikten
genom att improvisera och kringgå den IT‐ansvariges regel när de anser
att det är viktigare att hjälpa varandra än att få överblicksrapporten att
fungera [#31]. Även här utmanas efter en tid händelseförloppets väg
framåt genom att det uppstår motstånd i förhållande till den ursprung‐
liga intentionen att ge säljarna en bättre överblick [#32].
När det nya flygbokningssystemet installerats (E2) fungerar det bra att
boka flygbiljetter till ett bättre pris men det visar sig att integrationen
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med bokningssystemet inte längre fungerar. Information som är nödvän‐
dig för att skriva ut kundernas resplaner förs inte över till bokningssy‐
stemet [#40] (se avsnitt 6.5.2). För resebyrån är det viktigt att kunna
skicka ut resplaner och i den situationen uppstår en konflikt mellan å ena
sidan intentionen att sänka kostnaderna för flygbiljetter och å andra
sidan intentionen att ge kunderna en god service. Det är egentligen inte
möjligt att välja antingen det ena eller det andra, utan det blir viktigt att
hitta en lösning som omfattar båda intentionerna. För att kunna ge kun‐
derna en god service börjar säljarna därför att registrera flyguppgifterna
manuellt i bokningssystemet [#41]. Detta gör det möjligt att skriva ut
resplanerna, men också att fortsätta köpa flygbiljetter till ett bättre pris.
Det nya arbetsmomentet gör emellertid att säljarnas arbete blir mer
omständligt, vilket ökar deras stress. Därmed uppstår istället motstånd i
förhållande till intentionen att ha en effektiv bokningsrutin [#42] och
händelseförloppets väg framåt utmanas igen.
I flygbokningsinsatsens sista episod (E4) har integrationen mellan flyg‐
bokningssystemet och bokningssystemet slutat fungera igen och det visar
sig att den planerade anpassning som tidigare gjorts inte hållit över tiden.
För att upprätthålla den fokuserade verksamheten får säljarna på nytt
registrera uppgifter manuellt och därmed ökar stressen igen [#46] (se
avsnitt 6.5.4). Det gör att intentionen att sänka kostnaderna för flygbiljet‐
ter åter utmanas, eftersom VD tidigare hotat att hoppa av affären om inte
återförsäljaren kan förbättra situationen. Den IT‐ansvarige och säljarna
improviserar dock och istället för att hitta en hållbar lösning startar de
om den IT‐ansvariges dator varje gång felet inträffar [#47]. Integrationen
slutar även i fortsättningen att fungera då och då, men i dessa fall utma‐
nas aldrig händelseförloppets väg framåt eftersom lösningen att starta
om den IT‐ansvariges dator blir en del av sättet man arbetar på. Därmed
stabiliseras den fokuserade verksamheten tills vidare inom ramen för den
studerade tidsperioden.
Mappning mot generat iva m ek ani sm er
Händelsekedjan av typ I karakteriseras av att ingen översättning i ut‐
vecklingspraktik görs, vilket (sett från ett verksamhetsutvecklingsper‐
spektiv) innebär att den teleologiska motorn inte längre klarar att föra
förloppet framåt i riktning mot den ursprungliga intentionen. Istället
utmanas den ursprungliga intentionen av andra, alternativa intentioner
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som växer fram och aktualiseras över tiden. Två olika intentioner ställs
då mot varandra, vilket fordrar en förklaringsmodell som inbegriper två
eller flera enheter (Van de Ven och Poole 1995).
När det gäller kundregistreringen ställs till exempel ledningens intention
att alla e‐postadresser skall samlas in mot säljarnas intention att ha en
effektiv bokningsrutin. Det uppstår på så vis en konflikt i skärnings‐
punkten mellan två processer som båda drivs av teleologiska generativa
mekanismer. En lösning är att, liksom Cule och Robey (2004), beskriva
situationen som följer som driven av en dialektisk generativ mekanism.
Den ursprungliga intentionen får då karaktären av en tes och den alter‐
nativa och framväxande intentionen får karaktären av en antites. När
motståndet löses upp kan det leda till att antingen tesen eller antitesen
dominerar den fokuserade verksamheten eller till att en ny syntes upp‐
står.
När verksamheten ”manglas” i användningspraktik aktualiseras olika
intentioner och när motstånd uppkommer i förhållande till framväxande
intentioner så utmanas händelseförloppets väg framåt. Att skicka ut
nyhetsbrev ställs mot att använda bilder på ett säljande sätt, att registrera
kunduppgifter ställs mot att ha en effektiv bokningsrutin, att få överblick
ställs också mot att ha en effektiv bokningsrutin och att sänka kostna‐
derna för flygbiljetter ställs mot att ge kunderna en bra service, vilket i
sin tur ställs mot att ha en effektiv bokningsrutin.
I de studerade episoderna är det i flera fall antitesen som genom fram‐
växande anpassningar i användning går segrande ur maktkampen. Detta
gäller de episoder som inträffar i samband med införandet av nyhetsbre‐
ven (A2), förändringen av kundregistreringen (B2) och införandet av
intranätrapporterna (D5). I flygbokningsinsatsen leder de framväxande
anpassningarna i användning istället till att det uppstår synteser som
omfattar två eller flera intentioner. I episod E2 leder det till att både
intentionen att sänka kostnaderna för flygbiljetter och intentionen att ge
kunderna en bra service kan upprätthållas. I episod E4 upprätthålls –
utöver dessa – även intentionen att ha en effektiv bokningsrutin. Med en
metafor kan man säga att händelseförloppet förs framåt av en dialektisk
motor i händelsekedjor av typ I.
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S amman fatt ning
I dessa instanser av händelsekedjor av typ I sker en förändring i ett enda
steg. Figur 13 visar en generisk händelsekedja av typ I där det mellan två
kritiska händelser förekommer en framväxande anpassning i användning
(FAA). Kedjan korresponderar med episoderna A2, B2, D5, E2 och E4.
När det uppstår motstånd som varken löses upp i planerade anpass‐
ningar i utveckling eller i planerade anpassningar av förutsättningar för
utveckling stannar växelspelet mellan utveckling och användning av tills
vidare. Händelseförloppet fortsätter dock och motståndet löses upp i
användning.

Figur 13. Händelsekedja av typ I.

7.2.4

Händelsekedjor av typ 0

Besk ri vning av mö ns tr e t
Den fjärde typen av händelsekedja har en speciell karaktär i och med att
den inte bidrar till att föra händelseförloppet framåt. Den får istället
konsekvensen att händelseförloppet stannar av tills vidare. Skälet till att
denna typ 0 ändå har sin plats i analysen är att den kastar ljus över hur
växelspelet mellan utveckling och användning formas över tiden. Där‐
med är den viktig när det gäller att förklara hur IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring kommer till stånd.
Händelseförloppet i det här mönstret har i de studerade episoderna
föregåtts av att det uppstått motstånd i användning och att detta inte
lösts upp vare sig genom planerade anpassningar av förutsättningar
(PAF), planerade anpassningar i utveckling (PAU) eller framväxande
anpassningar i användning (FAA). Istället löses motståndet upp genom
att själva intentionen anpassas framväxande så att den kommer att ligga i
linje med användningspraktikens utfall (FAIi). Inte i något av de stude‐
rade händelseförloppen har denna justering av intentionen skett på ett
planerat och uttalat sätt utan snarare som en konsekvens av att det inte
längre har varit möjligt att med de till buds stående medlen realisera
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intentionen. Tabell 8 visar de tre instanser av denna typ identifierats i de
studerade händelseförloppen samt vilka händelser dessa består av,
inklusive de kritiska händelser (*) som föregår och avslutar episoden.
Tabell 8. Instanser av händelsekedjor av typ 0.
Episoder

*

FAIi

*

B3

#15

#16

–

D2

#22

#23

#24

D6

#32

#33

#34

A n a l y s av i n s ta n s er
När säljarna i episod B3 börjar beklaga sig över att arbetet är tidsödande
står VD fast vid att uppgifter för alla kunder verkligen skall registreras
(se avsnitt 6.2.2). På så vis uppstår motstånd i användningen i förhål‐
lande till säljarnas (och även ledningens) intention att ha en effektiv
bokningsrutin [#15]. Men den IT‐ansvarige, som även är säljarnas chef,
börjar med tiden påverkas av säljarnas situation. Den IT‐ansvarige ifrå‐
gasätter om resultatet verkligen är värt merarbetet och till slut sänker han
ambitionsnivån och justerar intentionen så att inte längre alla uppgifter
skall registreras för alla kunder [#16]. Efter det stabiliseras den fokuse‐
rade verksamheten tills vidare och händelseförloppets väg framåt utma‐
nas inte vidare under den studerade tidsperioden.
Intentionen justeras även framväxande i episod D2 när det står klart att
intranätrapporten inte visat en korrekt bild av säljarnas arbetssituation
och den vikarierande IT‐ansvarige har slutat på resebyrån [#22] (se
avsnitt 6.4.2). Ramarna för utvecklingsinsatsen har förändrats på ett sätt
som begränsar möjligheterna att översätta intentionen i utvecklingsprak‐
tik och den IT‐ansvarige har själv inte kompetens att göra de föränd‐
ringar som han anser nödvändiga. Även om det skulle vara möjligt att
kalla in vikarien igen så ligger inte heller detta inom ramarna för utveck‐
lingsinsatsen och den IT‐ansvarige låter rapporterna bero tills vidare.
Därmed ändras också intentionen [#23]. När vikarien kommer tillbaka till
resebyrån i rollen som klinisk forskare utmanas dock händelseförloppets
väg framåt genom att det på nytt uppstår stöd för den ursprungliga
intentionen [#24].
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I episod D6 upprepas samma mönster. De planerade anpassningarna har
inte givit önskat resultat [#32] och den IT‐ansvarige ser inte heller i det
här fallet någon möjlighet att översätta intentionen i utvecklingspraktik
inom ramarna för utvecklingsinsatsen (se avsnitt 6.4.6). Istället väljer han
att sänka ambitionsnivån och justerar intentionen så att den ligger i linje
med utfallet [#33]. Den fokuserade verksamheten stabiliseras tills vidare,
men efter ungefär ett år uppstår det på nytt stöd i förhållande till den
ursprungliga intentionen då en ny IT‐ansvarig börjar på resebyrån [#34].
Mappning mot generat iva m ek ani sm er
I den här händelsekedjan förs händelseförloppet inte framåt utan stannar
istället av tills vidare. Därmed förefaller det rimligt att utifrån det an‐
lagda verksamhetsutvecklingsperspektivet tala om att det i mönstret
saknas en generativ mekanism som för händelseförloppet framåt.
S amman fatt ning
Figur 14 visar en generisk händelsekedja av typ 0 där det mellan två
kritiska händelser sker en framväxande anpassning av en intention
(FAIi). Kedjan korresponderar med episoderna B3, D2 och D6. I händel‐
sekedjor av typ 0 har förloppet inte förts framåt utan istället stannat av.
Det saknas på så vis en motor i dessa händelsekedjor och växelspelet
mellan utveckling och användning står stilla tills vidare.

Figur 14. Händelsekedja av typ 0.

7.3

DISKUSSION OM ALTERNATIVA MÖNSTER

De fyra typerna av händelsekedjor är härledda ur det empiriska materi‐
alet men det finns ingenting i materialet som säger att dessa kategorier
skulle vara uttömmande i något annat sammanhang. Jag har strävat efter
att tydliggöra den stegvisa logiken i analysen, från händelser till episoder
och vidare till typer av händelsekedjor. Det gör det möjligt att spekulera i
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vilka mönster som – utifrån undersökningsramen – skulle vara möjliga
att upptäcka i andra händelseförlopp. Jag kommer nedan att lyfta fram
tre möjligheter att identifiera alternativa mönster och kort diskutera
tänkbara exempel.
Den första möjligheten är att kombinera händelser på nya sätt. Ett exempel
skulle kunna vara en episod som inleds med motstånd i förhållande till
någon intention (Mi). Om skälet till att det uppstått motstånd är att an‐
vändarna inte har utnyttjat leveranserna så kanske det inte är nödvändigt
att gå över i utveckling igen för att förändra till exempel en arbetsrutin.
Det kanske räcker att göra en ”nystart” och på nytt försöka få personer
att använda arbetsrutinen i en planerad anpassning i användning (PAA).
En möjlig händelsekedja skulle då vara (Mi) följt av (PAA). I den här
analysen har jag dock inte identifierat någon sådan instans utan vill här
endast lyfta fram möjligheten att denna – eller någon annan –
kombination av händelser skulle kunna vara möjlig.
Den andra möjligheten handlar om att föra in nya typer av händelser. Ett
exempel är att det skulle kunna vara möjligt att observera företeelser som
har karaktären av framväxande anpassningar i utveckling eller planerade
anpassningar av intentionen. Den typen av händelser har inte funnits
med i utvecklingsramen och jag vill här endast understryka att jag inte är
främmande för den möjligheten.
Till skillnad från de två föregående alternativen handlar den tredje
möjligheten om att skifta perspektiv, till exempel genom att ta sin ut‐
gångspunkt i utvecklingspraktik och se den som operativ process. Denna
perspektivförskjutning skulle till exempel lyfta fram den improviserande
karaktären i utvecklingsarbetet på ett sätt som den här studien inte har
gjort. Detta innebär dock att det studerade fenomenet blir ett annat än det
som jag har studerat i den här avhandlingen.
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7.4

SAMMANFATTNING

I kapitlet har jag identifierat fyra typer av händelsekedjor. I händelse‐
kedjor av typ 0 justeras intentionen så att den ligger i linje med utfallet
och växelspelet mellan utveckling och användning stannar därmed av.
Någon generativ mekanism som driver förloppet framåt har inte identi‐
fierats. När det gäller händelsekedjor av typ I så löser användare upp
motståndet som uppstått i användning genom att hitta utvägar som
ligger i linje med deras dagliga arbete, snarare än med ledningens inten‐
tioner. Den typen av händelsekedjor har associerats med en dialektisk
generativ mekanism. I händelsekedjor av typ II översätts intentionen i
utvecklingspraktik och leveranser tas fram eller modifieras i syfte att
realisera intentionen. Detta ligger i linje med en teleologisk generativ
mekanism. I händelsekedjor av typ III är det först nödvändigt att vidta
planerade åtgärder för att förändra ramarna för utvecklingsinsatsen
innan det blir möjligt att översätta intentionen i utvecklingspraktik. Den
typen av händelsekedjor har därför associerats med en dubbel teleologisk
motor.
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A

nalysen i det föregående kapitlet visar att händelser i
såväl utveckling som användning kan föra händelse‐
förloppet framåt. I det här kapitlet kommer jag först att
diskutera hur detta kan beskrivas som iterationer av tre generella
förändringsprocesser. Baserat på analyserna i föregående kapitel
kommer jag därefter att utveckla ett ramverk som beskriver hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd i ett kontinuer‐
ligt växelspel mellan utveckling och användning.
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8.1

TRE GENERELLA FÖRÄNDRINGSPROCESSER

I det föregående kapitlet analyserade jag 18 episoder i termer av olika
typer av händelsekedjor. Jag förklarade även hur och varför händelse‐
förloppet hade förts framåt i respektive fall i termer av generativa meka‐
nismer (Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de Ven 2004). Baserat
på detta kommer jag att i det här avsnittet nyansera synen på växelspelet
mellan utveckling och användning genom att visa på tre generella för‐
ändringsprocesser som har fört händelseförloppet framåt i de studerade
fallen. Jag kommer även att visa hur dessa tillsammans har bidragit till
att forma växelspelet mellan utveckling och användning.

8.1.1

Planerad utveckling

I händelsekedjor av typ II förs förloppet i de studerade utvecklingsinsat‐
serna framåt i utveckling innan det går över i användning. Växelspelet
tar fart och vidmakthålls i planerade utvecklingsinsatser. Händelsekedjor
av typ II kan ses som liggande i linje med den förenklade syn på verk‐
samhetsutveckling som ibland präglar både praktik och teori: för att
realisera en intention utvecklar man först leveranser och inför dem sedan
i den operativa verksamheten. Min analys ger stöd för uppfattningen att
den typen av mönster existerar och att de är en viktig del av arbetet med
att åstadkomma IT‐relaterad verksamhetsförändring. Jag kommer att
kalla detta för planerad utveckling och identifierar det som en generell
förändringsprocess som för händelseförloppet framåt i utvecklingsinsat‐
ser. Men analysen i det föregående avsnittet visar också att planerad
utveckling inte är tillräckligt för att förklara hur händelseförloppet förs
framåt. Kritiska händelser kan få sin upplösning både i utveckling och i
användning. Nedan kommer jag att visa på ytterligare två generella
förändringsprocesser som har bidragit till att forma växelspelet mellan
utveckling och användning och föra händelseförloppet framåt.

8.1.2

Ramutveckling

I händelsekedjor av typ III har det inte varit möjligt att direkt översätta
intentionen i utvecklingspraktik utan att först anpassa själva förutsätt‐
ningarna för utvecklingsinsatsen. Jag har tidigare kallat detta för en
anpassning av ramarna för utvecklingsinsatsen. Detta kan jämföras med
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förändringar av tredje ordningen i relation till den operativa verksamhe‐
ten (Bateson 1972; Watzlawick m.fl. 1974; Bateson 1979; Bartunek och
Moch 1987). I händelsekedjor av typ III får förändringar av ramarna
växelspelet mellan utveckling och användning att antingen starta eller ta
fart efter att det tidigare har stått stilla.
I händelsekedjor av typ III har jag identifierat ett växelspel mellan pro‐
cesser som syftar till att ändra ramarna för utvecklingsinsatsen (plane‐
rade anpassningar av förutsättningar) och processer som syftar till att ta
fram leveranser (planerade anpassningar i utveckling). När det inte är
möjligt att översätta intentionen i utvecklingspraktik stannar växelspelet
mellan utveckling och användning av om händelseförloppet inte går över
i ramutveckling. Jag kommer att använda begreppet ramutveckling då jag
avser handlingar och aktivitet som syftar till att förändra ramarna för
utvecklingsinsatsen. Ramutveckling kan ställas i kontrast till
leveransutveckling som syftar på att ta fram leveranser. Ramutveckling och
leveransutveckling kan ses som två aspekter av planerad utveckling, där
den förra innebär en förändring av sättet att arbeta med utveckling och
den senare ett bibehållet arbetssätt (jämför March 1991; Farjoun 2010).

8.1.3

Improvisation

I händelsekedjor av typ I har det inte heller varit möjligt att översätta
intentionerna i utvecklingspraktik, men händelseförloppet går inte gått
över i ramutveckling. Istället löser användare upp motstånd som upp‐
stått i det dagliga och situationsbundna användandet genom improvisa‐
tion (Weick 1993; Orlikowski 1996; Ciborra 1999), bricolage (Ciborra
1999), work‐arouonds (Pollock 2005) och kompensationer (Lychnell
2006).
Jag kommer att använda begreppet improvisation för att beskriva den
övergripande, generella förändringsprocess i vilket verksamhetens infra‐
struktur av element förändras framväxande i användarnas lokala och
situationsbundna användande. Jag använder det i ett verksamhetsut‐
vecklingsperspektiv, det vill säga att det som för en användare kan vara
en planerad anpassning från en utvecklares perspektiv kan ses som en
improvisation. Improvisation kan på det viset ställas i kontrast mot
vidmakthållande användning, där ett visst mönster reproduceras i den
operativa verksamheten (Feldman och Pentland 2003; Goldkuhl 2003).
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Utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv handlar det om ett möns‐
ter som ligger i linje med det avsedda framtida läge som utvecklingsin‐
satsen skall leda till (jämför Pentland och Feldman 2008). Improvisation
och vidmakthållande användning kan därmed ses som två aspekter av
användning.

8.1.4

Justering av intentionen

Utöver de tre generella förändringsprocesserna som förde förloppen
framåt och som jag ovan beskrivit, identifierade jag också en generell
process som får händelseförloppen att stanna av. När det uppstått mot‐
stånd, och ledningen och utvecklarna inte ser några möjligheter att över‐
sätta intentionerna i utvecklingspraktik inom ramarna för utvecklings‐
insatsen, justerar de intentionen så att den ligger i linje med använd‐
ningspraktikens utfall. Man nöjer sig till exempel med att de flesta och
viktigaste kunduppgifterna registreras, när intentionen från början varit
att alla uppgifter för alla kunder skulle registreras. När intentionen
justerats löses också motståndet upp. I de händelseförlopp jag studerat
har jag dock inte sett att det skett på ett planerat och formaliserat sätt,
istället har intentionerna bakom utvecklingsinsatsen snarare gradvis
”inaktualiserats”. Även om händelseförloppet inte förs framåt i detta
specialfall så bidrar det ändå till att förklara hur växelspelet mellan
utveckling och användning formas. Jag kommer att kalla den generella
processen för justering av intentionen.

8.1.5

Sammanfattning

Ovan har jag visat på tre generella förändringsprocesser som i de stude‐
rade händelseförloppen har fört dessa framåt i händelsekedjor av typ I,
typ II och typ III. Jag har även identifierat en fjärde typ av händelsekedja,
typ 0, i vilken händelseförloppen stannar av istället för att föras framåt.
I planerad utveckling sker ett växelspel mellan utveckling och användning
i linje med den traditionella synen på IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring. I ramutveckling förs händelseförloppet framåt på utvecklingsnivån i
ett växelspel mellan ramutveckling och leveransutveckling. I
improvisation förs händelseförloppet framåt på användningsnivån i ett
växelspel mellan improvisation och vidmakthållande användning. Ana‐
lysen visar att samtliga tre generella förändringsprocesser har varit
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nödvändiga för att förklara de fem studerade händelseförloppen. Tabell 9
(nedan) visar en sammanställning över de tre generella förändrings‐
processerna samt specialfallet justering av intentionen, de generativa
mekanismer som för förloppet framåt inom respektive process samt
exempel från de studerade händelseförloppen. I nästa avsnitt kommer jag
att diskutera hur dessa tre generella förändringsprocesser har fört för‐
loppet framåt i iterationer, där varken antalet iterationer eller deras
inbördes ordningsföljd tycks ha vara given på förhand.
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Händelsekedja

Typ III

Typ II

Typ I

Typ 0

Generell process

Ramutveckling

Planerad utveckling

Improvisation

Justering av intentionen
Ingen mekanism
identifierad

Dialektisk

Teleologisk

Dubbel teleologisk

Generativa mekanismer

När den vikarierande IT‐ansvariges kompetens inte längre fanns tillgänglig
fanns det inte längre möjlighet att översätta intentionen att ge säljarna
överblick över sitt arbete i utvecklingspraktik inom ramarna för
utvecklingsinsatsen (se avsnitt 6.4.2). Därför justerade den IT‐ansvarige
intentionen så att den låg i linje med utfallen och löste på så vis upp
motståndet i förhållande till intentionen.

När arbetsrutinen att endast lägga upp och ändra sina ”egna” resor ledde till
att bokningsrutinen blev omständlig uppstod en konflikt mellan intentionen att
skapa överblick och intentionen att ha en effektiv bokningsrutin (se avsnitt
6.4.6). I det dagliga arbetet slutade säljarna med tiden att prioritera den nya
arbetsrutinen, vilket ledde till att bokningsrutinen ur deras perspektiv blev mer
effektiv men också till att översiktsrapporten slutade att fungera.

Den IT‐ansvarige förändrade arbetsrutinen och införde den nya regeln som
sade att säljarna endast skulle lägga upp och ändra sina ”egna” resor (se
avsnitt 6.4.5). På så vis översatte han intentionen i utvecklingspraktik och
vidmakthöll växelspelet mellan utveckling och användning.

VD förhandlade med företaget som tillhandahöll ett verktyg för att producera
och distribuera elektroniska nyhetsbrev och fick till stånd ett samarbete som
innebar att företaget skulle anpassa webbverktyget till resebyråns behov. På så
vis ändrades ramarna för utvecklingsinsatsen, vilket gjorde det möjligt att
översätta intentionen i utvecklingspraktik (se avsnitt 6.1.3). Därmed tog
växelspelet mellan utveckling och användning fart igen efter att ha stått stilla
en längre tid.

Exempel

Tabell 9. Sammanställning över generella processer, händelsekedjor och generativa mekanismer.
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8.2

ITERATIONER AV GENERELLA
FÖRÄNDRINGSPROCESSER

I de studerade händelseförloppen har IT‐relaterad verksamhetsföränd‐
ring skett genom ett antal på varandra följande iterationer av planerad
utveckling, ramutveckling och improvisation. Inget talar för att det finns
någon nödvändig sekvens i vilken dessa processer följer på varandra
(jämför Orlikowski och Hofman 1997). Figur 15 visar en sammanställning
över de iterationer av planerad utveckling (P), ramutveckling (R) och
improvisation (I) i respektive händelseförlopp som jag identifierat i de
studerade händelseförloppen. I händelseförlopp B och D förekommer
specialfallet justeringar av intentionen (J). Justeringar av intentionen har
inte bidragit till att föra händelseförloppet framåt utan istället lett till att
växelspelet mellan utveckling och användning har funnit en temporär
vila, trots att den ursprungliga intentionen inte har realiserats. I händel‐
seförlopp D har växelspelet mellan utveckling och användning tagit fart
igen i och med att händelseförloppet gått över i ramutveckling. I händel‐
seförlopp B skedde det dock inte inom den studerade tidsperioden.

Figur 15. Iterationer av generella förändringsprocesser.

De olika generella förändringsprocesserna har lett till olika resultat vid
olika tillfällen. I ett fall av planerad utveckling stabiliserades den fokuse‐
rade verksamheten medan det i fyra fall uppstod nytt motstånd. I två av
fallen av ramutveckling stabiliserades den fokuserade verksamheten
medan det i tre fall uppstod nytt motstånd. Även vad gäller improvisation
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var det endast vid ett tillfälle som den fokuserade verksamheten stabili‐
serades, medan det i fyra fall uppstod nytt motstånd. En gång stabilise‐
rades den fokuserade verksamheten tills vidare genom att intentionen
justerades. Tabell 10 visar en sammanställning över instanser av de gene‐
rella förändringsprocesserna och vilka konsekvenser dessa ledde till i de
studerade händelseförloppen.
Tabell 10. Generella förändringsprocesser och deras konsekvenser i händelseförloppen.
Generell
förändringsprocess

Stabilisering
tills vidare

Nytt
motstånd

Antal

Planerad utveckling

1

4

5

Ramutveckling

2

3

5

Improvisation

1

4

5

Justering av intentionen

1

2

3

Totalt

5

13

18

Av ovanstående sammanställning kan man naturligtvis inte dra några
långtgående slutsatser men det förefaller ändå rimligt att var och en av
de olika generella förändringsprocesserna antingen kan stabilisera ett
händelseförlopp tills vidare eller skapa nytt motstånd och därmed för‐
ändring (jämför Farjoun 2010). När resebyrån hade fått en ny IT‐ansvarig
(D7) och det på så vis uppstått stöd för intentionen att ge säljarna en
bättre överblick realiserades den genom planerad utveckling och föränd‐
ringen i den fokuserade verksamheten kom att vidmakthållas i använd‐
ning. När VD genom ramutveckling hade lyckats omförhandla leverantö‐
rens åtagande (A3) blev det möjligt att översätta intentionerna i utveck‐
lingspraktik på ett sätt som gjorde att produktionen och distributionen av
nyhetsbrev kunde vidmakthållas över tiden. Och när användarna genom
improvisation började starta om den IT‐ansvariges dator när integrationen
hade gått ned (E4) vidmakthölls ett arbetssätt som ledde till sänkta kost‐
nader för flygbokningar samtidigt som kunderna fick god service och
bokningsrutinen kunde vara effektiv i det aktuella avseendet.
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8.3

ETT RAMVERK SOM BESKRIVER
VÄXELSPELET MELLAN UTVECKLING OCH
ANVÄNDNING

Min ambition i avhandlingen har varit att bidra till en fördjupad förstå‐
else för hur IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd. Jag
har anlagt ett processperspektiv och studerat fem händelseförlopp ut‐
ifrån växelspelet mellan utveckling och användning. Analysen visar att
händelseförloppen har förts framåt i iterationer av tre generella föränd‐
ringsprocesser. I de följande fyra avsnitten kommer jag stegvis att
utveckla och diskutera ett ramverk som beskriver hur IT‐relaterad verk‐
samhetsförändring uppkommer i ett växelspel mellan utveckling och
användning samt hur händelseförloppet drivs framåt genom tre gene‐
rella förändringsprocesser: planerad utveckling, ramutveckling och
improvisation.
I det första avsnittet kommer jag att beskriva en generell modell för ett
växelspel mellan två processer, där den ena står för förnyelse och föränd‐
ring medan den andra står för vidmakthållande och stabilitet (jämför
Emirbayer och Mische 1998; Feldman och Pentland 2003; Farjoun 2010).19
Jag kommer att tillämpa modellen för att beskriva växelspelet mellan
planerad utveckling, där leveranser tas fram, och användning, där leve‐
ranserna utnyttjas i den operativa verksamheten.
I det andra avsnittet kommer jag att tillämpa den generella modellen för
att beskriva växelspelet inom utvecklingen, det vill säga det som uppstår i
relationen mellan ramutveckling och leveransutveckling. Därefter kom‐
mer jag i det tredje avsnittet att tillämpa den generella modellen för att
beskriva växelspelet inom användningen, det vill säga det växelspel som
uppstår mellan improvisation och vidmakthållande användning.
Avslutningsvis kommer jag att relatera dessa tre modeller till varandra
och diskutera ramverket som helhet i form av en sammansatt modell som

Ramverket baserar sig på en generisk systemmodell som har utvecklat och tillämpats i
tidigare arbeten (Lychnell 2006; Lychnell och Mårtensson 2006, 2007; Lychnell m.fl. 2009).
För en redogörelse för den generella modellens historik och utveckling, se bilaga A.
19
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beskriver en nyanserad syn på växelspelet mellan utveckling och an‐
vändning.

8.3.1

Planerad utveckling

I analysen av växelspelet mellan utveckling och användning har jag
studerat hur man i planerade utvecklingsinsatser tar fram leveranser som
sedan används i den operativa verksamheten. När effekterna av använd‐
ningen går emot någon intention uppstår motstånd. Om det istället
möjligheter att realisera en intention uppstår stöd. Huruvida växelspelet
mellan utveckling och användning vidmakthålls eller inte beror i de
studerade förloppen på om det är möjligt att översätta intentionerna i
utvecklingspraktik. Om det är möjligt att översätta intentionerna i ut‐
vecklingspraktik går förloppet över i planerad utveckling, vilket leder till
att nya leveranser tas fram som sedan kan bli verksamma i använd‐
ningspraktik. Den generella förändringsprocessen planerad utveckling
drivs av en teleologisk motor där den fokuserade verksamheten rör sig
framåt mot ett mål. Det kan jämföras med den traditionella synen på hur
IT‐relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd.
Figur 16 (nedan) visar det första steget i utvecklingen av det övergri‐
pande ramverket. Figuren visar två iterativa loopar: den vänstra loopen
symboliserar planerad utveckling och den högra användning. Planerad
utveckling är en metaprocess i förhållande till användning och står för
förnyelse och förändring av användningen, medan användning (i det här
fallet) står för vidmakthållande och bevarande. Till skillnad från den
traditionella synen på verksamhetsförändring understryker figuren att
förändring sker i en kontinuerlig process av upprepande rörelser mellan
planerad utveckling och användning.

219

Kapitel 8

Figur 16. Planerad utveckling.

Logiken i figur 16 är följande. I utvecklingspraktik (planerad utveckling)
tas leveranser fram (leveranser), och när dessa översätts och kommer till
uttryck i användningspraktik (användning) uppstår olika effekter
(effekter). Om effekterna går emot någon intention (i) kan det uppstå
motstånd eller stöd i förhållande till denna intention. Detta illustreras i
figuren genom etiketten (motståndi/stödi) i förhållande till någon intention,
vilket symboliserar ett hinder eller en möjlighet på vägen. Indexeringen
markerar att motstånd och stöd uppkommer i förhållande till en viss
intention och att intentioner är föremål för kontinuerlig förändring.
För att realisera intentionerna när motstånd eller stöd har uppstått måste
dessa på nytt översättas i utvecklingspraktik så att leveranser kan tas
fram. Detta illustreras i figuren genom att händelseförloppet ”växlar
spår” och intentionen översätts i handlingar och aktivitet som för förlop‐
pet framåt i den vänstra loopen. Etiketten (översättning) symboliserar
detta. När leveranser har tagits fram måste dessa sedan översättas till‐
baka i användningspraktik så att nya effekter kan uppstå. Om dessa på
nytt går emot någon intention uppstår nytt motstånd. Om det istället
skapas nya möjligheter att realisera någon intention uppstår istället stöd.
Så länge det är möjligt att översätta intentionerna i utvecklingspraktik
inom ramarna löper växelspelet vidare, drivet genom den generella
förändringsprocessen planerad utveckling som i sin tur kan förklaras
med en teleologisk generativ mekanism.
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I analysen har jag visat hur händelseförloppet förs in i ett växelspel
mellan utveckling och användning när det uppstår antingen stöd för
utveckling eller motstånd i användning. I en av de studerade episoderna
leder planerad utveckling dock till att den fokuserade verksamheten
stabiliseras tills vidare. I fyra av episoderna uppstår på nytt motstånd,
och händelseförloppet löper vidare in i ett fortsatt växelspel mellan
improvisation, planerad utveckling och ramutveckling. I nästa avsnitt
kommer jag att diskutera hur händelseförloppet förs framåt i den gene‐
rella förändringsprocessen ramutveckling.

8.3.2

Ramutveckling

Modellen som beskriver planerad utveckling i figur 16 har en generell
karaktär på så vis att den beskriver ett växelspel mellan en metaprocess
och en basprocess. Det gör det möjligt att utnyttja den även för att illu‐
strera rörelserna mellan ramutveckling och leveransutveckling som
beskrevs i 8.1.2.
När växelspelet stått stilla och översättningar i utvecklingspraktik inte
har varit möjliga tar det vid ett antal tillfällen fart igen då ramarna för
utvecklingsinsatsen förändras. Det sker först genom åtgärder som är
planerade utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Förändringen
av ramarna gör det möjligt att sedan översätta intentionen i utvecklings‐
praktik och därmed kan växelspelet mellan utveckling och användning ta
fart igen. Händelseförloppet förs framåt av en dubbel teleologisk motor.
Figur 17 (nedan) visar det andra steget i utvecklingen av det övergri‐
pande ramverket. Medan det första steget fokuserade på planerad
utveckling på en övergripande nivå, fokuserar det andra steget på hur
ramarna som möjliggör och begränsar översättningen i utvecklingsprak‐
tik formas i ett växelspel mellan ramutveckling och leveransutveckling.
Figur 17 beskriver alltså ett växelspel inom utvecklingen. Den iterativa
logiken fångar här hur händelseförloppet över tiden löper mellan ramut‐
veckling och leveransutveckling, men också hur det kan ”fastna” i någon
av looparna utan att ”växla över”.
Det finns ingenting i modellen som säger var någonstans en iteration har
sin början. I två av de studerade händelseförloppen går till exempel en
utvecklingsinsats i stå eftersom det inte är möjligt att översätta den
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aktuella intentionen i utvecklingspraktik. När VD förhandlar med leve‐
rantörer och återförsäljare och på så vis förändrar ramarna för utveck‐
lingsinsatsen kan växelspelet ta fart på nytt (A3 och E3). I dessa fall kan
händelseförloppet beskrivas som att det startar i den högra loopen, att
det därefter uppstår motstånd och att händelseförloppet sedan ”växlar
över” i den vänstra loopen. I ett annat av de studerade händelseförlop‐
pen startar en utvecklingsinsats med att resebyrån knyter en ny leveran‐
tör till sig och därmed även en teknisk infrastruktur för att producera och
distribuera nyhetsbrev (A1). Detta gör det möjligt att på resebyrån ta
fram leveranser i form av verktyg, utbildningar och nya arbetsrutiner. I
det fallet kan händelseförloppet beskrivas som att det startar i den
vänstra loopen och sedan växlar över i den högra.

Figur 17. Ramutveckling.

Logiken i figur 17 är följande. I ramutvecklingspraktik (ramutveckling)
formas ramarna (ramar) för utvecklingsinsatsen. När ramarna förändras
skapas nya förutsättningar att översätta (översättning) intentionen i leve‐
ransutvecklingspraktik (leveransutveckling) och därmed ”växla spår” så
att leveranser tas fram (leveranser).
Om leveranserna går emot någon intention (i) kan det uppstå motstånd i
förhållande till denna intention. Om det istället uppstår nya möjligheter i
förhållande till någon intention uppstår stöd. Detta illustreras i figuren
genom etiketten (motståndi/stödi), som symboliserar ett hinder eller en
möjlighet på vägen. Om det inte är möjligt att översätta intentionerna i
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utvecklingspraktik kan händelseförloppet på nytt övergå i ramutveck‐
lingspraktik. Det finns emellertid inget som säger att det behöver bli så
och i så fall när. I händelseförlopp A gick förloppet först över i improvi‐
sation innan det efter flera månader på nytt gick över i ramutvecklings‐
praktik.
I analysen har jag visat hur händelseförloppet i fem fall, när det inte har
varit möjligt att översätta intentionerna i utvecklingspraktik, förs framåt i
ett växelspel mellan ramutveckling och leveransutveckling. Av dessa fall
stabiliseras den fokuserade verksamheten i linje med intentionerna i två
fall, medan det i tre fall på nytt uppstår motstånd i användning. I dessa
fall löses motståndet upp i improvisation, vilket jag kommer att diskutera
nedan.

8.3.3

Improvisation

När växelspelet mellan utveckling och användning står stilla på grund av
att motstånd har uppstått i användningspraktik löper den fokuserade
verksamheten i flera fall ändå vidare. I dessa fall löser användarna upp
motståndet i improvisation, det vill säga genom framväxande anpass‐
ningar som inte har varit planerade från ett verksamhetsutvecklingsper‐
spektiv. Den fokuserade verksamheten kan därmed fortsätta tills vidare. I
dessa fall är den dialektiska motorn verksam.
Figur 18 (nedan) visar det tredje steget i utvecklingen av det övergri‐
pande ramverket. Även i det här steget utgår jag ifrån den generella
modellen som illustrerades i figur 16 men tillämpar dess logik för att
illustrera iterationerna i växelspelet mellan improvisation och vidmakt‐
hållande användning som beskrevs i 8.1.3.
När motstånd som har uppstått i användningspraktik inte löses upp i
planerad utveckling eller i ramutveckling löser användarna vid några
tillfällen upp det genom improvisation. Figur 18 beskriver ett växelspel
inom användning där den iterativa logiken fångar hur händelseförloppet
över tiden löper fram och tillbaka mellan användning som syftar till att
vidmakthålla vissa mönster och improvisation som bryter dessa mönster,
men också hur händelseförloppet kan ”fastna” i någon av looparna utan
att ”växla över”.
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Ett exempel på det är när användarna först improviserar och utför ett
dubbelarbete för att fortsätta att ge kunderna god service. När de sedan
vidmakthåller arbetsrutinen över tiden ger den under flera månader
upphov till stort motstånd i förhållande till intentionen att ha en effektiv
arbetsrutin (E2).

Figur 18. Improvisation.

Logiken i figur 18 är följande. När verksamheten kommer till uttryck i
användningspraktik som vidmakthåller ett mönster (vidmakthållande
användning) uppstår olika effekter (effekter). Om effekterna går emot
någon intention (i) kan det uppstå motstånd. Om det istället genom
användning uppstår nya möjligheter att realisera någon intention i an‐
vändning uppstår stöd. Detta illustreras i figuren genom etiketten
(motståndi/stödi) som symboliserar ett hinder eller en möjlighet på vägen.
För att lösa upp motståndet eller utnyttja stödet kan intentionerna över‐
sättas (översättning) i improvisation (improvisation), där elementen i verk‐
samhetens infrastruktur justeras (justerade element). När de justerade
elementen översätts och blir verksamma i användningspraktik som syftar
till att vidmakthålla en arbetsrutin uppstår olika effekter, vilket kan leda
till att det åter uppstår motstånd eller stöd, eller att intentionen justeras i
linje med användningspraktikens utfall.
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Fem av de arton episoderna har haft karaktären av improvisation. I
samtliga dessa fall har motståndet först uppstått i förhållande till en
alternativ framväxande intention. När detta motstånd löses upp i impro‐
visation leder det i ett av fallen till att den fokuserade verksamheten
stabiliseras tills vidare på ett sätt som omfattar samtliga intentioner som
har aktualiserats inom det studerade händelseförloppet.
I de andra fyra fallen uppstår det däremot efter improvisationen nytt
motstånd i förhållande till den ursprungliga intentionen. I två av dessa
fall löses motståndet upp genom ramutveckling men i två av fallen följer
istället en justering av intentionen. När intentionen förändras löses mot‐
ståndet upp och det blir tills vidare inte nödvändigt att översätta inten‐
tionerna i utvecklingspraktik.

8.3.4

Växelspelet mellan utveckling och användning

I ovanstående avsnitt har jag i tre steg utvecklat ett ramverk som beskri‐
ver hur växelspelet mellan utveckling och användning formas i tre gene‐
rella förändringsprocesser. På så vis har jag också nyanserat bilden av
växelspelet mellan utveckling och användning.
I figur 16, figur 17 och figur 18 har jag i tre steg utvecklat ett ramverk som
beskriver hur växelspelet mellan utveckling och användning formas i tre
generella förändringsprocesser. I figur 19 (nedan) sammanfattar jag dessa
steg och visar ramverket i dess helhet, där det ursprungliga växelspelet
mellan planerad utveckling och användning har nyanserats genom att
växelspel på respektive nivå har lagts till. I utvecklingen förekommer ett
växelspel mellan ramutveckling och leveransutveckling där ramutveck‐
ling är den process som för förloppet framåt. I användningen förekom‐
mer ett växelspel mellan improvisation och vidmakthållande användning
där improvisation är den process som för förloppet framåt.
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Figur 19. Växelspelet mellan utveckling och användning.

Logiken i figur 19 är följande. Verksamheten förändras i ett kontinuerligt
växelspel mellan utveckling och användning. Om vi tar vår utgångs‐
punkt i användning (användning) kan vi observera hur olika effekter
uppstår och att det i samband med det även kan uppstå motstånd eller
stöd i förhållande till någon intention (motståndi/stödi). För att händel‐
seförloppet skall gå över i planerad utveckling (planerad utveckling)
behöver dessa intentioner översättas (översättning) i utvecklingspraktik.
Om det inte är möjligt att översätta intentionerna inom ramarna för
utvecklingsinsatsen kan det uppstå ett växelspel mellan ramutveckling
och leveransutveckling, där ramutvecklingen driver händelseförloppet
framåt (ramutveckling). Därmed kan nya ramar för utveckling formas
varpå intentionerna kan översättas i utvecklingspraktik.
I utvecklingspraktik tas leveranser fram (leveranser), men för att dessa
skall leda till effekter behöver de översättas (översättning) tillbaka och
komma till uttryck i användningspraktik. När verksamheten kommer till
uttryck i användningspraktik (användning) kan det på nytt uppstå mot‐
stånd eller stöd relativt någon eller några intentioner (motståndi/stödi).
Om det inte är möjligt att översätta (översättning) intentionerna i utveck‐
lingspraktik kan motståndet istället lösas upp i ett lokalt växelspel mellan
improvisation och vidmakthållande användning där improvisation
driver förloppet framåt (improvisation). Utifrån ett verksamhetsutveck‐
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lingsperspektiv förändras då verksamheten framväxande genom den
dagliga användningen och på så vis uppstår nya effekter (effekter). Om
dessa går emot någon intention kan motstånd på nytt uppstå och om det
leder till nya möjligheter uppstår istället stöd (motståndi/stödi). På så vis
kan händelseförloppet tills vidare föras framåt i ett kontinuerligt växel‐
spel mellan utveckling och användning som drivs genom tre generella
förändringsprocesser: planerad utveckling, ramutveckling och improvi‐
sation.

8.4

SAMMANFATTNING

I det här avsnittet har jag utifrån resultaten av tidigare analyser utvecklat
ett ramverk som beskriver hur IT‐relaterad verksamhetsförändring
kommer till stånd i ett växelspel mellan utveckling och användning. Jag
har identifierat tre generella förändringsprocesser som driver detta
växelspel: planerad utveckling, ramutveckling och improvisation. Plane‐
rad utveckling motsvarar den traditionella synen på utveckling där en
intention översätts i utvecklingspraktik och leveranser sedan tas fram och
införs i den operativa verksamheten.
När det uppstår motstånd relativt någon intention och det inte är möjligt
att översätta denna intention till utvecklingspraktik kan förloppet föras
framåt inom utveckling i ett växelspel mellan ramutveckling och leve‐
ransutveckling. Detta illustrerar samspelet mellan å ena sidan utveck‐
lingen och förändringen av ramar och å andra sidan hur dessa ramar
kommer till uttryck i utvecklingspraktik för att ta fram och införa leve‐
ranser.
Händelseförloppet kan också föras framåt inom användning i ett växel‐
spel mellan improvisation och vidmakthållande användning. Detta
illustrerar samspelet mellan å ena sidan användares improviserade sätt
att lösa upp motstånd som uppstår relativt deras intentioner och å andra
sidan handlingar och aktivitet som bidrar till att vidmakthålla de mönster
som är tänkta att realisera intentionen bakom en viss utvecklingsinsats.
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I

avhandlingen har jag successivt utvecklat ett process‐
perspektiv på IT‐relaterad verksamhetsförändring som tar
sin utgångspunkt i växelspelet mellan utveckling och
användning. I det här kapitlet kommer jag att diskutera på vilket
sätt resultaten bidrar till en fördjupad förståelse för hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd. Först dis‐
kuteras avhandlingens teoretiska kunskapsbidrag i relation till
tidigare studier. I några förslag till framtida forskning pekar jag
sedan ut riktningar där det är möjligt att både vidareutveckla
resultaten och närmare studera aspekter som inte har varit möjliga
att undersöka i den här avhandlingen. Efter det vänder jag mig i ett
särskilt avsnitt till personer som arbetar praktiskt med IT‐relaterad
verksamhetsförändring och ger ett förslag till hur man konkret kan
tillämpa delar av studiens resultat. Avhandlingen avslutas med en
kort personlig reflektion.
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9.1
9.1.1

TEORETISKA BIDRAG
Växelspelet mellan utveckling och användning

Det ramverk som utvecklades i det föregående kapitlet beskriver hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring uppstår i växelspelet mellan utveckling
och användning. Tidigare studier har i huvudsak utgått från ett perspek‐
tiv där IT‐relaterad verksamhetsförändring betraktas som antingen plane‐
rad eller framväxande. När synen på verksamhetsförändring som plane‐
rad uttrycks i sin mest förenklade form har utvecklingsinsatser ett
sekventiellt förlopp där det först sker utveckling och därefter använd‐
ning. Inom systemutveckling har detta bland annat kommit till uttryck i
den så kallade vattenfallsmodellen (se till exempel Avison och Fitzgerald
1999). I en mer nyanserad syn på verksamhetsförändring sker istället
flera iterationer av utveckling eftersom det ofta krävs flera anpassningar
för att realisera intentionerna bakom en utvecklingsinsats. En syn på IT‐
relaterad verksamhetsförändring som framväxande (Barley 1986;
Orlikowski 1996, 2000) utgår istället från grundtanken att förändring
uppkommer i lokal användning och att till exempel improvisation spelar
en avgörande roll när det gäller att förklara resultaten som uppstår. Det
är inte implementeringen av informationssystemen i sig som leder till att
vissa effekter uppstår, utan effekterna uppstår när användare utnyttjar
informationstekniken i det dagliga arbetet.
I den här avhandlingen har jag strävat efter att gå bortom dikotomin
mellan planerad och framväxande utveckling genom att se IT‐relaterad
verksamhetsförändring som både planerad och framväxande. Genom att
anlägga en syn på verksamheten som en dualitet (eng. duality) (jämför
Feldman och Pentland 2003; Farjoun 2010) har det blivit möjligt att se
planer och intentioner som delar av en framväxande praktik (Pickering
1995; Tsoukas och Chia 2002). Det innebär att jag har sett både utveckling
och användning som i grunden framväxande, men att utvecklingspraktik
befinner sig i ett metaförhållande till användningspraktik. Den här
studien kombinerar på så vis de båda perspektiven och verksamhetsför‐
ändring förklaras som ett resultat av samspelet mellan planerade utveck‐
lingsinsatser och improvisering.
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Tidigare studier som har beaktat på både utveckling och användning har
framför allt gjort det för att utforska samspelet med kontextuella faktorer
(Davidson och Chiasson 2005; Cho m.fl. 2008; Baptista 2009). De fåtal
studier som fokuserar särskilt på relationen mellan utveckling och an‐
vändning som ett växelspel har haft olika typer av begränsningar i för‐
hållande till den här avhandlingens intresseområde.
Orlikowski
och
Hofman
(1997)
visade
hur
IT‐relaterad
verksamhetsförändring kan uppkomma i iterationer av en rörelse mellan
planerad utveckling, framväxande utveckling och möjlighetsdriven
utveckling och kallar sättet att arbeta med alla tre typer av förändring för
en ”improviserad förändringsmodell”. De redogör dock inte för hur och
varför de olika typerna av förändring uppstår. I avhandlingen visar jag
empiriskt hur växelspelet mellan utveckling och användning uppstår i
dialektiken mellan å ena sidan anpassningar och å andra sidan motstånd
eller stöd (Pickering 1984/1999, 1995) samt förklarar detta med generativa
mekanismer (Van de Ven och Poole 1995; Poole och Van de Ven 2004).
Utöver detta lyfter jag även fram ramutveckling som en särskild process,
i vilken växelspelet kan ta fart igen i de fall då det har stannat av, till
exempel då utvecklare har ”kör fast” eller utvecklingsinsatser har ”gått i
stå”. På så vis kompletterar den här studien tidigare forskning.
Alison och Merali (2007) visar i en studie, baserad på Giddens (1984)
struktureringsteori, hur en mjukvaruutvecklingsprocess förändras i ett
växelspel mellan planerad utveckling och framväxande användning.
Struktureringsteorin tar dock inte hänsyn till att IT‐relaterad verksam‐
hetsförändring är ett fenomen som inbegriper både sociala och materiella
aspekter (Orlikowski 2007; Orlikowski och Scott 2008). I den här studien
utgår jag från Pickerings (1993, 1995, 2008) synsätt praktikens mangel
som beaktar det sociala och det materiella som två aspekter av verksam‐
heten som helhet.
Utöver att ge en förklaring till hur och varför växelspelet mellan utveck‐
ling och användning uppstår bidrar slutligen den här studien även till att
nyansera begreppen utveckling och användning. I studien visar jag hur
det i såväl utveckling som användning både finns mekanismer som
relaterar till förändring och förnyelse och mekanismer som relaterar till
vidmakthållande och stabilitet (jämför Emirbayer och Mische 1998;
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Feldman och Pentland 2003; Farjoun 2010). I utveckling förekommer ett
växelspel mellan ramutveckling och leveransutveckling och i användning
ett växelspel mellan improvisation och vidmakthållande användning.
Båda dessa växelspel i växelspelet bygger på samma övergripande logik
som det övergripande växelspelet mellan utveckling och användning.

9.1.2

IT‐relaterad verksamhetsförändring i praktikens mangel

Strävan att redogöra för både de sociala och de materiella aspekterna av
IT‐relaterad verksamhetsförändring har varit en utmaning som har följt
ämnets utveckling över åren (Trist 1981; Kling och Scacchi 1982; Markus
och Robey 1988; Jones 1998; Orlikowski och Barley 2001; Rose m.fl. 2005).
Medan tidigare sociotekniska teorier utgick från att det sociala och det
tekniska var två system som interagerade med varandra har det på
senare tid vuxit fram en syn med motsatt utgångspunkt: verksamheten är
en helhet där det sociala och det tekniska är två tätt sammanflätade
aspekter som i praktik ömsesidigt konstituerar varandra (Orlikowski
2007; Orlikowski och Scott 2008).
I avhandlingen har jag använt ett av dessa sociomateriella synsätt, prak‐
tikens mangel (Pickering 1993, 1995, 2008), som underliggande teoretiskt
ramverk. Angreppssättet är inte nytt för forskare inom IT‐relaterad
verksamhetsförändring. Flera författare har tidigare i konceptuella artik‐
lar argumenterat för att praktikens mangel är en möjlig väg mellan
struktureringsteorins subjektivism och aktör‐nätverksteorins supersym‐
metri (Jones 1998; Jones och Rose 2005) eftersom den redogör för
informationsteknik i termer av relationer som kommer till uttryck i
praktik istället för att se tekniken som en rad statiska objekt (Orlikowski
2007). De menar också att synsättet visar på möjligheter att nå bortom
den dualistiska synen på det sociala och det materiella (Suchman 2005;
Van de Ven och Poole 2005; Orlikowski 2006; Orlikowski och Scott 2008)
och på möjligheter att undersöka hur tekniska egenskaper vävs samman i
social praktik (Leonardi och Barley 2008).
I empiriska studier har författare som refererar till praktikens mangel
tagit fasta på vissa aspekter, som till exempel behovet att redogöra för
realtidsanalyser och artikulera hur ett händelseförlopp utvecklas i tiden
(Andersson m.fl. 2008), betydelsen av att ta hänsyn till både mänsklig och
materiell agens men ändå skilja mellan dem (Nandhakumar m.fl. 2005;
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Cooren m.fl. 2006) samt vikten av att understryka skillnaden mellan ett
representationellt och ett performativt perspektiv (Jensen och Lauritsen
2005).
De få empiriska studier som operationaliserar praktikens mangel gör det
framför allt utifrån frågan om hur olika typer av agens bidrar till att
forma IT‐relaterad verksamhetsförändring (Bongsug och Poole 2005;
Rose 2007), men de lyfter inte fram dialektiken mellan anpassningar och
motstånd eller stöd. I den här avhandlingen ligger fokus på just detta.
Därmed bidrar till avhandlingen till en ny och fördjupad förståelse för
hur Pickerings idéer kan utnyttjas i studier av IT‐relaterad verksamhets‐
förändring.
Anpassningen till IT‐relaterad verksamhetsförändring har inneburit en
konkretisering av Pickerings begrepp ”att associera element”. Pickering
använder analogin med en maskin för att beskriva den koherens som
uppstår när de olika delarna fungerar tillsammans då maskinen är i drift
(se avsnitt 3.3.4). Detta är det performativa perspektivet. Från ett
representationellt perspektiv kan man istället tala om att delarna i sig har
olika egenskaper som gör att de passar ihop. Med inspiration från
Pentland och Feldman (2007) har jag talat om verksamhetens infrastruk‐
tur av element för att beskriva detta. När elementen blir verksamma i
användningspraktik uppstår mönster av aktivitet kan upprätthållas över
tiden (Goldkuhl 2003; Pentland och Feldman 2008). På så vis har en
analytisk distinktion gjorts mellan leveranser som delar i verksamhetens
infrastruktur av element och de effekter som genereras när dessa element
blir verksamma som en helhet (se avsnitt 3.3.4, 3.3.5 och 3.3.6 för en
beskrivning och kapitel 6 för en tillämpning).

9.1.3

Intentioner, ramar och översättning

Tre centrala begrepp har i avhandlingen belysts från ett processperspek‐
tiv med fokus på växelspelet mellan utveckling och användning:
intentioner, ramar och översättning. Här kommer jag först att diskutera hur
detta perspektiv har påverkat min användning av begreppen intentioner
och ramar, som traditionellt associeras med perspektiv som fokuserar på
strukturer. Därefter kommer jag att diskutera hur perspektivet på IT‐
relaterad verksamhetsförändring som ett växelspel mellan utveckling och
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användning har påverkat min tillämpning av översättningsbegreppet,
som traditionellt används för att upplösa just denna uppdelning.
I nt en ti o ne r so m end oge na o ch framväx and e
Inom IT‐relaterad verksamhetsförändring har intentioner har traditionellt
använts som ett sätt att skilja mellan planerade och framväxande föränd‐
ringar (Mintzberg och Waters 1985; Ford och Ford 1995; Orlikowski 1996;
Orlikowski och Hofman 1997). Förändringar har setts som planerade om
det har funnits tydliga och uttalade intentioner för utvecklingsinsatsen
och resultatet sedan har legat i linje med dessa. Resultat som inte har
legat i linje med någon uttalad intention har setts som framväxande (se
även figur 1). Eftersom dessa ytterligheter är sällsynta i verkligheten har
man kommit att diskutera utvecklingsinsatser som delvis planerade och
delvis framväxande (Mintzberg och Waters 1985; Huy 2001; Palmer och
Dunford 2002).
Synen på förändring som delvis planerad och delvis framväxande bär
dock tydliga spår av faktorperspektivets syn på intentioner som exogena,
där dessa ses som något ”fast” som styr (eller åtminstone gör anspråk på
att försöka styra) händelseförloppet ”utifrån”. Processperspektivet ser
istället intentioner som endogena och sätter fokus på hur de följer händel‐
seförloppet och både påverkar och påverkas under det att processen
faller ut i tiden (Pickering 1995).
Från det perspektivet är det lika naturligt att intentioner justeras och att
alternativa intentioner aktualiseras över tiden som att de ursprungliga
intentionerna ligger ”fast”. De ligger dock inte ”fast” för att de är bestän‐
diga i sig utan för att de över tiden instansieras om och om igen som
kopior av sig själva. Det kan jämföras med filosofen Alfred North
Whiteheads (1861–1947) begrepp reiteration (eng. reiteration) som kan
översättas med ”återaktivering”: i en värld bestående av endast processer
konstitueras ”ting” av en kontinuerlig återaktivering av olika slags
mönster (se Hernes 2008: 132). Från det perspektivet får en intention en
”fast karaktär” genom att den vidmakthålls över tiden genom återaktive‐
ring. Den synen på intentioner tydliggör den teleologiska generativa
mekanismens konstruktionistiska (och inte deterministiska) karaktär
även när det gäller intentionerna i sig (Van de Ven och Poole 1995; Poole
och Van de Ven 2004).
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Studien bidrar också till att kasta ljus över hur det i en och samma ut‐
vecklingsinsats kan finnas flera intentioner parallellt. I de studerade
fallen kan man skilja mellan hur det uppstått motstånd i förhållande till
den ursprungliga intentionen och i förhållande till alternativa intentioner
som aktualiseras över tiden. Det senare behöver inte innebära att inten‐
tionen är ”ny” – den kan mycket väl ha funnits en längre tid. Poängen är
att intentionen inte tidigare har aktualiserats inom det specifika händel‐
seförloppet.
En ofta observerad företeelse i studier av implementeringen av infor‐
mationssystem är att ett informationssystem kan visa sig behöva
kompletteras med nya funktioner när det har börjat användas. Från ett
utvecklingsperspektiv kan det ses som ett misslyckande och en orsak till
att projekt försenas och blir dyrare än tänkt (se till exempel McManus och
Wood‐Harper 2003). Från ett traditionellt perspektiv, där konsekven‐
serna förstås i ljuset av historien, har man i dessa fall haft ”fel” intentio‐
ner då man startat utvecklingsinsatserna. Om samma fall ses som ett
exempel på en förändring i praktikens mangel blir det möjligt att ge en
annan förklaring som går bortom rätt och fel. I ett processperspektiv, som
följer händelseförloppet i realtid, är det fullt naturligt att intentioner
förändras och att alternativa intentioner aktualiseras över tiden. Fokus
ligger här istället på att undersöka hur stöd och motstånd uppkommer i
förhållande till olika intentioner och hur dessa intentioner sedan över‐
satts i praktik genom planerad utveckling, ramutveckling och improvi‐
sation.
I de studerade fallen ändrades intentionerna vid ett antal tillfällen så att
de kom att ligga i linje med utfallet. Min tolkning är att personerna som
stod bakom de ursprungliga intentionerna hade startat utvecklingsinsat‐
serna därför att det hade upplevts möjligt att genomföra dem inom de
befintliga ramarna. När det uppstod motstånd i förhållande till andra,
alternativa intentioner stannade växelspelet mellan utveckling och
användning av eftersom det inte längre var möjligt att översätta intentio‐
nerna i utvecklingspraktik inom de ramar inom vilka insatserna en gång
hade startats. Det tycks inte heller ha funnits något utrymme för alterna‐
tiv. Jag kan i mitt material inte se att det i något av fallen funnits något
uttalat beslut om att intentionerna skulle ändras, utan anpassningarna av
intentionen har skett framväxande.
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Ramar so m ma nif estat ion e r a v p r o ce ss e r
Med ramar avser jag den typ av förutsättningar som påverkar möjlighe‐
terna att översätta en intention i utvecklingspraktik, och därmed även
påverkar hur leveranserna utvecklas. I den litteratur jag har valt att
fokusera på har jag inte funnit att man särskilt har uppmärksammat
ramarna inom vilka utvecklingsinsatser bedrivs. Inom mer generisk
förändringslitteratur framhålls dock ofta vikten av att påverka själva
förutsättningarna som styr det som skall förändras (Bateson 1972;
Watzlawick m.fl. 1974; Bateson 1979; Bartunek och Moch 1987;
Andersson 2005; Visser 2007).
Inte minst finns det en tydlig parallell mellan ramar och det som i tradi‐
tionell litteratur brukar räknas som framgångsfaktorer. De ramar som i
de studerade fallen kom att omprövas var framför allt VD:s engagemang,
relationen till externa konsulter, avtal med leverantörer och återförsäljare
samt intern IT‐kompetens. Forskning där dessa fenomen ses som fram‐
gångsfaktorer har dock givit motstridiga resultat (Robey och Boudreau
1999).
I min användning av begreppet ramar är dessa (i motsats till faktorstudi‐
erna) varken på förhand givna eller objektiva i bemärkelsen att de skulle
existera oberoende av det sammanhang i vilka de träder fram. Ramar är
dynamiska och framväxande över tiden, och framför allt är de en del av
själva det studerade händelseförloppet. VD:s attityder till en viss utveck‐
lingsinsats eller den IT‐ansvariges förmåga att hantera ett visst verktyg är
till exempel inte ramar i sig, men när intentioner översätts i utvecklings‐
praktik kan både VD:s attityder och den IT‐ansvariges förmåga bli till
sådana ramar och spela en möjliggörande eller en begränsande roll.
Från det perspektivet bidrar rambegreppet till att förklara hur VD:s
attityder och den interna IT‐kompetensen vid en tidpunkt kan göra
planerade utvecklingsinsatser möjliga men vid en annan tidpunkt be‐
gränsa möjligheterna till planerad utveckling och därmed få ett hän‐
delseförlopp att stanna av. Så länge det har varit möjligt har förloppen
löpt vidare i planerad utveckling, men när det inte har varit möjligt har
utvecklingsinsatsens ramar blivit tydliga. Ett exempel från flygbok‐
ningsinsatsen (se avsnitt 6.5) får illustrera detta konkret.
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I flygbokningsinsatsen hade resebyrån infört ett nytt flygbokningssy‐
stem, men systembytet hade lett till att en viktig integration mellan två
system slutade fungera. Företaget som hade installerat flygboknings‐
systemet menade att felet låg i resebyråns IT‐infrastruktur. Den IT‐
ansvarige ansåg dock att han inte hade kompetens att lösa detta och
frågan hamnade därmed på VD:s bord eftersom det var nödvändigt att ta
in externa experter. VD hade emellertid inte tid att engagera sig i utveck‐
lingsinsatsen utan förlitade sig på att den IT‐ansvarige skulle lösa pro‐
blemet.
När det krävdes att VD, för att händelseförloppet skulle löpa vidare,
skulle engagera sig i utvecklingsinsatsen i större utsträckning än vad han
hade förväntat sig framträdde betydelsen av ledningens engagemang.
När den IT‐ansvariges kunskaper inte räckte till för att lösa upp det
motstånd som hade uppstått blev vikten av intern IT‐kompetens påtag‐
lig. Och när det stod klart att den interna IT‐kompetensen inte räckte till
klarnade betydelsen av att ha effektiva externa experter och att avsätta
tillräckligt med resurser.
Vid en hastig anblick skulle man kunna säga att exemplet ovan bekräftar
faktorforskningen, eftersom tre av framgångsfaktorerna när det gäller
småföretag och IT‐implementering inte fanns med i bilden: ledningens
stöd (Thong m.fl. 1997; Thong 2001; Caldeira och Ward 2002; Premkumar
2003; Lin och Wu 2004), intern IT‐kompetens (Raymond 1985; Caldeira
och Ward 2002; Cragg 2002) och samarbetet med externa experter (Cragg
och King 1993; Thong m.fl. 1994, 1996, 1997).
Vid närmare eftertanke kan man dock fråga sig om det verkligen stäm‐
mer. Om man på resebyrån hade gjort ”rätt” från början, hade resultatet
då legat i linje med förväntningarna? Hade VD verkligen haft möjlighet
att engagera sig i utvecklingsinsatserna i större utsträckning än vad han
nu gjorde? Och i så fall på bekostnad av vad? Skulle det ha varit möjligt
att lägga resurser på att ta in externa experter i den utsträckning som
behövts? Och skulle man då ha behövt ge upp något annat viktigt pro‐
jekt?
Det är enkelt att i efterhand tala om frånvaron av framgångsfaktorer,
men under de åtta månader jag tillbringade på resebyrån fick jag inblick i
ett företag med både styrkor och svagheter, där alla gjorde vad de kunde
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för att producera och sälja resor som skulle ge en hög kundtillfredsstäl‐
lelse och samtidigt kämpade för att hålla verksamheten flytande trots
vikande konjunktur, stor personalomsättning och en bransch som hade
skakats av krig, terror och sjukdomar i olika delar av världen. Det som
tycks ha varit avgörande är inte om de olika framgångsfaktorerna har
varit viktiga, utan snarare när. När är det viktigt att ledningen är engage‐
rad? När räcker den interna IT‐kompetensen inte till? Och när är det
nödvändigt att ta in externa experter? Ramutveckling blir på så vis en
fråga om hur ramarna skall anpassas till en utvecklingsinsats som
”vecklar ut sig” över tiden.
Sådana frågor är svåra att besvara från ett faktorperspektiv. Även om
man genomför studier som successivt identifierar nya framgångsfaktorer
och nya förutsättningar kommer man från ett faktorperspektiv alltid att,
så att säga, ligga ”steget efter”. Det finns i en process inget som säger
vilket av de olika möjliga utfallen som kommer att aktualiseras (Rescher
1996; Hernes 2008). Det processperspektiv som jag i den här avhand‐
lingen successivt har utvecklat kan dock bidra till att belysa hur ramar
kommer att spela olika roll över tiden när aktörer, handlingar och aktivi‐
tet för händelseförlopp framåt i sammanhang som ständigt skiftar och
där olika intentioner aktualiseras.
I analysen har jag oftast talat om förändringen av ramar i positiv bemär‐
kelse: om växelspelet mellan utveckling och användning har stannat av
har det kunnat ta fart igen när ramutveckling skett. Men ramarna har
också vid flera tillfällen förändrats i negativ bemärkelse. Ett exempel är
när den vikarierande IT‐ansvariges vikariat gick ut och resebyrån inte
längre hade möjlighet att skapa och förändra intranätrapporter. Därmed
begränsades möjligheterna att översätta intentionerna i utvecklingsprak‐
tik och växelspelet mellan utveckling och användning stannade av.
Jag har i studien inte särskilt analyserat skillnaden mellan vad som är
utveckling av leveranser och vad som är etablering av ramar. Det finns
dock vissa indikationer på att ramarna förändras kontinuerligt under en
utvecklingsinsats. Ett exempel är hur relationen med företaget som
tillhandahöll tekniken för att skicka ut elektroniska nyhetsbrev utveckla‐
des under arbetet med att anpassa verktyget (se avsnitt 6.1.3), vilket fick
positiva konsekvenser för utfallet. Ett annat exempel är hur relationen
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med återförsäljaren av flygbiljetter inte utvecklades under arbetet med att
få integrationen mellan bokningssystemet och flygbokningssystemet att
fungera (se avsnitt 6.5.3), vilket inte förbättrade möjligheterna att på sikt
lösa problem som uppstod. Ramar tycks alltså både kunna utvecklas
planerat och framväxande, precis som effekter i användning. Jag har
dock inte sett det nödvändigt att göra den distinktionen för att förklara
hur IT‐relaterad verksamhetsförändring har uppkommit i de studerade
händelseförloppen.
D ub b el över s ät tning
Begreppet översättning (Latour 1986/1998, 1987, 1991/1998; Czarniawska
och Joerges 1996) används om hur en planerad förändring modifieras när
nya aktörer tar till sig till exempel ett nytt informationssystem och hur
informationssystemet i den processen blir något annat när dessa personer
lägger till eller drar ifrån olika moment, förvanskar det eller helt enkelt
undviker att ta det till sig. Översättning betonar som begrepp denna
föränderlighet och kontrasteras mot begreppet diffusion (se till exempel
Rogers 1995), som ger intrycket att en planerad förändring överförs eller
sprids från ritbordet ut i organisationen och till användarna.
Inom IT‐relaterad verksamhetsförändring har översättningsbegreppet
fått relativt stor spridning och många studier har undersökt hur intressen
har översatts mellan mänskliga aktörer och artefakter både inom och
mellan organisationer i syfte att vidmakthålla en verksamhet som både
leder till önskade effekter och står emot konkurrerande intressen
(Monteiro och Hanseth 1995; Faraj m.fl. 2004; Mähring m.fl. 2004;
Holmström och Robey 2005; Pollock 2005; Ramiller 2005; Cho m.fl. 2008;
Rodon m.fl. 2008).
I den här avhandlingen har jag studerat likartade händelseförlopp men
med fokus på växelspelet mellan två olika typer av praktik, utvecklings‐
praktik och användningspraktik. Utvecklingspraktik syftar till att ta fram
leveranser medan det är i användningspraktik som leveranserna utnytt‐
jas i den operativa verksamheten för att generera önskade effekter. Jag
har använt översättningsbegreppet för att undersöka hur intentionerna
bakom utvecklingsinsatsen har översatts både i utvecklingspraktik och i använd‐
ningspraktik. Resultaten visar att händelseförloppets väg utmanas i båda
riktningarna när det uppstår motstånd och de aktuella intentionerna inte
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kan översättas. Växelspelet mellan utveckling och användning når en
kritisk punkt då effekterna av användningen skall översättas i utveck‐
lingspraktik. På motsvarande sätt nås den kritiska punkten när leveran‐
serna från utvecklingen skall översättas i användningspraktik. För att de
bakomliggande intentionerna skall realiseras krävs det att översättningen
fungerar åt båda hållen. Fungerar inte översättningen till utvecklings‐
praktik kommer inga leveranser till att utvecklas; fungerar inte översätt‐
ningen till användningspraktik kommer leveranserna inte att användas.
Utifrån växelspelet mellan utveckling och användning kan man därför
tala om en dubbel översättning. Denna dubbla översättning skänker en
konceptuell symmetri åt växelspelet mellan utveckling och användning
(jämför Bloor 1976/1991), som visar hur både utveckling och användning
blir nödvändiga för att åstadkomma IT‐relaterad verksamhetsförändring.
Den dubbla översättningen bidrar också till att tydliggöra hur händelse‐
förloppet drivs framåt av en dialektisk generativ mekanism (Van de Ven och
Poole 1995; Poole och Van de Ven 2004) då olika intentioner ställs mot
varandra i den kritiska punkten mellan utveckling och användning
(jämför Cule och Robey 2004).

9.1.4

Metodologiskt bidrag

Slutligen är sättet på vilket jag har operationaliserat den teoretiska be‐
greppsapparaten (se kapitel 4) och sedan tillämpat den i analysen av det
empiriska materialet ett bidrag till aktuell metodutveckling. Flera förfat‐
tare har beskrivit hur processteorier på en hög abstraktionsnivå, som till
exempel struktureringsteori och praktikens mangel, har en stor potential
när det gäller att förklara komplexa händelseförlopp men samtidigt är
svåra att förankra i konkreta empiriska förlopp (Langley 1999; Pozzebon
och Pinsonneault 2005; Van de Ven och Poole 2005; Langley 2009).
Det övergripande metodologiska angreppssättet i den här avhandlingen
har varit att se utvecklingsinsatserna i termer av sekvenser av händelser
(Van de Ven 1992; Pettigrew 1997; Van de Ven och Poole 2005). Därefter
har jag operationaliserat praktikens mangel på ett sätt som har gjort det
möjligt att identifiera teoretiskt informerade händelser, som jag sedan med
hjälp av narrativ strategi (Langley 1999; Pentland 1999; Langley 2009)
organiserat i termer av berättelser som handlar om hur personer har
startat utvecklingsinsatser och sedan arbetat för att realisera intentio‐
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nerna bakom dessa. Jag har också utnyttjat episodindelning (Newman och
Robey 1992; Langley 1999, 2009) för att dela in materialet i jämförbara
enheter och grafisk representation (Miles och Huberman 1994; Langley
1999, 2009) för att tydliggöra mönster i dessa. Efter det identifierades
mönster i episoderna samt generativa mekanismer som förklarade hur och
varför händelseförloppet fördes framåt i respektive episod. De generativa
mekanismerna bidrog till att identifiera generella förändringsprocesser.

9.1.5

Förslag till framtida forskning

V i d ar eu tv ec kl i ng o ch komplett ering
Det synsätt som här har utvecklats skall inte ses som en färdig produkt
utan – i linje med det bakomliggande perspektivet – som något som i sig
behöver utvecklas och ”manglas” i framtida studier. Jag har ovan redo‐
gjort för vad jag själv anser vara bidrag till aktuell teori‐ och metodut‐
veckling. Nedan vill jag lyfta fram ett antal områden som jag inte har haft
möjlighet att utforska i den här studien och samtidigt peka ut vad jag –
från mitt perspektiv – ser vara framkomliga vägar.
I det här arbetet har jag i första hand haft fokus på växelspelet mellan
utveckling och användning på en övergripande nivå. En central del i det
utvecklade synsättet är den kritiska punkt där översättning, intentioner
och motstånd eller stöd möts, det vill säga den punkt där händelseför‐
loppet ”byter spår”. Hur detta går till har jag i den här avhandlingen inte
haft förutsättningar att gå in på. Jag vill dock peka på möjligheten att
utnyttja Pickerings (1995) begrepp modellering för att närmare undersöka
detta. Modellering är den process i vilken framtida versioner av en nuva‐
rande praktik tar form på ett idéplan. Den processen inbegriper i sin tur
processer av överbryggande (eng. bridging), transkription (eng.
transcription) och utfyllnad (eng. filling) (Pickering 1995). En annan
möjlighet är att istället rikta intresset mot att fördjupa förståelsen för de
generiska händelsekedjor (typ I, typ II, typ II och typ 0) som identifiera‐
des i kapitel 7. Det skulle till exempel kunna innebära att gå in mer i
detalj i varje mönster och förklara hur händelseförloppet drivs framåt av
mer komplexa generativa mekanismer (Poole och Van de Ven 2004), eller
att identifiera andra alternativa mönster (se även avsnitt 7.3).
I avhandlingen har fokus legat på växelspelet mellan utveckling och
användning, medan den sociomateriella aspekten stått i analysens bak‐
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grund. Ett sätt att arbeta vidare är att knyta det utvecklade ramverket
närmare en praktikteoretisk begreppsapparat som ytterligare redogör för
hur det sociala och det tekniska vävs samman (Leonardi och Barley 2008;
Markus och Silver 2008; Orlikowski och Scott 2008) samt hur inte bara
intentioner utan också känslor är viktiga delar i detta (Schatzki m.fl. 2001;
Ciborra och Willcocks 2006; Demir 2010).
Specifi ka till ämpni nga r
I avhandlingen har jag utnyttjat generella processteorier för att under‐
söka växelspelet mellan utveckling och användning. Det teoretiska inne‐
hållet har legat på en hög abstraktionsnivå och haft karaktären av meta‐
teorier (Bacharach 1989; Gregor 2006). En möjlighet är att utforska hur
ramverket, och dess underliggande generativa mekanismer, kan bidra till
att kasta ljus över förlopp med hjälp av mer specifika teoretiska perspektiv
som handlar om till exempel makt, organisationskultur, lärande eller
institutionell teori (Robey och Boudreau 1999). Två empiriska fenomen
som framträdde i de studerade utvecklingsinsatserna under arbetet med
analysen var makt (eng. power) och förtroende (eng. trust).
Makt relaterar till exempel till situationer då ledningens intentioner att
samla in kunduppgifter ställs mot säljarnas intentioner att ha en effektiv
bokningsrutin och hur händelseförloppet efter den konflikten löper
vidare i improvisation och inte i planerad utveckling eller ramutveckling.
Detta får sedan stora konsekvenser för hur den fokuserade delen av
verksamheten stabiliseras, men min uppfattning är att det inte funnits
någon nödvändighet i att förloppet tagit just den vägen. Utifrån ett
tolkande perspektiv där makt ses som framväxande (Jasperson m.fl. 2002:
420) är det möjligt att studera hur ledare och användare förhandlar om
den sociala verkligheten och hur resultatet av dessa förhandlingar möj‐
liggör händelseförloppets väg framåt i iterationer av planerad utveckling,
ramutveckling och improvisation. Makt blir därmed något som både
påverkar hur händelseförloppet löper vidare och konsekvensen av den
väg händelseförloppet tagit.
Antagandet att förtroende är ett av de huvudsakliga villkoren för effektivt
samarbete mellan individer, grupper och organisationer har fått stor
spridning inom organisationslitteraturen, men begreppet förtroende
anses samtidigt mycket problematiskt eftersom det används på många
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olika sätt i många olika discipliner (Ashleigh och Nandhakumar 2007).
Frågor som rör förtroende aktualiserades vid flera tillfällen i de stude‐
rade händelseförloppen i observationer och intervjuer med såväl använ‐
dare som utvecklare och ledare. VD hade inte fullt förtroende för den IT‐
ansvariges kompetens och den IT‐ansvarige saknade förtroende för de
externa konsulterna och leverantörerna (se avsnitt 5.2.2) och användarnas
förtroende för ledningens förmåga att åstadkomma förändring hade
försvagats (se avsnitt 6.5.4).
I de studerade händelseförloppen finns det indikationer på att den väg
händelseförloppet tagit – eller inte tagit – har kommit att påverka använ‐
darnas förtroende. Ett exempel är hur användarnas förtroende för led‐
ningens förmåga sjunker när ledningen inte lyckas komma tillrätta med
problemen i samband med det nya flygbokningssystemet (se avsnitt
6.5.2). Men det finns också skäl att tro att förtroende påverkar vilken väg
händelseförloppet tar. Ett exempel är hur den IT‐ansvariges bristande
förtroende för externa konsulter fick händelseförloppet att stanna av
istället för att löpa vidare i planerad utveckling.
Syftet med ovanstående stycken har varit att visa möjligheter att utgå
från den här avhandlingens underliggande perspektiv och tillämpa
specifika teoretiska perspektiv för att ytterligare fördjupa kunskapen
inom området. För det första är det möjligt att studera hur ett empiriskt
fenomen påverkar den väg ett händelseförlopp tar och därmed även hur IT‐
relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd. För det andra är det
möjligt att studera hur den väg som händelseförloppet tar påverkar empiriska
fenomen (som till exempel makt och förtroende), det vill säga att anlägga
ett processperspektiv på hur IT‐relaterad verksamhetsförändring påver‐
kar andra empiriska fenomen.
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9.2

RÅD FÖR ARBETET MED IT‐RELATERAD
VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

9.2.1

Tre generella förändringsprocesser

Inledningsvis diskuterade jag ett antal utmaningar när det gäller arbetet
med utvecklingsinsatser som syftar till att åstadkomma IT‐relaterad
verksamhetsförändring. När resultaten av dessa utvecklingsinsatser ska
användas i den operativa verksamheten uppstår lätt nya utmaningar som
man från början inte tänkt på. Hur dessa hanteras får stor betydelse för
vilka effekter som insatserna i förlängningen leder till. I det ramverk som
har utvecklats i den här studien (se kapitel 8) beskrivs hur de utmaningar
som uppstår kan hanteras i tre generella förändringsprocesser: planerad
utveckling, ramutveckling och improvisation.
Planerad utveckling syftar på det traditionella utvecklingsarbetet där
leveranser som utbildningar, nya arbetsrutiner samt informationssystem
tas fram. Ramutveckling handlar om att skapa nya förutsättningar för
utvecklingsarbetet, till exempel genom att förhandla med konsulter och
leverantörer om nya villkor eller internt om att få ökade resurser till
utvecklingsarbetet. Improvisation är en annan typ av förändringsprocess
som syftar på hur användarna i det dagliga arbete utnyttjar de leveranser
som har tagits fram i utveckling. När användare stöter på saker som inte
fungerar eller när det uppstår problem som ingen har förutsett hittar
användarna ofta egna lösningar utifrån den egna situationen, till exempel
genom att ”arbeta runt” systemlösningar, kompensera med manuellt
dubbelarbete eller ”snickra ihop” egna speciallösningar. Improvisation är
en kraftfull process som många gånger räddar planer som inte håller för
mötet med verkligheten, men den kan också leda till oväntade konse‐
kvenser och till att önskade effekter aldrig uppstår. Detta kan i sin tur
leda till nya iterationer av planerad utveckling, ramutveckling och im‐
provisation.
Den här studien pekar på att förändring ofta tycks uppstå genom flera
upprepningar av olika kombinationer av dessa processer. Ett råd blir
därmed att aktivt utnyttja dessa möjligheter. Här följer tre förslag till hur
detta kan gå till. (1) Prova olika alternativ för att översätta intentionerna i
planerad utveckling. Ett exempel är att överväga olika alternativ när det
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gäller vilken aktivitet som ”delegeras” till informationssystemet och vad
som skall utföras av personer i verksamheten. (2) Undersök och utnyttja
möjligheterna till ramutveckling både före en utvecklingsinsats och i de
fall då händelseförloppet har stannat av eller riskerar att stanna av. Det
kan vara lätt att hamna i ett mönster av ”utförande” där ramar, som kan
vara upphovet till olika svårigheter, tas för givna och inte ifrågasätts trots
att en förändring kanske är enkel att åstadkomma. (3) Skapa goda förut‐
sättningar för improvisation i användning som en del av själva utveck‐
lingsinsatsen. Att var tydlig med målen för utvecklingsinsatsen är nöd‐
vändigt för att användarna skall kunna improvisera i ”rätt” riktning. Att
vara lyhörd för vad utvecklingsinsatsen innebär för användarna är dock
lika viktigt, eftersom det ger viktig information om i vilken riktning
improvisationerna kan komma att röra sig om inte planerade åtgärder
vidtas. I nästa avsnitt följer en konkretisering av dessa råd genom att de
tre processerna relateras till Lundebergs ( Lundeberg 2002) uppdelning
av verksamheten i tre nivåer: personer, verksamhetsramar och IT.

9.2.2

Nio fokusområden för IT‐relaterad verksamhetsförändring

Inom IT‐relaterad verksamhetsförändring har Lundeberg (1993: 60) lyft
fram vikten av att uppfatta en verksamhets olika abstraktionsnivåer för
att kunna lösa problemen på ”rätt” nivå. Om en verksamhet har problem
med ineffektiva arbetsrutiner (verksamhetsramar), så löser man inte
problemen med att införa ett nytt informationssystem (IT) om man inte
även ändrar arbetsrutinerna. Men om arbetsrutinerna är svåra att ändra
beroende på användarnas uppfattningar (personer) av vad utvecklings‐
insatsen handlar om så kommer det bli svårt att förändra arbetsrutinerna
utan att förändra användarnas uppfattningar. Detta är ett exempel på hur
man försöker lösa ett problem som handlar om verksamhetsramar med
en förändring på IT‐nivån när problemets kärna tycks ligga på person‐
nivån.
Genom att kombinera de tre generella förändringsprocesserna med de tre
nivåerna skapas nio olika fokusområden i vilka IT‐relaterad verksamhets‐
förändring kommer till stånd. Dessa fokusområden visas i tabell 11
(nedan) tillsammans med exempel på vad de kan innebära. Grundtanken
är att tabellen bildar en helhet och att samtliga nio fokusområden före‐
kommer i samband med IT‐relaterad verksamhetsförändring, men att de
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är olika viktiga vid olika tillfällen. En konkret tillämpning av avhand‐
lingens resultat är att utifrån de nio fokusområdena utforska vad som är
– och kommer att bli – viktigt för att föra händelseförloppen framåt och
uppnå önskade effekter specifika utvecklingsinsatser.
Tabell 11. Nio fokusområden vid IT‐relaterad verksamhetsförändring.
Ramutveckling

Planerad utveckling

Improvisation

Person

Rekrytering av ny kompetens
till utvecklingsarbetet,
förändrade relationer med
konsulter och leverantörer

Utbildning av användare,
planerad kommunikation och
användarinvolvering

Användare lär själva av
varandra i det dagliga,
operativa arbetet

Verksamhet

Omförhandling av avtal med
konsulter och leverantörer,
allokering av nya resurser, nya
utvecklingsmetoder

Förändring av arbetsrutiner,
organisationsstrukturer och
belöningssystem

Användare justerar
arbetsrutiner så att de
passar utmaningar som
de möter i det operativa
arbetet

IT

Byte av IT‐plattform eller
utvecklingsverktyg

Införande och förändring av
informationssystem

Informationssystem
används på andra sätt
än vad som från början
var tänkt och fylls med
data som inte är
planerade

9.3

AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Under arbetets gång har jag då och då fått frågan vad jag skriver om. När
jag har berättat så har jag märkt att de allra flesta känner igen sig, några
som utvecklare och andra som användare. Jag har också märkt att ämnet
engagerar, oavsett om man arbetar med att utveckla och införa ett nytt
IT‐stöd eller har synpunkter på hur IT‐stödet fungerar i det egna opera‐
tiva arbetet. Oavsett vilken roll man har är det inte helt ovanligt att man –
ofta på goda grunder – har idéer om hur saker och ting ”egentligen”
borde ha gått till. I avhandlingen tar jag dock ett annat perspektiv. Jag
försöker inte värdera ifall en lösning är ”rätt” eller ”bra” i förhållande till
vad som skall uppnås utan istället utveckla ett synsätt som tillåter möten
mellan flera olika perspektiv. Jag tror inte att det finns ett ”rätt” sätt att
arbeta med IT‐relaterad verksamhetsförändring utan att olika samman‐
hang kräver olika sätt. Men genom att bättre förstå de processer som
formar resultaten så tror jag att vi ökar våra möjligheter att åstadkomma
mer hållbara resultat.
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En liten anekdot får avsluta den här avhandlingen. En dag hade jag ett
möte med en deltagare i en ledar‐ och verksamhetsutvecklingssatsning
som jag tillsammans med en kollega var med och koordinerade. Deltaga‐
ren som jag skulle träffa hade precis avslutat ett ledningsgruppsmöte och
satt kvar i mötesrummet. På whiteboarden såg jag att en oändlighets‐
symbol var ritad och lite nyfiken frågade jag vad den föreställde. Hon
berättade för mig att det var chefen i Umeå som använde den för att
beskriva hur de jobbade med iterationer av utveckling och drift. Han
kallade den för ”den liggande åttan”.
Jag kom att tänka på att jag två år tidigare hade beskrivit ett tidigt utkast
av avhandlingens ramverk för chefen i Umeå under en workshop och att
han efteråt hade intresserat sig för synsättet. Huruvida användningen av
modellen har fått några särskilda effekter vet jag inte, men det inträffade
är en utmärkt illustration av modellen i sig. Den hade nu översatts i
användningspraktik och inte bara tagits över av chefen i Umeå utan
bokstavligen översatts och fått ett nytt namn: den liggande åttan.
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A: 2‐LOOPMODELLEN
Systemteoretiska grundantaganden
Det ramverk som jag har utvecklat i kapitel 8 är baserat på en generisk
systemmodell som jag började arbeta med i licentiatavhandlingen
(Lychnell 2006). Den så kallade 2‐loopmodellen vilar på en systemteore‐
tisk logik (Senge 1995), men den gör inte anspråk på att vara en beskriv‐
ning av ett system i verkligheten, som till exempel ett ekologiskt system
eller ett simulerat system. Sådana naturliga och designade system förut‐
sätts existera i verkligheten, vilket ibland brukar kallas för ett hårt sy‐
stemsynsätt (Checkland 1999). 2‐loopmodellen bygger istället på det
mjuka systemsynsättets grundantagande om att världen alltid är mer
komplex än våra beskrivningar av den. Vi kan använda oss av system‐
synsättets logik för att lära oss mer om verkligheten och om vi vill kan vi
anta ett hårt perspektiv för att beskriva den (Checkland 1999: 51‐52).
Utifrån ett mjukt systemsynsätt existerar system endast i betraktarens
öga. ”You choose what you want to perceive as a system. You also choose what
you want to perceive as parts and what you want to perceive as relationships.
The criterion is what you find most useful in the situation at hand” (Lundeberg
1993).

Utveckling av den första versionen (2006)
Syftet med den första versionen (se figur 20) var att illustrera att resulta‐
ten av olika utvecklingsinsatser kom att påverka förutsättningarna för
användningen och att användningen i sin tur kom att påverka förutsätt‐
ningarna för utveckling (Lychnell 2006: 98). Jag kallade den första loopen
för implementering och den andra loopen för användning. I denna ver‐
sion av 2‐loopmodellen bestod varje loop av två processer. I implemente‐
ringens första del konstruerades leveranser som sedan fördes in i verk‐
samheten och blev nya förutsättningar i den andra delen. I använd‐
ningens första del användes leveranserna och skapade olika effekter, som
återkopplades till verksamheten och bildade nya förutsättningar i den
andra delen.
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Figur 20. En dialektisk modell för IT‐relaterat förändringsarbete.

Tillämpningar av den första versionen (2006‐2007)
I ett bokkapitel och ett konferenspapper har jag sedan tillsammans med
Pär Mårtensson använt 2‐loopmodellen som verktyg för att analysera
olika empiriska företeelser som har karaktären av växelspel. I det första
fallet användes modellen för att analysera utvecklingen och använd‐
ningen av interna satsningar för att förbättra kunskapsdelningen på
Sveriges Television (Lychnell och Mårtensson 2006). I det andra fallet
användes den för att illustrera växelspelet mellan produktionen av aka‐
demisk kunskap och praktiska resultat i samband med en aktionsforsk‐
ningsstudie (Lychnell och Mårtensson 2007).

Utveckling av den andra versionen (2008‐2009)
Genom att tillämpa modellen i dessa båda studier ökade min förståelse
för modellens förmåga att belysa det generella samspelet mellan en
basprocess och en metaprocess i olika helt utvecklingssituationer. Under
arbetet med den här avhandlingen och i syfte att betona växelspelet
mellan utveckling och användning, lyfta fram leveranser och effekter
samt närmare knyta modellen till processteoretiska utgångspunkter
(Weick 1969/1979; Rescher 1996; Tsoukas och Chia 2002) reviderade jag
den i ett konferenspapper tillsammans med Pär Mårtensson och Mats
Lundeberg (2009: 17). Den versionen (se figur 21) består endast av två
processer, utveckling och användning, och illustrerar hur förändring
uppkommer som ett resultat av båda dessa processer. Ovanstående
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version har legat till grund de iterationer av tillämpning och utveckling
som har skett inom ramen för det arbete jag beskrivit i den här avhand‐
lingen.

Figur 21. The 2‐loop model of IT‐related organizational change.
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B: INTERVJUGUIDE
Intervjuerna hade ett viktigt syfte i och med att de gav mig ett unikt
tillfälle att börja etablera den hjälpande relation som är kännetecknande
för klinisk forskning (Schein 1987, 1993, 2001). Frågorna utgjorde en ”lös
struktur” för intervjuerna och under samtalet kom vi ofta in på stickspår.
Ibland innehöll dessa stickspår information som sedan skulle visa sig bli
viktig.
Innehållsmässigt syftade intervjuerna till att jag skulle lära mig mer om
personerna som arbetade på resebyrån och förstå vad de själva upplevde
var relevant, vilket är grundläggande för det tolkande perspektivet
(Orlikowski och Baroudi 1991; Myers 2009). Ett annat syfte var att göra
en kartläggning av nuläget och det avsedda framtida läget med avseende
på informationshanteringen (Lundeberg 1993, 2009).
När jag i efterhand har anlagt ett praktikens mangelperspektiv (Pickering
1993, 1995, 2008) på de studerade förloppen har dessa båda syften bidra‐
git till att jag har kunnat lyfta fram hur olika personer har upplevt mot‐
stånd och stöd i samband med olika utvecklingsinsatser. Kartläggningen
av nuläget har också i min tolkning av materialet bildat grund för be‐
skrivningen av de fysiska, sociala och historiska sammanhang i vilka
händelseförloppen har utspelat sig (Pentland 1999).
Personrelaterade frågor
‐
‐
‐

Hur länge har du arbetat på resebyrån?
Vilken typ av anställning har du? Vikariat, fast etc.
Vad gjorde du innan du började på företaget?

Frågor om arbetsuppgifterna
‐

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?

Frågor som berör det praktiska projektet
‐

Som du kanske minns på mötet så talade vi om en del upplevda
problem. Min uppgift är att försöka ta ett helhetsgrepp och ut‐
ifrån det ta fram en handlingsplan. Innan vi går in på det som

277

Bilagor

‐
‐
‐

upplevs som problematiskt skulle jag vilja fråga vad du tycker
fungerar bra i när det gäller informationshanteringen. Är det nå‐
got som du speciellt tänker på?
Vad upplever du är det mest akuta problemet när det gäller
informationshanteringen?
Finns det något som rör informationshanteringen som vi inte har
talat om än, men som du vill ta upp?
Nu har vi talat om hur det fungerar idag. Om vi tittar framåt, säg
ett år eller ännu längre. Hur skulle du vilja att saker och ting
fungerade då för att du ska kunna trivas och göra ett bra jobb?

Avslutande frågor
‐
‐

Nu börjar det bli dags att avsluta intervjun. Är det något som vi
har missat, som du skulle vilja ta upp?
OK. Jag kommer att finnas här ganska mycket den närmaste
tiden och du kan alltid komma fram till mig om det är något du
kommer på. Vad bra att du kunde komma ifrån den här tiden!

278

Summary

in

SUMMARY IN ENGLISH

279

English

Summary in English

Introduction
Competition is increasing the demands for organizations to continuously
engage in change efforts in order to improve efficiency. In one way or
another, many of these change efforts are related to information tech‐
nology (IT). Moreover, the rapid development of information technology
is constantly providing organizations with new opportunities. Thus, IT‐
related organizational change has become something that affects leaders
in many organizations; however, people in organizations are familiar
with the fact that, when implementing information technology, things do
not often go as planned.
In line with recent emergent perspectives, information technology and
the social are here seen as two aspects of an integrated whole, mutually
constituting each other in practice (Orlikowski 2007; Leonardi and Barley
2008; Orlikowski and Scott 2008). This can be contrasted with the view of
information technology as being the driver of organizational change in a
deterministic way (Markus 2004).
In contrast to traditional approaches, this study applies a process view in
which the organization is viewed as a collection of continuously chang‐
ing processes as opposed to stable structures (Weick 1969/1979; Tsoukas
and Chia 2002; Hernes 2008). A process view is suitable when explaining
how and why organizations change as sequences of events that unfold
over time (Van de Ven and Poole 1995).
Over the years, IT‐related organizational change efforts that adopt a
process view have focused on how the development and use of new
technology in organizations leads to different outcomes. However, most
studies have focused on either development (e.g. Robey m.fl. 2002;
Elbanna 2006) or use (Barley 1986; Orlikowski 2000). As Leonardi and
Barley (2008) argue, very few studies have focused on both development
and use. Of those studies, even fewer have followed the interplay between
development and use in several consecutive iterations in order to under‐
stand how IT‐related organizational change is shaped over time.
The argument of this thesis is that both development and use are neces‐
sary processes for explaining how IT‐related organizational change
unfolds over time. From the development aspect, I will include activities
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such programming or configuring information systems, implementing
information systems, redesigning work routines, and user training. I
contrast development to use, in which information systems, new work
routines, and training are applied in the operational day‐to‐day practice.
Hence, I view implementation as being part of development while it is
not part of the operational day‐to‐day practice, yet has the aim to change
it.
However, I do not view development and use in a dualistic fashion; they
are two aspects of the processes of organizing (i.e. they can coexist) (c.f.
Farjoun 2010). For example, when an organizational member uses an
information system, he or she might reconfigure it to accommodate the
challenges at hand. This example also highlights that the focus is not on
developers or users; rather, it is on the activity of carrying out the day‐to‐
day operational activities and the activity to develop ways of doing that.
This is in line with the view where a process is seen to have many con‐
nected aspects (Rescher 1996).
The research question then is: how is IT‐related organizational change shaped
by the interplay between development and use. This will be pursued by fulfil‐
ling four objectives in the dissertation: first, I will describe and analyze
the interplay between development and use in five IT‐related change
efforts; secondly, I will identify patterns in the sequences of events in
which IT‐related organizational change unfolds; I will then use the con‐
cept of generative mechanisms to help explain how and why the course
of events has moved forward in the identified patterns; and, lastly, I will
construct a framework to describe how IT‐related organizational change
is shaped in the interplay between development and use.

Theoretical Framework
In organizational theory in general and in the information systems dis‐
cipline in particular, several ideas from science and technology studies
have recently been utilized in order to “take seriously the recursive
intertwining of humans and technology in practice”, as Orlikowski
(2007:1437) put it. I draw on the mangle of practice (Pickering 1993, 1995,
2008) as an underlying theoretical framework.
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Both structuration theory (Giddens 1984) and actor‐network theory
(Callon 1986; Latour 1987; Law 1987) have been used in several studies of
IT‐related organizational change (Jones and Karsten 2008). However,
while structuration theory has been criticized for not taking the material
aspects of technology into account, actor‐network theory has been criti‐
cized for its way of equalizing human agency and material agency (Jones
1998; Chae and Poole 2005; Jones and Rose 2005).
Scholars have argued that the mangle of practice would be a suitable
approach for studying IT‐related organizational change because it ac‐
counts for both human and material agency and also recognizes the
difference between humans and artifacts: for example, intentionality
(Jones 1998; Chae and Poole 2005; Orlikowski 2007; Orlikowski and Scott
2008). However, in empirical studies, scholars have only drawn upon
aspects of the mangle of practice, such as different aspects of agency
(Chae and Poole 2005) or human intentionality (Nandhakumar m.fl.
2005). In this study, I will primarily draw upon the notion of the dialectic
between resistance and accommodation in order to elaborate on the interplay
between development and use in IT‐related organizational change.
In the following, I will describe the mangle of practice approach, and will
also explain in which ways I have complemented it with organizational
theory in order to translate it from science and technology studies into
the field of IT‐related organizational change.
In the mangle of practice, Pickering (1995) focuses on how human agency
and material agency become “mangled” together in practice: the dialectic
between accommodation and resistance. When it is translated into the
context of IT‐related organizational change, the basic logic behind this
dialectic is as follows: in order to reach their intentions, managers initiate
change efforts in which typically information systems are built or
modified, organizational routines are re‐designed, and users are trained
in order to acquire sufficient knowledge.20 I draw upon Pentland’s and
Feldman’s (2007, 2008) notion of narrative networks in order to concep‐

I adopt Pickering’s (1995: 17) usage of the term intentions in an everyday sense to point to
the fact that planned change initiatives are typically organized around specific plans and
goals, such as increasing efficiency, reducing cost and improve quality.
20
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tualize that these deliverables form elements that provide an infrastruc‐
ture with several alternative pathways along which the organization can
operate. When the same elements are used and certain pathways are
repeated, new work practices become temporarily stabilized (Pickering
1995; Goldkuhl 2003; Pentland and Feldman 2008).
Many times, however, the consequences of the day‐to‐day practice are
not fully in line with managerial intentions. With Pickering’s (1995)
terminology, such non‐achievements are understood as resistances rela‐
tive to some intention (i.e. occurrences of a block on the path to some
goal).21 As a response to resistance, managers try to make accommodations
by modifying the elements or adding new ones. This could also be seen
as a process of tuning – in the sense of tuning a radio set or a car engine ‐
with the caveat being, as Pickering says, that the character of the “signal”
is not known in advance. As a special case of accommodation, sometimes
the intention or goal itself may be revised.
In this way, the dialectic between resistance and accommodation contin‐
ues as a dance of agency, back and forth until an interactive stabilization
is reached. That is when the doings of information systems, work rou‐
tines, and people interactively, reciprocally, and emergently sustain each
other in practice. If something happens to this delicate balance, resistance
might occur again and, in this way, the dialectic between resistance and
accommodation begins again.
In earlier writings, Pickering (1984/1999) has focused also on opportunities
and how they shape future practice. In an organizational context, new
information technology sometimes provides the organization with
opportunities to improve efficiency even though it was not earlier
intended (Orlikowski and Hofman 1997). I will use the term support
relative to some intention to describe events where opportunities arise.
Therefore, I will use the dialectic between accommodation and resistance or
support as a theoretical lens in order to describe and analyze how IT‐

21 From this perspective, the traditional notion of resistance as the user’s unwillingness to
use an information system is thus limited. Resistance could, for example, also occur when
an information system does not function as intended or when organizational routines
produce unwanted outcomes when they are performed (c.f. Markus 1983).
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related organizational change is shaped in the interplay between devel‐
opment and use.
As Jones (1998: 297) points out, however, the mangle of practice does not
account for the difference between development and use. He argues that,
in information systems, a “double mangle” is a better metaphor since
”the capturing of material phenomena is not the primary objective, but
rather their marshalling toward the achievement of social ends, whether
this is seen to be productivity, profitability, or management control.” This
view of a “double mangle” connects the mangle of practice with the
interplay between development and use. I use the notion of translation
(Latour 1987, 1992; Czarniawska and Joerges 1996) in order to follow how
intentions are translated between development and use.

Research Design
This research adopts an interpretative stance (Orlikowski and Baroudi
1991; Myers 2009) from which I have conducted a longitudinal, qualita‐
tive, and in‐depth case study (Yin 1984; Eisenhardt 1989; Eisenhardt and
Graebner 2007; Voss 2009). A clinical approach (Schein 1987, 1993, 2001)
has been chosen in order to directly study the interplay between devel‐
opment and use (Mintzberg 1979). The data collection was made during
eight months in 2004 in a small Swedish travel agency with thirteen
employees. The size of the company made it easier to follow the
processes of development and use in greater detail, as well as follow the
company as a whole. The results are abstracted for the particular case to
patterns that are analytically generalizable (Yin 1984; Lee and Baskerville
2003) to other instances of IT‐related organizational change. Differences
between small and large companies are discussed.
Data was collected through interviews, observations, project meetings,
informal conversations, telephone calls, e‐mails, and documents in order
to account for five change efforts in the period of 2002 – 2004. In 2008 and
2009, a number of complementary interviews were carried out in order to
follow up on the change efforts that were studied and to verify that the
documented sequences of events were accurate. The data was organized
and analyzed with a combination of three strategies: narrative, temporal
bracketing, and visual mapping (Miles and Huberman 1994; Langley
1999; Pentland 1999; Langley 2009).
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Analysis of Five Change Efforts
In the first step, five change efforts were analyzed as sequences of events
that unfolded over time. Three of the change efforts were related to the
development and use of electronic newsletters. Another change effort
was related to the development and use of an intranet application, which
aimed to give sales representatives a better overview of their work situa‐
tion and to reduce their stress. The last change effort aimed to reduce
costs for flight booking by changing ticket supplier which also changed
the information system used to book airplane tickets. New information
technology was not the main focus in any of these change efforts;
however, in all of the cases, IT was a necessary and integrated part of the
whole (Orlikowski and Scott 2008).
Each change effort was organized into a narrative (Pentland 1999): telling
the story of how persons, artifacts, and actions shaped the outcome of the
IT‐related change efforts in pursuing managerial intentions. The events
were coded according to the mangle of practice as either accommodations
or critical events of resistance or support, relative to some intention. Criti‐
cal events marked an exception form the intended or taken‐for‐granted
path and challenged the road forward (Newman and Robey 1992; Cho
m.fl. 2008).
The accommodations where coded as either planned or emergent: that is to
say, accommodations that were not planned in advance (c.f. Mintzberg
and Waters 1985; Orlikowski 1996). The accommodations were also
described as either belonging to the process of development or the process
of use. A special case of accommodations in the analysis was found to
have a particular importance. When developers had difficulties translat‐
ing intentions into development practices, accommodations of a 3rd order
(c.f. Bateson 1972; Watzlawick m.fl. 1974; Bartunek and Mand 1987) could
change the conditions in which development took place. One example is
when the CEO renegotiated the contract with the supplier of an informa‐
tion system and, in this way, made it possible to make the necessary
changes. I call this planned accommodation of the conditions for devel‐
opment.
Five change efforts were analyzed and 47 events were identified,
numbered, and visually mapped. The course of events was divided into
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18 episodes (Newman and Robey 1992; Langley 1999; Cho m.fl. 2008;
Newman and Zhao 2008; Langley 2009) on the bases of critical events (i.e.
resistance and support relative to some intention). Figure 22 shows a
visual display of one of the five change efforts and the concepts used in
the coding procedure of this particular instance. The numbers 1, 2, 11, 12,
13, 14, 15, 16 relates to the events of this particular sequence.

Figure 22. Visual mapping and temporal bracketing of course of events in second change
initiative.

Analysis of Patterns in the Sequences of Events
In the second step, the 18 episodes were analyzed as sequences of events
in order to identify patterns. Four different patterns emerged in the
analysis. In the pattern of Type 0, the intention was revised and assimi‐
lated to the outcome of practice when resistance occurred. In the Type I
pattern, resistance was dissolved through users’ improvisation (Weick
1993; Orlikowski 1996; Ciborra 1999; Feldman 2000). The pattern of Type
II followed the taken‐for‐granted path of planned change (Lewin
1947/1997) and this was translated first into development and then back
into use when resistance or support occurred relative to some intention.
However, in the pattern of Type III, developers were first not able to
translate the intention into development practice, but were able to do so
after having accommodated the conditions for development: that is to
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say, the 3rd order changes from the perspective of use (Bateson 1972;
Watzlawick m.fl. 1974; Bartunek and Moch 1987).

Analysis of Generative Mechanisms
The third step of the analysis aimed to explain how and why the
sequences unfolded the way in which they did. As templates with which
I mapped with the sequences of events, I used the concept of generative
mechanisms (Van de Ven and Poole 1995; Poole and Van de Ven 2004).
The pattern of Type I was mapped to the dialectical mechanism in which
conflicting intentions were solved by improvisation. The pattern of Type
II was mapped to the teleological mechanism, in which managers delibe‐
rately pursued development in order to reach their intentions. In patterns
of Type III, a double teleological mechanism was needed to give a satisfying
explanation of the unfolding of events. One teleological mechanism
explains the translation of intention into development (as in the case of
Type II). Another teleological mechanism was needed, however, in order
to explain those instances in which the conditions for development were
accommodated. Finally, the course of events did not move forward in the
pattern of Type; therefore, no generative mechanism was identified.

Results
Three general change processes were identified based upon the identified
patterns, as moving the process forward. In the Type I pattern, the
process developed in improvisation. In the Type II pattern, the process
unfolded in planned development. And in the Type III pattern, the process
was moved forward in condition development. However, in the studied
change efforts, two things became evident. First, all three general change
processes were necessary in order to explain how IT‐related organiza‐
tional change was shaped by the interplay between development and
use. Each of the three general change processes contributed in different
occasions to the temporary stabilization of the new work processes.
Secondly, IT‐related organizational change was shaped in several
iterations between these processes where different change processes
moved the course of events forward at different points in time. However,
it was not possible to identify any necessary pattern in these iterations
(c.f. Orlikowski and Hofman 1997).
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In the final step of the analysis, I did integrate the results in a framework
describing how IT‐related organizational change is shaped by the inter‐
play between development and use. The basic model of the framework is
illustrated with the Type II pattern, which describes the interplay
between the general change process of planned development and use.
The logic of the figure 23 is the following: in use, effects arise. If they are
not in line with some intention, resistance can occur. Another alternative
is that potential support relative to some intention occurs. Then, the
intention is translated into planned development, which leads to the
development of some deliverables. In order to fulfill the intention, the
deliverables must be used in practice. New resistance or support can
occur, depending upon the effects in use, which gives rise to further
iterations between development and use, if translation is possible.

Figure 23. General framework of interplay between planned development and use.

The interplay between planned development and use, however, did not
explain all of the episodes and must, therefore, be complemented with
the two other general change processes: improvisation and condition
development. In improvisation, interplay was identified between actions
of use that change the pattern of activity in relation to users’ intentions
and actions of use that maintain the stability of the desired pattern of
activity in relation to managers’ intention. One example was when the
manager introduced a new work routine, and the sales representatives
deviated from the desired patterns of actions in order to accommodate
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for resistance relative to the intention they perceived as important in
order to give the customers a high class service.
In condition development, interplay was identified between the day‐to‐day
activities of development, and the activities of accommodating the
conditions for development. In these cases, improvisation and condition
development were the processes promoting change, and the maintenance
of desired patterns and day‐to‐day activities of development were the
processes promoting stability. One example was when the IT‐manager
failed to facilitate the integration between two systems; the CEO renego‐
tiated the contract with the supplier, thus, making the supplier taking
greater responsibility for the implementation. This changed the condi‐
tions for development and enabled new solutions. In this way, IT‐related
organizational change was not only shaped in interplay between de‐
velopment and use, but also within both development and use (this is
illustrated in figure 24).

Figure 24. Extended framework describing interplay between planned
development and use.

Implications for Research
Previous studies of IT‐related organizational change have tended to focus
either on development (e.g. Robey m.fl. 2002; Elbanna 2006) or on use
(e.g. Barley 1986; Orlikowski 2000). Few studies have researched IT‐
related organizational change as the interplay between development and
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use. However, these studies have mainly focused on how the process of
IT‐related organizational change is shaped by contextual factors
(Davidson and Chiasson 2005; Constantinides and Barrett 2006; Cho m.fl.
2008; Baptista 2009) or by opposing forces (Robey and Holmström 2001).
In this study, I have focused on the interplay between development and
use, per sé, and showed how three general change processes have shaped
it: planned development, condition development, and improvisation.
This makes a contribution to previous studies of how IT‐related organi‐
zational change is shaped by planned and emergent changes (Orlikowski
1996; Orlikowski and Hofman 1997), while providing a more complex
analysis of how and why planned and emergent changes takes place.
Moreover, two contributions can be related to theory and method. As
aforementioned, it has been argued that the mangle of practice might be a
suitable theoretical framework for studying IT‐related organizational
change (Jones 1998; Chae and Poole 2005; Orlikowski and Scott 2008).
However, the few empirical studies of IT‐related organizational change
have drawn upon only limited aspects Pickering’s ideas in order to
nuance or complement other theoretical frameworks. Chae and Poole
(2005) use Pickering’s distinction between human agency, material
agency, and disciplinary agency in order to nuance Giddens’ structura‐
tion theory. Nandhakumar, Rossi, and Talvinen (2005) focus on
Pickering’s concept of intentionality along with the concepts of affor‐
dance and context. Contrary to these studies, I have adopted the mangle
of practice approach as an underlying framework and adapted it in order
to make a comprehensive and detailed analysis of cases of IT‐related
organizational change.
Lastly, this thesis makes a contribution to process research in showing
the difficulties of operationalizing abstract process theories (Pozzebon
and Pinsonneault 2005) and how to combine narrative strategy, temporal
bracketing, and visual mapping in order to make sense of process data
(Langley 1999, 2009).

Implications for Practice
This study has focused on the interplay between development and use. In
this way, I have identified three general change processes in which re‐
sistance and support can be taken care of: planned development, condi‐
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tion development, and improvisation. Although the study was conducted
in a small company with change efforts of a relatively low degree of
complexity, it was shown that all three processes where necessary in
order to stabilize new work routines. From this point of view, the three
general change processes might be viewed as three possible ways to
reach the intentions behind change efforts, without resorting to the tradi‐
tional and taken‐for‐given view of planned development.

291

EFI – Ekonomiska Forskningsinstitutet
En förteckning över EFI:s samtliga publikationer finns på www.hhs.se/efi
Böcker och avhandlingar är publicerade på det språk som anges av titeln.
Alla beställningar skickas via e-post till: efi.publications@hhs.se

Publikationer sedan år 2007

2010
Böcker
Barinaga, Ester. Powerful dichotomies.
Ericsson, Daniel. Den odöda musiken.
Mårtensson, Pär, Mähring, Magnus. Mönster som ger avtryck: Perspektiv på
verksamhetsutveckling.
Sjöström, Emma. Ansiktslösa men ansvarsfulla. Forskning i fickformat.

Avhandlingar
Ejenäs, Markus. Ledning av kunskapsintegration – förutsättningar och hinder : en studie av en
fusion mellan IT- och managementkonsulter.
Juks, Reimo. Corporate Governance and the Firm´s Behaviour towards Stakeholders.
Magnusson Bernard, Kristin. Remittances, Regions and Risk Sharing
Mohlin, Erik. Essays on Belif Formatic and Pro-Sociality.
Nakatani, Tomoaki. Four essays on building Conditional Correlation GARCH models
Siming, Linus. Private Equity and Advisors in Mergers and Acquisitions

293

Sjöqvist Rafiqui, Pernilla. Evolving Economic Landscapes: Institutions and localized economies
in time and space.
Sunesson, Daniel. School networks and active investors.
Öhman, Niclas. Considering intentions.

2009
Böcker
Engwall, Lars. Mercury meets Minerva: business studies and higher education: the Swedish case.
Hagberg, Axel. Bankkrishantering. Forskning i Fickformat.
Henriksson, Lars. Marknad eller reglering?: vägval för europeisk telekommunikation.
Forskning i Fickformat.
Holmberg, Carina och Filip Wijkström (red). Kunskapsbyggaren: meningsfulla möten och
kunskap utan gränser: en vänbok till Åke Danielsson.
Krohwinkel-Karlsson, Anna. Oändliga projekt?: Om projektförvaltningens tidsproblematik.
Forskning i Fickformat.
Schriber, Svante. Att realisera synergier: ledning av värdeskapande vid företagsköp. Forskning
i Fickformat.
Sjöblom, Lisa. Partner eller kontrollant: en studie av Sidas uppföljning. EFI Civil Society
Reports.
Winberg, Hans, Jon Rognes och Claes-Fredrik Helgesson (red). Leading Health Care:
organizing healthcare for greater value.
Östman, Lars. Towards a general theory of financial control for organisations.

Avhandlingar
Almenberg, Johan. Difficult choices: essays on economic behavior.
Amado, Cristina. Four essays on the econometric modelling of volatility and durations.
Arbin, Katarina. Individual information system acceptance behavior: an electronic ordering system
case.
294

Brettell Grip, Anna-Karin. Funding and accountability: studies of a Swedish and a British
chamber orchestra.
Broback, Anna. Den värdefulla nöjdheten?: en studie om kundnöjdhet och upplevt värde med
kläder
över tid.
Darin, Karin. Social positions in self-employment: a study of employment structures in artistic
production and management consulting.
Dreber Almenberg, Anna. Determinants of economic preferences.
Eriksson Giwa, Sebastian. Procedural justice, social norms and conflict: human behavior in
resource allocation.
Hasseltoft, Henrik. Essays on the term structure of interest rates and long-run risks.
Hellström, Katerina. Financial accounting quality in a European transition economy: the case
of the Czech republic.
Hernant, Mikael. Profitability performance of supermarkets: the effects of scale of operation, local
market conditions, and conduct on the economic performance of supermarkets.
Jamal, Mayeda. Creation of social exclusion in policy and practice.
Jansson, Thomas. Essays on Household Portfolio Choice.
Korpi, Martin. Migration, wage inequality, and the urban hierarchy: empirical studies in
international and domestic population movements, wage dispersion and income: Sweden, 1993–
2003.
Kragh, Martin. Exit and voice dynamics: an empirical study of the Soviet labour market,
1940–1960s.
Lakomaa, Erik. The economic psychology of the welfare state.
Lazareva, Olga. Labor market outcomes during the Russian transition.
Lee, Samuel. Information and control in financial markets.
Lid Andersson, Lena. Ledarskapande retorik: Dag Hammarskjöld och FN:s övriga
generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal.
Lindqvist, Göran. Disentangling clusters: agglomeration and proximity effects.
Melander, Ola. Empirical essays on macro-financial linkages.
295

Melén, Sara. New insights on the internationalisation process of SMEs: a study of foreign
market knowledge development.
Murgoci, Agatha. Essays in mathematical finance.
Rovira Nordman, Emilia. Interaction across borders: a study about experiential knowledge
development in internationalizing SMEs.
Salomonsson, Marcus. Essays in applied game theory.
Sjöström, Emma. Shareholder influence on corporate social responsibility.
Törn, Fredrik. Challenging consistency: effects of brand-incongruent communications.
Wennberg, Karl. Entrepreneurial exit.
Wetter, Erik. Patterns of performance in new firms: estimating the effects of absorptive capacity.
Zubrickas, Robertas. Essays on contracts and social preferences.
Åge, Lars-Johan. Business manoeuvring: a grounded theory of complex selling processes.

2008
Böcker
Breman, Anna. Forskning om filantropi. Varför skänker vi bort pengar? Forskning i
Fickformat.
Einarsson, Torbjörn. Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen: En studie av medlemmar i
fyra idrottsföreningar. EFI Civil Society Reports.
Helgesson, Claes-Fredrik and Hans Winberg (red). Detta borde vårddebatten handla om.
Jennergren, Peter, Johnny Lind, Walter Schuster och Kenth Skogsvik (red).
Redovisning i fokus. EFI:s Årsbok 2008. EFI/Studentlitteratur.
Kraus, Kalle. Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården. Forskning i
Fickformat.
Petrelius Karlberg, Pernilla. Vd under press: om medialiseringen av näringslivets ledare.
Forskning i Fickformat.
Portnoff, Linda. Musikbranschens styrningsproblematik. Forskning i Fickformat.
296

Sjöstrand, Sven-Erik. Management: från kontorsteknik till lednings- och organisationsteori:
utvecklingen på Handelshögskolan under 100 år: 1909–2009.
Östman, Lars. Den finansiella styrningens realiteter och fiktioner: de finansiella styrformernas
svenska historia, berättelser om Petersson och "Ericsson", finansiell styrning – en ansats till
generell teori.
Östman, Lars. Mycket hände på vägen från Buchhaltung till Accounting: delar av
Handelshögskolan under 100 år.

Avhandlingar
Axelson, Mattias. Enabling knowledge communication between companies: the role of integration
mechanisms in product development collaborations.
Benson, Ilinca. Organisering av övergångar på arbetsmarknaden: en studie av omställningsprogram.
Elhouar, Mikael. Essays on interest rate theory.
Farooqi Lind, Raana. On capital structure and debt placement in Swedish companies.
Granström, Ola. Aid, drugs, and informality: essays in empirical economics.
Hvenmark, Johan. Reconsidering membership: a study of individual members’ formal affiliation
with democratically governed federations.
Höglin, Erik. Inequality in the labor market: insurance, unions, and discrimination.
Johansson, Marjana. Engaging resources for cultural events: a performative view.
Kallenberg, Kristian. Business at risk: four studies on operational risk management.
Kviselius, Niklas Z. Trust-building and communication in SME internationalization: a study
of Swedish-Japanese business relations.
Landberg, Anders. New venture creation: resistance, coping and energy.
Pemer, Frida. Framgång eller fiasko? En studie av hur konsultprojekt värderas i klientorganisationer.
Rosengren, Sara. Facing clutter: on message competition in marketing communication.
Schilling, Annika. Kan konsulter fusionera?: en studie av betydelsen av identitet vid en fusion
mellan konsultföretag.

297

Schriber, Svante. Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv.
Sjödin, Henrik. Tensions of extensions: adverse effects of brand extension within consumer
relationship.
Strandqvist, Kristoffer. Kritiska år: formativa moment för den svenska flygplansindustrin
1944–1951.
Strömqvist, Maria. Hedge funds and international capital flow.
Söderström, Johan. Empirical studies in market efficiency.
Sölvell, Ingela. Formalization in high-technology ventures.
Thorsell, Håkan. The pricing of corporate bonds and determinants of financial structure.
Ulbrich, Frank. The adoption of IT-enabled management ideas: insights from shared services in
government agencies.
Östling,

Robert.

Bounded

rationality

and

endogenous

preferences.

2007
Böcker
Andersson, Per, Ulf Essler och Bertil Thorngren (red). Beyond mobility. EFI
Yearbook 2007. EFI/Studentlitteratur.
Einarsson, Torbjörn och Filip Wijkström. Analysmodell för sektorsöverskridande statistik:
fallet vård och omsorg. EFI Civil Society Reports.
Ericsson, Daniel. Musikmysteriet: organiserade stämningar och motstämningar.
Samuelson, Lennart (red). Bönder och bolsjeviker: den ryska landsbygdens historia 1902–
1939.

Avhandlingar
Ahlersten, Krister. Empirical asset pricing and investment strategies.
Alexius, Susanna. Regelmotståndarna: om konsten att undkomma regler.
Andersson, Magnus. Essays in empirical finance.

298

Berg, Bengt Åke. Volatility, integration and grain bank: studies in harvests, rye prices and
institutional development of the parish magasins in Sweden in the 18th and 19th centuries.
Bianchi, Milo. Of speculators, migrants and entrepreneurs: essays on the economics of trying your
fortune.
Brodin, Karolina. Consuming the commercial break: an ethnographic study of the potential
audiences for television advertising.
Elger, Max. Three essays on investment-specific technical change.
Hagberg, Axel. Bankkrishantering: aktörer, marknad och stat.
Hinnerich, Mia. Derivatives pricing and term structure modeling.
Hjalmarson, Hanna. En växande marknad: studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade
livsområden bland unga konsumenter.
Hjelström, Tomas. The closed-end investment company premium puzzle: model development
and empirical tests on Swedish and British data.
Kraus, Kalle. Sven, inter-organisational relationships and control: a case study of domestic care of
the elderly.
Lindqvist, Erik. Essays on privatization, identity, and political polarization.
Macquet, Monica. Partnerskap för hållbar utveckling: systrar av Oikos och guvernanten som
blev diplomat.
Melian, Catharina. Progressive open source.
Nilsson, Daniel. Transactions in cyberspace: the continued use of Internet banking.
Petrelius Karlberg, Pernilla. Den medialiserade direktören.
Portnoff, Linda. Control, cultural production and consumption: theoretical perspectives,
empirical dilemmas, and Swedish music industry practices.
Sköld, Martin. Synergirealisering: realisering av produktsynergier efter företagssammanslagningar.
Sonnerby, Per. Contract-theoretic analyses of consultants and trade unions.
Tyrefors, Björn. Institutions, policy and quasi-experimental evidence.
Valiente, Pablo. Re-innovating the existing: a study of wireless IS capabilities to support mobile
workforces.
299

