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FÖRORD 
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Det finns även en rad människor utanför akademin som betyder mycket: Carina W 

för att du alltid tillför positiv energi och uppmuntrar mig att inte glömma "världen 

utanför". Maria N för att du (bokstavligen) ställer upp i alla väder och för ovärderlig 
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SAMMANFATTNING 

 

Informationsteknik (IT) tas ofta för given som en förutsättning för moderna 

framgångsrika organisationer. Samtidigt beskrivs IT-projekt som problematiska i 

praktiken. Med denna paradox som utgångspunkt och med hjälp av en narrativ 

metod fokuserar studien hur medarbetare i en organisation tillskriver IT olika 

betydelser genom sitt berättande.   

 

Studien, som inneburit att följa ett IT-projekt på ett försäkringsbolag, illustrerar hur 

medarbetarna i organisationen är aktiva i att tillskriva IT mångtydiga och mot-

sägelsefulla betydelser. Å ena sidan ges företräde åt berättande om IT som ett 

verktyg i organisationens tjänst. IT tillskrivs betydelsen att åstadkomma styrning, 

kontroll och förändring, vilket ska bistå organisationen på väg mot en mer fram-

gångsrik framtid.  Ett stort ansvar överlåts på tekniken att åstadkomma önskade 

effekter i organisationen, något som slår tillbaka, inte minst mot projektledningen, då 

de drabbas av krav på att uppfylla förväntningarna på IT. Å andra sidan brottas 

medarbetarna med att parera projektet, som beskrivs som svårmanövrerat och 

ohanterligt. Den önskade styrningen, kontrollen och förändringen framställs som 

svår att uppnå.  

 

Analysen synliggör ett gap mellan de olika betydelser som tillskrivs IT, något som 

blir problematiskt för projektet och som medför att medarbetarna kontinuerligt 

engagerar sig i försök att överkomma gapet. IT-projektet har på så sätt kommit att 

utvecklas i ett spänningsfält mellan motstridiga betydelser där problem och lös-

ningar konstrueras över tid. Medarbetarna blir därmed delvis utsatta för de 

betydelser som de själva deltagit i att reproducera, något som kan beskrivas som en 

dubbelsidig makt. De medarbetare som förespråkat IT mest är också de som får 

svårast att förhålla sig till att förväntningar på tekniken inte uppfylls. Samtidigt 

illustrerar studien medarbetarnas möjligheter att aktivt skapa förhållningssätt som 

kompletterar och utmanar de betydelser som har företräde i organisationen. 
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Kapitel ett 

 

INLEDNING 

 

IT - en stor berättelse i samhället och i organisationer 

 
Det sägs att den tid vi lever i idag är den mest komplexa och den mest föränderliga 

hittills, den där utvecklingen sker som snabbast; en tid av teknologisk revolution och 

innovation (Barley, 1998). Västerländska samhällen har omvandlats från industri- till 

informations- och kunskapssamhällen; vi lever i en s k postmodern tid som präglas 

av fragmentering, komplexitet och heterogenitet (Alvesson, 2003). I det här samman-

hanget framhålls ofta informationsteknik1, vilken beskrivs både som en drivkraft och 

en förutsättning för informations- och kunskapssamhället (Kallinikos, 1999) genom 

sin förmåga att snabbt processa information och att övervinna avstånd i såväl tid 

som rum (von Wright, 2004). Inträdet i det s k informationssamhället får im-

plikationer för organisationer, något som placerar IT i fokus för studerandet av 

teknologi och förändring i organisationer (Prasad, 1993).  

 

Enligt Prasad (ibid) uppbringar IT, dess kapacitet och dess förmåga att förändra 

relationer inom och mellan organisationer ett stort intresse. Det är svårt att se att det 

finns någon väg tillbaka till en tid utan IT; vi kan och vill förmodligen inte göra oss 

av med IT. Teknikens betydelse framhålls i en rad olika sammanhang, ibland 

repetitivt och pliktskyldigt, ibland med en förförisk och stark retorik. Överallt finns 

förespråkare för IT´s betydelse, såväl inom akademi och politik som i näringslivet. I 

regeringspropositionen ”Ett informationssamhälle för alla"2, kan vi läsa om den IT-

framtid som är vår: 

                                                 
1 Hädanefter refererat till som IT. IT kan ses som ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom framsteg inom datateknik och telekommunikation (www.nationalencyklopedin.se). Den här avhandlingen 
berör IT i form av ett nytt databaserat kundhanteringssystem. 
2 För hela avsnittet, se bilaga 2. 
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Samhället står idag mitt uppe i en samhällsomvandling som går under namn som den 

digitala revolutionen eller IT-revolutionen. Motorn i processen är 

informationstekniken, IT. Informationstekniken representerar en ny basteknik, precis 

som en gång elektriciteten och bensinmotorn i industrialismens barndom. Snart 

kommer informationstekniken att finnas representerad överallt i samhället, 

"informationssamhället".  

 

Informationstekniken präglas av snabbhet, växelverkan och gränslöshet. Tid och rum 

spelar allt mindre roll. Människor kan lättare kontakta varandra. Gamla arbeten och 

branscher försvinner, samtidigt som nya uppstår. Informationen flödar fritt i nästan 

obegränsad omfattning. (Regeringsproposition, 1999/2000:86) 

 

Betydelsen av IT i det postmoderna informations- och kunskapssamhället jämställs i 

Regeringspropositionen med elektricitetens betydelse för industrialiseringen genom 

att bistå utveckling, tillväxt och modernitet. IT beskrivs som en motor för en positiv 

samhällsutveckling och framställningen kryddas med ord så som "snabbhet" och 

"gränslöshet". Utifrån Regeringspropositionen får vi en förståelse för att IT påverkar 

samhället och de organisationer som verkar däri. 

 

I citatet nedan framhålls hur viktigt IT är för företag. Frågan är inte längre om IT 

kommer att påverka företag, utan snarare hur och i vilken omfattning.  

The importance of information technology is not in dispute. The question is not 

whether information technology will have a significant impact on a company´s 

competitive position; rather the question is when and how this impact will strike. 

(Porter, 1998:98) 

 

Hur IT påverkar behöver inte besvaras i den text som refereras till ovan eftersom 

frågan är retoriskt ställd och läsaren förutsätts veta svaret; IT kommer att påverka, 

kanske t o m ”slå till” som författaren hävdar, mot förutsättningarna för organisa-

tioner. Det är lätt att dra slutsatsen att ingen organisation bör stå utanför den 

utvecklingen. Det kan tolkas som att det finns ett för givet taget sätt att förhålla sig 

till IT som innebär att dess betydelse inte ifrågasätts. Vad skulle det innebära att, 

istället för att anta frågan i citatet ovan som retorisk, studera hur tilltro till IT tar sig 
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uttryck i en organisation. Frågan förtjänar belysning utan att förutsätta att svaret är 

känt på förhand.  

 

Författaren till citatet ovan fortsätter sitt resonemang genom att slå fast att: 

Companies that anticipate the power of information technology will be in control of 

events. Companies that do not respond will be forced to accept changes that others 

initiate and will find themselves at a competitive disadvantage (Porter, 1998:98). 

 

IT beskrivs medföra makt och som skillnaden mellan att vara i kontroll och sätta 

agendan, i motsats till att utsättas av andra och hamna i en ogynnsam situation.  Det 

etableras en relation mellan IT och en organisations förmåga att konkurrera och 

erhålla marknadsmässiga fördelar (Yakhlef, 2002). Argumentationen i citaten kan ses 

som exempel på uppfattningen att IT är en förutsättning för det postmoderna 

informations- och kunskapssamhället. Den kunskap som produceras (Foucault, 1993) 

av näringsliv, forskning och politik förstärker IT som en väg mot en mer 

framgångsrik framtid. Citatet ovan beskriver ett scenario där den positiva ut-

vecklingen är beroende av att organisationer inser IT´s betydelse och tar sikte på den 

framtid där IT är en självklar del. Ett sådant förhållningssätt till teknik är vanligt i 

moderna samhällen enligt von Wright (1993). Få personer skulle idag på allvar hävda 

att vi inte behöver satsa på utveckling av ny teknik. Samhällsutveckling och 

människors välfärd är intimt sammankopplade med den tekniska utvecklingen; IT är 

ett medel för att åstadkomma behagligare vardagsliv för medborgarna och med hjälp 

av IT kan företag drivas effektivare och säkrare. Förändring, utveckling och framsteg 

blir viktigt (ibid).  
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IT som framtiden 

 
Att belysa hur svårt det är att säga nej till IT låter sig göras genom en artikel 

publicerad i Computer Sweden "En resa till Alien - landet utan IT"3. Artikeln för-

löjligar ifrågasättandet av IT genom en fiktiv reseskildring av vad som händer när IT 

avskaffas i landet Alien. En framtidsvision målas upp, där en framtid utan IT visar 

sig innebära en avveckling av det moderna samhället mot vad som påminner om en 

svunnen tid. Utan IT ingen utveckling, ingen modernitet, inga roliga arbeten, ingen 

skola, inga stora företag och ingen forskning. IT framställs och tas för given som en 

samhällsomfattande angelägenhet. Betydelsen av IT begränsas inte till någon specifik 

kontext om vi ska tro artikeln, utan berör livet i allmänhet.  Det är svårt att säga emot 

en sådan logik. Kan vi säga nej till roliga arbeten, forskning, utbildning, utveckling 

eller modernitet? Vem vill riskera att hamna på de förlöjligades sida? Eller framstå 

som en bakåtsträvare?  

 

I artikeln låter författaren väcka frågan om det ändå inte vore skäligt att hjälpa de 

stackars invånarna i landet Alien som avskaffat IT och som därmed befinner sig i ett 

u-land. Det nekande svaret utgör slutorden i artikeln: 

Men man har beslutat att det är bättre att behålla det så här. Som ett stort museum och 

en turistattraktion. Så att vi alla kan förstå hur mycket sämre folk hade det förr i tiden. 

Och som ett varnande exempel för dom som inte förstår att det gäller att ha framtidstro 

och att inte vara rädd för ny teknik och nya möjligheter. (Computer Sweden, 040414) 

 

IT verkar rymma både möjligheter och en dröm om en bättre framtid, men även ett 

hot om vad som kan hända dem som står utanför. På så vis får landet Alien fungera 

som ”ett varnande exempel” för vad som händer bakåtsträvare utan framtidstro. I 

tabell 1.1 nedan sammanfattas hur artikeln tillskriver IT vissa och frånvaron av IT 

andra, ofta dikotoma betydelser.  

 

 

                                                 
3 Artikeln återges i sin helhet i bilaga 3. 
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Ingen IT 
 

IT 

Avveckling 
 

Utveckling 

Det förflutna 
 

Framtiden 

U-land 
 

I-land 

Människor är rädda för teknik och de är 
bakåtsträvare 
 

Människor är fyllda av framtidstro 

Omodernt samhälle och företagande 
 

Modernt samhälle och företagande 

Obildade människor och samhälle utan 
forskning 
 

Utbildning och forskning 

Museum över det gamla 
 

Nya möjligheter 

 

Tabell 1.1: Betydelsen av IT enligt artikeln En resa till alien - landet utan IT 

 

Det tycks således finns starka föreställningar om vad IT är och gör, vilket exemplen 

ovan illustrerar. IT framställs på ett ganska ensidigt sätt; som något vi inte kan klara 

oss utan och som leder mot en bättre framtid. Porters text och artikeln i Computer 

Sweden har gemensamt att de beskriver användare av och förespråkare för IT som 

vinnare och de som inte delar denna tilltro som förlorare. IT framställs som en för 

givet tagen och kollektivt delad stor berättelse (Boje, 2001, Foucault, 1993) av vår tid. 

Den stora berättelsen erbjuder en bättre framtid för samhället i form av ökad välfärd 

och mer gynnsamma förutsättningar för medborgarna på en rad olika sätt, samt en 

bättre framtid för organisationer genom kontinuerlig utveckling, ökad kontroll, 

effektivitet och välstånd. IT blir en naturlig och självklar lösning.  

 

Komplexa och mångtydiga IT-projekt i praktiken 

 

Det kan hävdas att människor idag har en mer realistisk inställning till teknik i 

allmänhet och speciellt till IT, än under den s k ”hypen” i slutet av 1990-talet (Hof, 

2003). 1990-talets IT-boom kan användas som ett argument för att det var värre förr 

och för att organisationer idag har ett mer nyanserat förhållningssätt till IT. Ur ett 

längre historiskt perspektiv kan det konstateras att IT idag är oumbärlig för många 
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organisationer. Försäkringsbranschen, en av de tidigaste att införa IT (Löwstedt, 

1989), är ett exempel på en bransch som idag är helt beroende av IT för att bedriva 

sin verksamhet och som årligen gör stora investeringar i IT.  

 

Om IT på ett allmänt plan framhålls som en förutsättning för utveckling, framsteg 

och konkurrenskraft, kan vi fråga oss hur IT ter sig i en organisations vardag. Nedan 

återger jag en artikel i sin helhet som beskriver det IT-projekt på försäkringsbolaget 

Länsförsäkringar som min studie handlar om. Artikeln illustrerar ett mångtydigt IT-

projekt.  

 

Computer Sweden 2004-02-20  
 
Skenande kostnader för kundvårdssystem 
 
Länsförsäkringars projekt att införa ett kundvårdssystem från Siebel har sprängt alla ramar och kostar 
enligt uppgift över en miljard kronor. Men på Länsförsäkringar tillbakavisar man den uppgiften och 
hävdar att rör det sig om knappt 400 miljoner.  
 
När projektet "Ett kund", baserat på Siebels standardsystem, inleddes 2000 trodde de inblandade att 
det skulle kosta runt 100 miljoner kronor. Slutnotan blev mycket högre än så. Enligt uppgifter till 
Computer Sweden har det kostat 1,2 miljarder kronor.  
Länsförsäkringar tillbakavisar den uppgiften. 
 
- Det har inte ens kostat 400 miljoner sammanlagt. Det inkluderar alla kostnader som kan kopplas till 
projektet, säger Gunnel Edenius, koncern-IT-chef på Länsförsäkringar. 
 
Konsultstrul 
Systemet är i drift sedan nästan två år. En anledning till att det kostat mer än beräknat från början är 
att kravspecifikationen flera gånger ändrats och utökats. Men det största problemet är att 
konsultbolaget Cap Gemini Ernst & Young, som kopplades in från början, misslyckades. 
 
- Projektet var dåligt styrt från deras sida, säger Gunnel Edenius. 
 
Länsförsäkringar tog i stället in Accenture, som enligt Gunnel Edenius rättade till det som Cap Gemini 
Ernst & Young hade gjort. Konsultbytet genomfördes för ett och ett halvt år sedan. 
 
Liksom det råder delade meningar om kostnaderna för projektet så har Computer Sweden tagit del av 
olika uppfattningar om hur slutresultatet blev.  
 
Enligt uppgift är funktionaliteten under all kritik, systemet klarar inte av att snabbt visa önskad samlad 
information om kunder. Det håller inte Länsförsäkringars representanter med om. 
 
- Stabiliteten och svarstiderna uppfyller användarnas krav. Resultaten av kampanjer och försäljning 
som utförts med hjälp av systemet har varit mycket lyckade, säger Johan Sojde, ansvarig för 
marknadsutveckling på Länsförsäkringar. 
 
Inget slut i sikte 
Enligt Johan Sojde vidareutvecklas och förbättras systemet ständigt. Nya användningsområden och 
användargrupper tillförs hela tiden. 
 
- Vi kommer aldrig att avsluta vidareutvecklingen, säger Gunnel Edenius. 
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Hos systemleverantören Siebel är policyn att inte kommentera detaljer om kunder. Men Bo Engren, 
konsultchef för Norden, säger ändå: 
- Den information vi får från Länsförsäkringar är att det fungerar bra. 
 
Siebels konsulter har inte varit inblandade i projektet i någon större utsträckning. 
- Siebel har varit med och gett lite teknisk rådgivning, säger Bo Engren. 
 
Computer Sweden har förgäves sökt Cap Gemini Ernst & Young för en kommentar. 
 
Fakta 
 
Trenden som planar ut 
 
När Länsförsäkringar drog igång projektet "Ett kund" 2000 var kundvård, CRM, mycket hett. Nu är det 
annorlunda. Kunderna har en mer balanserad syn på vad kundvårdssystem kan göra. 
Det har rapporterats om åtskilliga projekt för att införa kundvårdssystem från Siebel som har dragit ut 
på tiden och kostat mer än budgeterat. Siebel är marknadsledande globalt på kundvårdssystem. 
 

 
Figur 1.1: Tidningsartikel om Länsförsäkringars IT-projekt från Computer Sweden, 040220 

 

Artikelförfattaren beskriver hur kostnaderna för Länsförsäkringars IT-projekt högt 

överskrider budgeten, vilket Länsförsäkringar anser beror på problem med att få 

projektet att fungera och dålig styrning från leverantörens sida. Det hävdas att funk-

tionaliteten i den nya IT´n är ”under all kritik” medan representanter från projektet 

menar att resultatet är gott och att det finns flera exempel på framgångsrik 

användning av IT i organisationen. Artikeln illustrerar även olika uppfattningar 

kring hur populär och användbar IT är. Det lyfts fram att IT-baserade kund-

vårdssystem tidigare var heta – nu är det annorlunda. Länsförsäkringar å andra 

sidan hävdar att de aldrig kommer att upphöra att utveckla det nya IT-systemet.  

 

IT-projekt upplevs som problematiska, inte bara på Länsförsäkringar. I praktiken 

framställs IT-projekt ofta som komplexa, svårmanövrerade och till och med som 

misslyckade. En undersökning av IT-projekt inom privat och offentlig sektor visar att 

82% av IT-köparna var missnöjda med sina projekt. Missnöjet beror framför allt på 

att förväntade effektivitetsvinster uteblivit. Andra orsaker till missnöje är att 

leveranser inte sker i tid, budgetar inte hålls, brist på kompetens hos IT-leverantören, 

att önskade funktioner inte kan levereras samt att kommunikationen i projektet inte 

fungerar. (Computer Sweden, 070403)  
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Avhandlingens fond IT-paradoxen 

 

Flyvbjerg et al (2003) menar att Internet utgör basen för det ultimata megaprojektet 

där ledord är teknologi och infrastruktur för ett friktionsfritt samhälle. Det har blivit 

allt populärare med denna typ av projekt samtidigt som de ofta framhålls som miss-

lyckade då de inte lever upp till förväntade resultat när kostnaderna blir högre och 

intäkterna blir lägre än planerat. En paradox uppstår då projekt som är tänkta att 

bidra till tillväxt och utveckling i själva verket förhindrar desamma (ibid). En 

kontrasterande bild till IT som det ultimata megaprojektet är IT-projekt som 

komplicerade och svåra att lyckas med; IT framstår på samma gång både som en stor 

berättelse vilken utlovar nytta för såväl samhälle som organisationer, och som 

problematisk i praktiken. Artikeln om Länsförsäkringar och det efterföljande resone-

manget illustrerar komplexa, kanske t o m misslyckade, projekt där det råder olika 

uppfattningar om vad som pågår. Detta är vad jag kallar för IT-paradoxen, vilket 

tillsammans med IT som en stor berättelse i samhället utgör fonden4 (R∅vik, 2000) för 

avhandlingen. IT som en stor berättelse (Boje, 2001) i samhället, vilket skissades upp 

inledningsvis i detta kapitel, har sin utgångspunkt i idén om att den tid vi lever i är 

den där förändring sker som snabbast och där västerländska samhällen är som mest 

utvecklade (Barley, 1998). Utifrån denna syn framställs IT som en viktig förutsättning 

för framsteg (von Wright, 1993) för såväl organisationer som samhället i stort. IT 

beskrivs i termer av makt som bistår organisationer att behålla kontrollen och ta 

kommandot över såväl sin vardag som sin framtid.  

 

Jag relaterar IT som en stor berättelse i samhället till en specifik organisation i form 

av Länsförsäkringar. Organisationer är en viktig del av samhället (Holmblad-

Brunsson, 1992) varför det blir betydelsefullt att studera IT på Länsförsäkringar. 

Corvellec menar att studerandet av organisationer måste vara kärnan för all 

                                                 
4 R∅vik (2000) använder begreppet för att beskriva hur han låter två olika perspektiv, verktygs- och 
symbolperspektivet utgöra en fond för att diskutera olika organisationsrecept. På liknande sätt använder jag IT-
paradoxen som en fond för avhandlingen och därmed som en utgångspunkt för fortsatta resonemang.  
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samhällsvetenskap eftersom människor tillbringar sin mesta tid i och i relation till 

organisationer.  

[…] organizations today form the very conditions of our existence and thus the ways of 

apprehending the world around us (Corvellec, 1995:14). 

 

Studien av Länsförsäkringar och deras IT-projekt lyfter fram berättande från 

praktiken vilket gör det möjligt att ta i beaktande hur människor förstår IT och 

förändring på olika sätt (Orlikowski och Gash, 1994). Projektet på Länsförsäkringar 

startades 1998, den nya IT´n i form av ett kundhanteringssystem började införas i 

organisationen 2000. Jag påbörjade min studie 2002 och när jag avslutar den 2007 

pågår projektet fortfarande5.  

 

Att det samtidigt existerar en stor berättelse om IT i samhället och en mångtydig 

praktik på Länsförsäkringar är en utgångspunkt för avhandlingen. Prasads (1992) 

konstaterar att IT ofta tas för given för organisationers väg in i informationsåldern. 

Hon konstaterar att vi befinner oss i en spännande, "historiskt privilegierad" (1992:3) 

tid eftersom denna process är pågående, vilket gör studerandet av IT i organisationer 

extra intressant. Samtidigt argumenterar Prasad för att det behövs fler icke 

instrumentella studier av IT som inte endast lyfter fram IT som ett instrument för de 

som besitter makt i organisationer. Hon menar att forskning haft en tendens att 

studera IT ur rationella utkomstorienterade ögonblicksperspektiv vilka missar det 

processuella och sociala. Prasad efterlyser därför fler empiriska studier som bidrar 

till nyanserade bilder av IT och som uppmärksammar t ex olika betydelser och 

meningsskapande (ibid).  

 

Jag använder IT-paradoxen; IT som en stor berättelse i samhället och intrycket av att 

det samtidigt verkar problematiskt att arbeta med IT i organisationer, för att rikta 

intresset mot Länsförsäkringar. Länsförsäkringars IT-projekt är intressant att studera 

eftersom projektet grundar sig i ett medvetet beslut från ledningen att införa ny 

teknik i organisationen, samtidigt som det under en relativt lång tidsrymd ställer 

krav på organisationen att hantera projektet. En projektledare konstaterar första 
                                                 
5 Länsförsäkringar håller fast vid sitt löfte i artikeln att kontinuerligt utveckla IT-systemet. 
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gången vi möts att; det är klart att IT är med och ”driver förflyttningen”, vilket 

refererar till hur IT ska bistå förändringsarbete i organisationen. Det finns således 

förväntningar på att IT ska vara mer än en ”burk” på medarbetarnas skrivbord eller 

en databas för information. IT ska göra mer än så, t ex genom att bistå förändring. 

Samtidigt konstaterar medarbetaren på Länsförsäkringar att IT-projektet och 

förändringsarbetet är ”som att vända en finlandsfärja med en glasspinne”, d v s inte 

helt lätt.  

 

Mitt intresse för förändringsarbete i organisationer började innan doktorerandet. 

Som projektledare och affärsutvecklare på en Internetbyrå6 väcktes mitt intresse för 

hur människor efterlängtar, motsätter sig och förstår förändring på olika sätt. Likaså 

väcktes ett intresse för hur det ofta förutsätts att IT per automatik ska medföra 

önskad förändring i en organisation. Jag upplevde det som att människor i 

organisationer ofta vill/hoppas på/låtsas som att projekt är mer manövrerbara än 

vad som blir fallet i praktiken. Samtidigt finns en förhoppning om att förändring kan 

ske på ett sätt som gynnar både organisationer och de människor som ägnar en stor 

del av sina liv åt dem. Jag delar Prasads (1992) nyfikenhet på hur förändring i 

organisationer kan beskrivas och förstås på sätt som lyfter fram andra frågor än om 

förändringen skett enligt planen eller inte. Därav lyfter studien av Länsförsäkringar 

fram både en stor berättelse om IT men också små berättelser (Boje, 2001) som inte 

ryms i den stora berättelsen och som kan ge fördjupad förståelse för de betydelser 

som tillskrivs IT i en organisation samt hur dessa tar sig uttryck.  

 

                                                 
6 På Internetbyrån producerades webbaserade kommunikationslösningar så som intranät, tidningssajter, och 
andra typer av databaslösningar. Projekten varade alltifrån några dagar till omkring ett år där projektgruppen 
utöver projektledaren bestod av affärsutvecklare, kommunikatörer, webbdesigners och systemutvecklare. 
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Syfte 

 

IT-paradoxen riktar uppmärksamhet att IT tillskrivs olika betydelser. Boje (2001) 

skulle uttrycka det i termer av att det förekommer olika berättande7 om IT. Den stora 

berättelsen om IT gör gällande att det är svårt att stå utanför utvecklingen. Forskare 

har konstaterat att det råder stor tilltro till vad IT ska åstadkomma (se t ex Kallinikos, 

1999, Markus och Benjamin 1997), men det saknas utförliga studier om hur tilltron 

till IT tar sig uttryck i en organisations vardag (Prasad, 1992, 1993). Leonard-Barton 

(1988) kritiserar att forskning om IT i organisationer ofta sker i retrospektiv vilket 

resulterar i tillrättalagda och efterkonstruerade bilder. Barley (1998) och von Wright 

(1993) har lyft fram behovet av att problematisera tilltron till ny teknik och IT. Det 

finns således ett behov av att utreda och reflektera kring ovan nämnda paradox och 

inte låta sig nöjas med att ta IT för given som en viktig förutsättning för moderna 

utvecklade samhällen och framgångsrika organisationer.  

 

I den här avhandlingen låter detta sig göras genom att studera berättandet på Läns-

försäkringar. Istället för att ta en entydig berättelse om IT som utgångspunkt, t ex att 

det är viktigt att implementera och använda IT effektivt på Länsförsäkringar, utgår 

jag från olika berättande (Kornberger et al, 2006). På så vis tar jag mig an den para-

dox som presenterades tidigare.  

 

Avhandlingens syfte är att studera berättande om IT under ett IT-projekt samt vad 

berättandets makt betyder för organisationen och vilka möjligheter det finns för 

medarbetare att förhålla sig till såväl olika betydelser av IT som berättandets makt.  

 

För att ta mig an syftet studeras IT-projektet på Länsförsäkringar utifrån följande tre 

aspekter vilka presenteras i var sitt kapitel längre fram.  

                                                 
7 På engelska "storytelling". För en fördjupad diskussion kring berättande och berättelser, se kapitel fyra.  



 

 
 

22

� För det första, vad innebär det att betrakta IT som ett kontrollsystem i 

organisationen? 

� För det andra, vilka berättelser är det som ges företräde i medarbetarnas 

berättande om IT samt vilka betydelser tillskriver detta berättande IT?  

� För det tredje, vilka andra betydelser tillskrivs IT utöver de som får företräde, 

hur förhåller sig medarbetare till olika betydelser och vilka möjligheter till 

förhållningssätt och alternativt agerande finns det? 

 

Disposition 

 
Avhandlingen är fortsättningsvis disponerad enligt följande:  

I nästa kapitel presenteras Länsförsäkringar och deras IT-projekt. Jag introducerar 

även berättande om IT i organisationen vilket ligger till grund för kapitel längre 

fram.  

 

I kapitel tre redogörs för tidigare forskning om IT i organisationer. Jag presenterar 

några vanliga teman utifrån vilka IT i organisationer studerats.  

 

Kapitel fyra behandlar narrativ metod och teori. Jag för redogör för några av de vikti-

gaste utgångspunkterna och för den antenarrativa metoden vilket utgör mitt sätt att 

hantera berättande och berättelser i studien av Länsförsäkringar.  

 

Kapitel fem sammanfattar de metodologiska och teoretiska utgångspunkterna för av-

handlingen. Jag beskriver hur jag använder tre analyssteg och tillika aspekter för att 

presentera och analysera studien av Länsförsäkringar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av avhandlingens analysram.  

 

I kapitel sex beskrivs studiens tillvägagångssätt.   

 

I kapitel sju ges min berättelse av IT utifrån panoptikonaspekt. Jag diskuterar vad det 

innebär att betrakta IT som ett kontrollsystem på Länsförsäkringar. Jag presenterar 
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några exempel på tidigare studier som studerat IT som panoptikon samt betraktar 

Länsförsäkringars IT som ett kontrollsystem utifrån denna aspekt. 

 

I kapitel åtta presenteras IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar. Jag 

diskuterar vilka betydelser som tillskrivs IT som en stor berättelse, vad detta innebär 

för organisationen samt hur denna berättelse relaterar till IT som en stor berättelse i 

samhället. Avslutningsvis diskuteras den stora berättelsen i termer av en omvänd 

makt.  

 

I kapitel nio diskuteras vilka möjligheter det finns att förhålla sig till IT som en stor 

berättelse på Länsförsäkringar. Jag börjar med att lyfta fram små berättelser som 

förhåller sig till den stora berättelsen genom att utmana och komplettera IT som en 

stor berättelse. Genom att kontrastera den stora berättelsen om IT med små 

berättelser illustreras gap mellan den stora och de små berättelserna. Jag diskuterar 

hur organisationen försöker förhålla sig till gapet genom olika försök till 

översättningar.  

 

Kapitel tio diskuterar studiens slutsatser utifrån tidigare kapitel; från att betrakta IT 

utifrån yttre kontroll, till att uppmärksamma IT som en stor berättelse i organisa-

tionen, dess makt över människor, men även deras möjligheter att förhålla sig till IT 

som en stor berättelse och till gap mellan olika berättande. Kapitlet sammanfattar 

metodologiska, teoretiska samt praktiska bidrag.  

 

För en översikt över kapitlen samt vilka frågor som besvaras i respektive kapitel, se 

tabell 1.2.  



 

 
 

24

 

Kapitel 
 

Frågor som diskuteras 

1. Inledning Vilken är avhandlingens fond? 
Vad är problemet? 

2. Länsförsäkringar och deras IT-projekt Vilken organisation har studerats? 
Hur ser organisationen ut? 
Vilket projekt har studerats? 

3. Tidigare studier kring IT i organisationer Hur har IT i organisationer studerats tidigare? 
Vilka teman har tidigare lyfts fram? 
Hur relaterar tidigare studier till studien av 
Länsförsäkringar? 

4. Narrativ teori och metod Vad innebär en narrativ metod?  
Vilka utgångspunkter har jag tagit fasta på i 
studien av Länsförsäkringar?  
Vilka är de viktigaste begreppen? 

5. Analytisk referensram 
 

Hur ser analysramen ut? 
Vilka är förtjänsterna och bristerna med metoden 
och analysramen? 

6. Tillvägagångssätt 
 

Hur har studien genomförts? 

7. IT utifrån panoptikonaspekt Hur har IT som panoptikon studerats tidigare? 
Vad innebär det att betrakta Länsförsäkringars IT 
som ett panoptikon? 

8. Den stora berättelsen om IT Hur tar sig IT som en stor berättelse uttryck på 
Länsförsäkringar? 
Vilka betydelser tillskriver den stora berättelsen 
IT? 
Hur relaterar den stora berättelsen om IT på 
Länsförsäkringar till IT som en stor berättelse i 
samhället? 
Vilka uttryck tar sig den stora berättelsens makt? 

9. Små berättelser, översättningar och 
förhållningssätt 

Vilka andra betydelser tillskrivs IT utöver de som 
får företräde? 
Vad kan sägas om den stora respektive de små 
berättelserna i relation till varandra? 
Hur hanterar medarbetarna gapet mellan den 
stora och de små berättelserna? 

10. Slutsatser Vilka är slutsatserna utifrån de tre aspekterna; IT 
som panoptikon, IT som en stor berättelse på 
Länsförsäkringar samt små berättelser om IT? 
Vilka empiriska, teoretiska och metodologiska 
erfarenheter kan göras från studien av 
Länsförsäkringar? 

 

Tabell 1.2: Avhandlingens disposition 
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Kapitel två 

 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR OCH DERAS IT-PROJEKT8 

 

I det här kapitlet beskriver jag hur jag kom i kontakt med Länsförsäkringar och jag 

ger en presentation av organisationen och det IT-projekt som studerats. Jag beskriver 

även hur jag från början anlade ett visst teoretiskt perspektiv på studien. Ett pers-

pektiv jag övergav till förmån för ett mer narrativt angreppssätt när mitt intresse allt 

mer riktades mot berättande och de betydelser som detta tillskriver IT.    

 

De första kontakterna med Länsförsäkringar 

 
Mina första kontakter med Länsförsäkringar skedde innan jag började min 

forskarutbildning. En kontakt, om än något på avstånd, skedde 1999 när jag gick en 

utbildning till företagsrådgivare på Trygg-Hansa där jag sedermera kom att arbeta 

som regionansvarig säljare. Under denna tid upplevde jag Länsförsäkringar utifrån 

perspektivet att arbeta hos ett konkurrerande försäkringsbolag. Jag hörde berättas 

om Länsförsäkringar och inte minst om deras starka ställning inom vissa kund-

grupper. Jag minns speciellt en uppgiven försäkringsrådgivare från en annan del av 

landet som menade att vissa typer av försäkringar var det ingen idé att försöka sälja 

inom hans geografiska område; Länsförsäkringar hade en marknadsandel på över 

90%, vilken var starkt förankrat genom gammal tradition och inget som med-

arbetaren på Trygg-Hansa förväntade sig skulle förändras under den närmaste tiden.  

 

Även i mitt nästa arbete kom jag i kontakt med Länsförsäkringar, denna gång genom 

att Länsförsäkringar var min kund då jag arbetade på en Internetbyrå. Under denna 

tid växte mitt intresse för förändringsarbete i organisationer och jag började förundra 
                                                 
8 Alla uppgifter i detta kapitel grundar sig, om inte annat anges, på muntlig information från Länsförsäkringar.  
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mig över den stora tilltron till organisationsverktyg och organisationsrecept (R∅vik, 

2000). Det var min nyfikenhet och viljan att förstå det här bättre som gjorde att jag 

sökte mig till Mälardalens högskola där det fanns forskning om IT i organisationer. 

Som nybliven doktorand blev det därför naturligt att jag intresserade mig för 

organisationer med pågående förändringsarbeten. Jag vände mig till 

Länsförsäkringar som jag visste hade inlett ett IT-projekt. Jag hade även kontakter 

med Mälarenergi i Västerås samt ABB eftersom jag hade en idé om att göra en 

jämförande studie. Jag började dock studera Länsförsäkringar och när mitt intresse 

kom att riktas mot berättande om IT framstod det som mindre viktigt att göra en 

jämförande studie varför jag bestämde mig för att fokusera studien till 

Länsförsäkringar. Mina första kontakter med Länsförsäkringar skedde med det 

lokala länsbolaget Länsförsäkringar Bergslagen. Så småningom förankrades 

forskningsprojektet även hos Länsförsäkringar AB. 

 

Initialt studerade och analyserade jag Länsförsäkringars IT-projekt utifrån nätverks-

teori, något som resulterade i två bokkapitel (Dahlin, och Edlund, 2005 samt 

Berglund, Dahlin, and Johanson, 2005). I det först nämnda bokkapitlet riktas intresset 

mot länsbolagen och de anlitande IT-företagen som ett nätverk (Ford, 1982), vilket 

förändras över tid vart eftersom IT-projektet fortskrider. Trots att förtroendet 

(Morgan and Hunt, 1994) för IT-företagen, speciellt för ett av IT-konsultbolagen, var 

lågt kan det tolkas som att beroendet i relationen ändå bestod, något som delvis 

motsäger den teoribildning som menar att förtroende och beroende är intimt 

sammanhörande vad gäller förestags affärsrelationer. Kapitlet beskriver hur Läns-

försäkringar genom en omfattande investering i IT köper sig fast i relationen till IT-

leverantörerna. När investeringen i IT väl är gjord visade det sig svårt att avveckla 

relationen, vilket gör att relationen fortskrider trots vad som kan tolkas som lågt 

förtroende i relationen. Över tid utvecklas dock den, ur beroendesynpunkt, 

asymmetriska relationen till att bli något mer symmetrisk.  
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Det andra bokkapitlet behandlar hur Länsförsäkringars IT-projekt öppnar upp för 

entreprenöriella aktiviteter i organisationen. En slutsats är att upptäckande, vilket 

ofta ses som grunden för entreprenörskap, se t ex Kirzner (1973), Fiet (1996) och 

Shane (2000), måste ses i relation till organisationens planering och det förväntade 

(Hayek, 1945). Detta innebär att en upptäckt inte är något objektivt och på förhand 

definierbart utan att upptäckande sker i relation till förväntningar och menings-

skapande (Weick, 1995). I bokkapitlet diskuteras hur Länsförsäkringar måste hantera 

skeenden som ligger utanför planering och det förväntade, vilket upplevs som 

problem i organisationen men som även medför nya möjligheter.  

 

Vart eftersom jag följde Länsförsäkringars IT-projekt började jag alltmer upp-

märksamma mångtydigheter som medarbetarna på Länsförsäkringar gav uttryck för 

i sitt berättande. Det var svårt att få entydiga besked från medarbetarna om vad som 

pågick i projektet, det förekom olika berättande och medarbetarna uttryckte själva att 

det var svårt att få grepp om projektet. Det framstod som att nätverksteori med dess 

begrepp var användbar för att studera vissa aspekter av Länsförsäkringars IT-

projekt, så som relationer mellan länsbolagen och relationerna med IT-leverantören 

och IT-konsultföretaget. När det gällde andra aspekter framstod nätverksteori som 

mindre användbar. Mångtydigheten och de olika betydelser som medarbetare på 

Länsförsäkringar tillskrev IT i sitt berättande riktade mitt intresse mot narrativ teori 

och metod. Jag återkommer till detta i kapitel fyra. Härnäst introduceras Läns-

försäkringar och den kontext som min studie utspelat sig i.  
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Presentation av organisationen 

 

Länsförsäkringar har sitt ursprung i 1800-talets brandstodsbolag, något som präglar 

företaget ännu idag. För att förstå dagens Länsförsäkringar ges i nästa avsnitt en 

inblick i företagets historia.  

 

Historien bakom Länsförsäkringar 

 
I slutet av 1700-talet var rädslan för bränder stor hos många av Sveriges bönder. I en 

tid då den egna gården både erbjöd trygghet och tak över huvudet, ofta för flera 

familjer, och dessutom var det som försåg dessa människor med mat för dagen och 

möjligheter till en inkomst, kunde en brand få förödande konsekvenser. En brand 

kunde medföra att det som varit familjens hem och försörjningsmöjlighet i 

generationer bokstavligen gick upp i rök. Familjer riskerade att försättas i en 

situation utan hem och utan möjlighet att säkra brödfödan. De bönder som 

drabbades av bränder drabbades därmed ofta mycket hårt.  

 

För att råd bot på detta och för gemensam omsorg och spridning av risk bildades det 

första lokala länsförsäkringsbolaget i början av 1800-talet; Kronobergs läns brandstods-

bolag för försäkring av lösöre. Syftet var att skapa trygghet genom att sprida risken; 

varje bonde lade en liten peng i en gemensam pott för att på så vis försäkra sig om 

att, vem än olyckan skulle drabba, skulle den drabbade få ut av potten och på så vis 

återuppbygga hem och verksamhet. Försäkringen var visserligen en kontinuerlig 

kostnad för alla, men en brand skulle inte längre drabba någon enskild lika hårt som 

tidigare. Kronobergs brandstodsbolag var unikt i den mening att det erbjöd 

försäkring för både lösöre och byggnader. Drygt hundra år senare, 1917 bildade ett 

antal länsförsäkringsbolag i Sverige en frivillig allians. Under 1900-talet utvidgades 

kundkretsen även till andra grupper än bönder, om än dock med en bibehållen 

mycket stark ställning hos den ursprungliga kundkategorin. (Hjärtström, 2005) 
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Historien bakom Länsförsäkringar, det ömsesidiga risktagandet mellan bolag på 

olika håll i landet och den starka lokala förankringen, präglar Länsförsäkringars 

kultur än idag. Fortfarande framhålls det lokala och företaget har en stark förankring 

hos den ursprungliga kundgruppen. Under 1900-talet slöt sig fler och fler bolag 

samman med en stark förankring hos Sveriges bönder. De olika länsbolagen med 

ursprung i sammangående mellan olika bönder för att minska förlusterna vid en 

eventuell brand sätter 200 hundra år senare fortfarande sin prägel på organisationen, 

något som beskrivs som ett gammalt framgångsrecept.  

Länsförsäkringar följer ett gammalt framgångsrecept – lokala, självständiga 

länsförsäkringsbolag som samverkar genom ett starkt försäkrings- och 

utvecklingsbolag; Länsförsäkringar AB. Tillsammans bildar vi Sveriges enda kundägda 

och lokalt förankrade försäkringsgrupp. (www.lansforsakringar.se, 2006-08-21) 

 

En kraftig expansion av Länsförsäkringar skedde framför allt under 1980- och 90-

talet, där sammanslagningen med WASA försäkringar (vilken jag återkommer till 

längre fram) utgjorde en viktig milstolpe eftersom det medförde att Länsförsäkringar 

förstärkte sitt fäste inom privatförsäkring samt även fick en betydelsefull kundbas 

inom livförsäkring och bank.  

 

Länsförsäkringar idag 

 

Idag är Länsförsäkringar Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. 

Företaget består av 24 lokala bolag vilka representerar olika delar av Sverige; från 

Länsförsäkringar Skåne i söder till Länsförsäkringar Norrbotten i norr. Läns-

försäkringars kunder har kontakt med sitt lokala länsbolag, vilket avgörs av var i 

landet kunden bor. Det är således hos länsbolagen som de dagliga försäkrings- och 

bankaffärerna gentemot kunderna sker. Företaget är organiserat som en federation 

vilket innebär att bolagen är relativt självständiga och bedriver sina egna verk-

samheter, men att de även har gemensamt ansvar för vissa delar av verksamheten så 

som gemensam marknadsföring, kommunikation, produktutveckling och IT.  
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År 2006 uppgick antalet kunder och tillika ägare i det ömsesidiga bolaget till drygt 

3,2 miljoner. 5500 personer var anställda i Länsförsäkringsgruppen och federationen 

förvaltade tillgångar om cirka 140 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 

cirka 25 miljarder kronor. Liksom många försäkringsbolag arbetar Länsförsäkringar 

med sakförsäkring t ex hus-, bil-, företags- och livförsäkringar, bankprodukter, 

skadereglering och fastighetsmäkleri. Länsförsäkringar äger även Agria djur-

försäkring. Svenskt kvalitetsindex utsåg 2006 Länsförsäkringar till att ha Sveriges 

mest nöjda liv- och pensionsförsäkringskunder samt de mest nöjda bolånekunderna. 

Länsförsäkringar har en stark ställning inom sakförsäkring. Den totala marknads-

andelen uppgick till 29,3% där if försäkringsbolag följer med 20,1% och Trygg-Hansa 

med 17,8%. (2006, En sammanfattning av bank- och försäkringsåret för 24 

länsförsäkringsbolag i samverkan) 

 

Studien av Länsförsäkringar har framför allt ägt rum på Länsförsäkringar AB i 

Stockholm samt på Länsförsäkringar Bergslagen i Västerås, varför de beskrivs 

närmare i avsnitten nedan. 

 

Länsförsäkringar AB 

 

De 24 länsbolagen är självständiga bolag, men de verkar alla under det gemensamma 

namnet Länsförsäkringar. För att hantera samordningen äger de tillsammans 

försäkrings- och utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB (hädanefter förkortat till 

LFAB), vilket har till uppgift att: 

leda och samordna det gemensamma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom 

Länsförsäkringar. (www.lansforsakringar.se, 2006-08-21).  

 

LFAB beskrivs som den sammanhållande länken för organisationen med ansvar för t 

ex produktutveckling och olika stödfunktioner till länsbolagen. LFAB har även 

ansvar för att leda och samordna utvecklingsarbete och strategiskt arbete inom 
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länsförsäkringsgruppen, vilket bl a innebär att LFAB har ansvaret för IT-

utvecklingen inom företaget. LFAB leds av en styrelse vilken ansvarar för att:  

fastställa en ändamålsenlig organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll 

och styrning. (www.lansforsakringar.se/info, 070502) 

 

LFAB bildades 1936 för att tillgodose länsbolagens behov av återförsäkring. Idag in-

rymmer LFAB divisionerna sakförsäkring, livförsäkring, fondförsäkring, Agria 

djurförsäkring och bankverksamhet. LFAB har även en specialistfunktion genom 

ansvar för kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar. År 2006 var 1618 personer 

anställda på LFAB. Det är länsförsäkringsbolagen som formellt bestämmer vad 

verksamheten inom LFAB ska omfatta, vilket framgår i ett konsortialavtal. Läns-

försäkringar beskrivs genom ledorden ”lokalt” och ”gemensamt”; länsbolagen står 

för det lokala och LFAB för det gemensamma. Federationsformen innebär en 

omvänd hierarki i jämförelse med koncernen som organisationsform; i federationen 

delegeras verksamheten från länsbolagen till LFAB, istället för tvärs om. Detta 

betyder att alla beslut som påverkar länsbolagen i gruppen måste vara konsensus 

beslut.  

 

Länsförsäkringar Bergslagen  

 

Länsförsäkringar Bergslagen (LFB) är ett av de 24 länsbolagen. Verks2amheten 

bedrivs från kontor i Västerås, Örebro, Sala, Lindesberg och Karlskoga med totalt ca 

240 medarbetare, vilket kan jämföras med 40 medarbetare 1983. Länsförsäkringar 

Bergslagen har, på samma sätt som Länsförsäkringar i övrigt, expanderat kraftigt de 

senaste tjugo åren inom bank och försäkring. Organisationen består av 

affärsområdena Privat, Företag och Skador samt VD med staber.  

 

Länsförsäkringar Bergslagen förvaltar ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Bolaget har 

enligt tradition, liksom resten av länsförsäkringsgruppen, mycket starkt fäste inom 

lantbruksförsäkringar; 2006 uppgick denna marknadsandel till 83,6%. Andra starka 

områden är försäkringar för företagsägda fordon så som lastbilar (47,5%), 
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fritidshusförsäkring (43,8%) samt företagsförsäkringar (39,2%), varav alla tre ökat 

sina marknadsandelar mellan år 2005 och 2006. (Årsredovisning Länsförsäkringar 

Bergslagen 2006). För de tre affärsområdena bank, liv- och sakförsäkring fördelar sig 

Länsförsäkringar Bergslagens kunder enligt följande: 18 900 bankkunder, 48 800 liv-

försäkringskunder, samt 128 100 sakförsäkringskunder. (2006, En sammanfattning av 

bank- och försäkringsåret för 24 länsförsäkringsbolag i samverkan) 

 

Många andra försäkringsbolag har minskat eller helt avskaffat möjligheten för 

kunderna att besöka försäkringsbolaget för att teckna försäkringar eller lösa olika 

typer av frågor. Den lokala kundservicen har då ersatts med centrala call-centra till 

vilka kunder över hela landet ringer. Till skillnad från detta har Länsförsäkringar 

istället förstärkt sina lokala kontor för att förbättra kundernas möjligheter att besöka 

och lösa försäkringsfrågor lokalt. Parallellt med att Länsförsäkringar förbättrat 

möjligheterna att t ex teckna försäkringar via Internet har kontor byggts om. Läns-

försäkringar Bergslagen byggde t ex om sin foajé under 2006 och 2007 för att därmed 

placera försäkringsrådgivare i direkt anslutning till receptionen och på så vis 

förbättra servicen till kunderna.  

 

Länsförsäkringars IT-projekt 

 
I februari 1998 undertecknades ett avtal om ett sammangående mellan Läns-

försäkringar och WASA försäkringar, något som anges vara en viktig milstolpe i 

Länsförsäkringars historia. Avtalet trädde i kraft 15 maj samma år och i och med det 

bildades det nya bolaget Länsförsäkringar WASA, vilket sedermera kom att heta 

Länsförsäkringar (Hjärtström, 2005). Min studie av Länsförsäkringar har sitt 

ursprung i sammanslagningen eftersom den medförde att det nybildade bolaget 

Länsförsäkringar WASA kom att befinna sig i en situation med två olika IT-

strukturer. Det här utgjorde ett starkt argument att upphandla ett nytt kund-

hateringssystem som kunde hantera alla det nya företagets kunder i ett och samma 

system. Det är projektet kring införandet och utvecklingen av 
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kundhanteringssystemet som utgör kontexten för min studie av Länsförsäkringar. 

När jag hädanefter benämner Länsförsäkringars IT är det således kund-

hanteringssystemet som avses, om inget annat anges.  

 

IT har blivit en förutsättning för försäkringsbolag att bedriva sin verksamhet och 

försäkringsbranschen var en av de tidigaste att datoriseras (Löwstedt, 1989). För ett 

försäkringsbolag finns därför ett stort beroende av IT. Försäkringsbranschen har 

utvecklats i takt med de juridiska systemen och den styrs av lagar och förordningar. 

Bakom tecknandet av en försäkring ryms omfattande juridisk kunskap och 

avancerade matematiska beräkningar. IT har underlättat hanteringen av försäkrings-

produkter avsevärt. Försäkringen som produkt skapas numera genom IT. Alla 

faktauppgifter, alla val om vilka olika delmoment som ska ingå i en försäkring, vilka 

försäkringsvillkor som ska gälla för varje unik försäkring, alla beräkningar av risker 

och premier, producerandet av försäkringsbrev; allt hanteras och lagras med hjälp av 

IT. Försäkringsprodukter skapas och förnyas därmed via IT. Till detta kommer för-

delarna med att lagra information i databaser vilket ger möjlighet att etikettera och 

på ett systematiskt sätt lagra och söka information.  

 

Sammanslagningen mellan Länsförsäkringar och WASA erbjöd argument för att 

upphandla ny IT eftersom kunderna annars skulle hanteras i en rad olika IT-system, 

vilket försvårade för personalen att få en helhetsbild av kundernas olika 

försäkringar. Länsförsäkringars befintliga IT-system ansågs dessutom som omoderna 

vilket talade för ny teknik. Beslut fattades om att upphandla ny IT, ett gränssnitt som 

skulle utgöra en ingång till en rad underliggande IT-system. Detta var en tilltalande 

idé med vetskap om att Länsförsäkringar i detta skede hade ca 25 olika IT-system 

och att ett antal av dessa användes för att hantera kunder och deras försäkringar. 

Fram till nu hade medarbetarna fått lov att gå in och ut ur flera olika försäkrings-

system bara för att bilda sig en uppfattning om en enda kunds försäkringar. Den nya 

IT´n skulle innebära att information från de andra underliggande systemen plockas 

upp av gränssnittet och presenteras för medarbetarna på ett strukturerat sätt. Då en 

kund ringer in till Länsförsäkringar, söker medarbetaren på kunden i IT-systemet. 
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När medarbetaren får upp information om kunden på dataskärmen presenteras alla 

kundens försäkringar på Länsförsäkringar, information som den nya IT´n hämtat 

från en rad andra system.  

 

Då IT-projektet startades 1999 var det först och främst inriktat på att upphandla och 

införa ny IT, projektet kom därför att etiketteras som ett "teknikprojekt". En 

projektledare på LFAB berättar om det nya IT-systemet: 

[IT´n] är ju ett rätt snävt system. De [Siebel, d v s tillverkaren av 

kundhanteringssystemet] startade väl 1994 och 1998 var de rankade som världens bästa 

CRM-system. […] Vi använder väl 14 moduler eller nått sånt och det finns 150 moduler. 

[…] Vi håller på att stöpa om vår IT-organisation så att vi kanske kommer ikapp för 

eller senare… (Intervju LFAB 030506) 

 

IT-projektet är ett av de mest omfattande projekt som genomförts på 

Länsförsäkringar. I nästa avsnitt ges en övergripande kronologi av projektet.  

 

En kronologisk sammanfattning av IT-projektet 

 
 

1998 – Länsförsäkringar och WASA försäkringar slås samman 

 

Sammanslagningen mellan Länsförsäkringar och WASA försäkringar anges vara en 

affärshändelse av mycket stor betydelse för organisationens fortsatta utveckling, 

eftersom den innebar ökad affärsvolym av framför allt bank- och livförsäkrings-

kunder. Som nämnts ovan blir sammanslagningen mellan de två organisationerna 

upptakten till införandet av ny IT då det anses som opraktiskt att använda olika 

system i samma organisation. Dessutom framhålls Länsförsäkringars IT som 

omodern och ineffektiv.  
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1999 – Upphandling av ny IT påbörjas 

 

Länsbolagen ger LFAB i uppdrag att upphandla ett nytt IT-system.  Innan sommaren 

har LFAB bl a haft kontakt med IBM och WM-Data vilka var intresserade av att 

samarbeta för att införa ny teknik hos Länsförsäkringar. Under hösten 1999 

bestämmer sig Länsförsäkringar för att IT-konsultföretaget CAP Gemini (CAP) och 

mjukvarutillverkaren Siebel får uppdraget att införa den nya IT´n hos samtliga 

länsbolag. Siebel hade utvecklat och kunde leverera den nya IT´n, vilken skulle 

anpassas på plats av CAP.  

 

2000 – Test av IT-systemet och kontraktering av leverantörer 

 

Den nya IT´n testas hos LFAB och teknikprojektet har fått sin start. Konsulter från 

CAP har fått i uppdrag att under ca sex till åtta veckors tid testa och visa att Siebels 

IT-system är ett bra kundhanteringssystem för Länsförsäkringar. Flera av de 

konsulter som under denna period arbetade för CAP börjar senare arbeta på Läns-

försäkringar med olika befattningar så som projektledare i IT-projektet. Under våren 

2000 kontrakteras Siebel och CAP för att genomföra uppdraget. Projektet förbereds 

och startas upp. En femårsplan för projektets genomförande upprättas. Under resten 

av året blir en stor utmaning för LFAB och CAP att få ta del av information från de 24 

bolagen som senare ska matas in i systemen.  

 

2001 – Pilotprojekt på tre länsbolag och missnöje med IT-konsultföretaget 

 

I januari 2001 bestämmer sig Länsförsäkringar Bergslagen för att låta en av sina 

anställda ta ett lokalt projektledaransvar i projektet. Samma månad sker en 

workshop där tre bolag utses till pilotbolag för införandet av den nya IT´n. Läns-

försäkringar Bergslagen var inte ett av dessa utan de fick IT´n infört på bolaget i den 

sk andra vågen. Ytterligare konsulter från CAP anställs på LFAB för att arbeta i IT-

projektet. Under våren 2001 kontaktar IT-konsultföretaget Accenture Läns-

försäkringar. Länsförsäkringar som i detta skede känner sig missnöjd med processen 
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eftersom den tagit längre tid än planerat (vilket syftar på tidigare nämnda 

femårsplan, se även tidningsartikeln i kapitel ett), anlitar Accenture i egenskap av en 

utomstående utvärderare av projektet så här långt. Utvärderingen sker under hösten 

2001. Under sommaren 2001 testas IT´n hos de tre pilotbolagen.  

 

2002 – IT införs på samtliga länsbolag 

 

Under vintern införs den nya IT´n på samtliga länsbolag. Den initiala anpassnings-

fasen innan releasen till resterande länsbolag sägs nu vara avslutad, dock pågår 

fortfarande en hel del utvecklingsarbete, d v s ytterligare anpassning av produkten 

till Länsförsäkringars behov. Utbildare från LFAB åker runt till alla länsbolagen för 

att utbilda användarna i den nya tekniken. I februari 2002 ger LFAB Accenture upp-

draget att åtgärda de mest akuta problemen med det nya IT-systemet utifrån den 

utvärdering som genomfördes året innan. Åtgärderna sker dock inte förrän under 

senhösten 2002. Missnöjet med CAP gör att LFAB beslutar sig för att avsluta 

samarbetet och istället anlita Accenture, vilka övertygat LFAB om att byta ut client 

server9 versionen till en webbaserad version av IT. Runt årsskiftet byts client server 

versionen av IT´n ut mot en webbaserad. Det här skedde innan alla länsbolag hunnit 

komma igång med att i realiteten använda client server versionen, något som 

orsakade förvirring och kritik från länsbolagen. 

 

På varje länsbolag utses någon/några sk superanvändare som håller kontakten med 

LFAB vad gäller den nya IT´n och som utbildar sina medarbetare. En ny utbildning 

krävs för att introducera den webbaserade versionen. Vissa länsbolag har ännu inte 

hunnit få utbildning i den första versionen utan får sin introduktion direkt i den 

webbaserade versionen av IT´n.  

 

                                                 
9 En programvara installerad på varje användares dator.  
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2003 – Teknikprojektet kompletteras med ett verksamhetsprojekt 

 

Under 2003 börjar användandet av den nya IT´n stabiliseras vilket gör att det blir 

tydligt att tekniken och arbetssätten på länsbolagen inte överensstämmer. För att lösa 

problemen påbörjas ett arbete med att förändra verksamheten, det sk verksamhets-

projektet. Verksamhetsprojektet leds av LFAB som återigen gör en besöksturné hos 

alla länsbolagen, denna gång för att prata om de nya arbetssätten. Med facit i hand är 

många medarbetare överens om att det hade varit mer logiskt att börja med 

verksamhetsprojektet och prata arbetssätt innan ny teknik introducerades. IT-

projektet10 kommer från och med nu att bestå av två delprojekt; teknik- samt 

verksamhetsprojektet.  

 

Kundfokus blir ett viktigt begrepp när det pratas om de nya arbetssätten. Kunderna 

ska fokuseras, inte de produkter som Länsförsäkringar erbjuder, något som överens-

stämmer med det nya IT-systemet som främst sorterar kunder, inte produkter, i 

kontrast till tidigare då medarbetarna gick in och ut ur många system för att hantera 

olika försäkringar.  

 

2004 – Verksamhetsförändring 

 

Verksamhetsprojektet fortskrider, nu i vad som kallas Verksam II11. Projektet syftar 

till att få medarbetarna på länsbolagen att ”tänka rätt” vad gäller användandet av 

tekniken. Medarbetarna utbildas på olika sätt. IT´n är fortfarande delvis instabil 

vilket blir en viktig uppgift för teknikprojektet att komma till rätta med. Framför allt 

uppstår problem då nya s k ”releaser” (uppdateringar av systemet) görs. Det före-

kommer klagomål från användarna att tekniken är långsam. En viktig uppgift för 

LFAB blir att mäta systemets prestanda. Under 2004 skapas en egen avdelning för att 

hantera tekniska aspekter av tekniken och för att förtydliga förhållandet mellan 

                                                 
10 När jag använder ordet ”IT-projektet” avser jag fortsättningsvis projektet i stort, d v s både teknik- och 
verksamhetsprojektet vilka utgör två delar av IT-projektet. När jag hänvisar till respektive del av projektet, 
används ”teknik-” respektive ”verksamhetsprojektet”. 
11 För att inte föra in ytterligare en benämning kallar jag både Verksam I och Verksam II för 
"verksamhetsprojektet" i fortsättningen.  



 

 
 

38

länsbolagen och LFAB som beställare och utförare. En annan avdelning får upp-

draget att fortsätta utveckla verksamheterna hos länsbolagen. En av de viktigaste 

uppgifterna för denna avdelning är att bistå verksamhetsförändringen. Inom 

verksamhetsprojektet arbetar LFAB gentemot länsbolagen med att förbättra inter-

aktionen med kunderna i rådgivningsmöten, genomföra olika länsbolagsaktiviteter 

för att uppmuntra rätt användning av IT, korsförsäljning mellan olika avdelningar, 

samt verka för att fler kunder har alla sina försäkringar på Länsförsäkringar (s k 

helkunder). 

 

2005 – IT som verktyg för aktiviteter så som mätning och kampanjer 

 

Genom verksamhetsprojektet fortsätter förändringsarbetet, nu med stort 

engagemang för att mäta verksamheten med hjälp av den nya IT´n. Mätandet har 

även etablerats som metod för att kontinuerligt utvärdera IT. Detta hindrar inte att 

användarna fortfarande kan uppleva tekniken som långsam, något som gör att 

förvaltnings- och utvecklingsavdelningen fortfarande har mycket arbete med teknik-

projektet. Det finns ett stort intresse för att både använda IT för att mäta 

verksamheten (t ex genom olika nyckeltal) men också, som nämnts ovan, för att visa 

teknikens framgång.  

 

Alla medarbetare som har kundkontakter använder numera den nya IT´n, om än i 

olika omfattning. Snabbast på att ta till sig tekniken har medarbetarna som arbetar 

med försäljning av privatförsäkringar varit. Dessa arbetar till största del via telefon 

och för många har det nya IT-systemet blivit ett användbart arbetsverktyg. Här 

används inte tekniken bara för att logga aktiviteter och föra in uppgifter utan även 

för att genomföra säljkampanjer, ta hjälp av systemet för att lägga upp manus, 

genomföra tävlingar, förmedla tips mellan avdelningar etc.  
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2006 – IT som naturlig del av den organisatoriska vardagen; tilltro och besvikelse 

 

IT´n används för att göra kontinuerliga mätningar i organisationen (av medarbetare, 

av länsbolag, av kundernas engagemang e t c), systemet utvecklas kontinuerligt och 

nya moduler och system kopplas till kundhanteringssystemet. Det har skett ett antal 

omorganiseringar hos LFAB för att underlätta arbetet och inte minst effektivisera 

kontakterna med länsbolagen. Länsbolaget upplever fortfarande viss frustration över 

de långa processerna i projektet och de menar att deras krav på vidareutveckling av 

tekniken tar tid. Länsbolagen menar även att kraven transformeras vart eftersom de 

behandlas vilket gör att resultatet inte alltid överensstämmer med det ursprungliga 

kravet. Vid denna tidpunkt är många medarbetare på såväl LFAB som länsbolag 

ändå överens om att IT-systemet är en tillgång för organisationen och att IT´n utgör 

en naturlig del av det dagliga arbetet för en stor del av människorna på länsbolagen 

även om det samtidigt konstateras att förväntningarna på IT inte uppfyllts. 

 

I nästa avsnitt ges en introduktion till mångtydiga beskrivningar av Läns-

försäkringars IT-projekt. 

 

Berättande om IT i projektet 

 

IT-paradoxen som beskrevs i kapitel ett återspeglas i mina första möten med med-

arbetare från Länsförsäkringar.  När jag började studera projektet år 2002 hade den 

nya IT`n börjat införas i organisationen och företaget stod inför en uppdatering som 

innebar att gå från en client server till en webbaserad version. Jag började med att 

träffa några medarbetare från Länsförsäkringar Bergslagen som vid denna tid 

uttryckte frustration över att IT inte fungerade som de hoppats på och förvirring 

över vad som skulle hända framöver. Samtidigt uttryckte de förhoppningar inför 

framtiden. En medarbetare menar att länsbolaget har ”fått IT i sitt knä”, något de 

måste hantera. Än så länge kunde de inte köra den "Rolls Royce" de fått. 
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- Man har krånglat till det [systemet] alltför mycket. Det är ett bra system men det är 

alldeles för komplicerat. De skulle ha satsat mycket mer på enkelheten. Det är för 

tillkrånglat. Du måste till och med kunna SQL-koder för att kunna göra utsökningar! 

Det är helt uppåt väggarna, det är inte klokt! Som säljare ska du inte behöva kunna det. 

Man har satsat för lite på användarvänlighet. Det finns en massa finesser, men vi är inte 

där. Vi har för långt kvar. 

Maria: Menar du att tekniken överträffar vad ni behöver? 

- Vi har fått en Rolls Royce men vi kan bara köra Volvo än så länge. (Intervju LFB, 

030408) 

 

Vi denna tidpunkt var osäkerheten på länsbolaget stor, IT kritiserades för att vara för 

komplicerad samtidigt som det fanns respekt för IT och vad som skulle åstad-

kommas i projektet. För att få, vad som hänvisas till som, ”korrekta” svar på mina 

frågor hänvisades jag till LFAB eftersom medarbetare på Länsförsäkringar 

Bergslagen inte upplevde sig veta tillräckligt mycket om projektet.  

 

IT som lösning och en enande kraft för organisationen 

 

PÅ LFAB mötte jag andra beskrivningar av projektet. Här uttrycktes övertygelsen 

om vad IT skulle göra för organisationen mycket tydligare. Tekniken beskrevs som 

ett hjälpmedel för organisationen. Jag mötte en engagerad projektledare från LFAB 

som beskrev bakgrunden till projektet och hur sammanslagningen med WASA med-

förde problem i form av två olika IT-system:  

Det var väl det [sammangåendet mellan Länsförsäkringar och WASA] som triggade 

igång det hela; då de plötsligt fick två kundsystem, två systemvärldar. Det blev en rätt 

komplicerad systemstruktur och då ville man skapa ett kundsystem. (Intervju LFAB, 

030506)  

 

Projektledaren framställde upphandling av ny IT som den mest logiska lösningen 

och en nödvändighet för att kunna hantera och bemöta kunderna på ett så bra sätt 

som möjligt. Jag började lägga märke till att det på LFAB berättades mer övertygande 

om vad IT ska åstadkomma i organisationen, ett berättande som många medarbetare 

på LFAB deltog i. Berättandet tog en utgångspunkt i Länsförsäkringars historik som 
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beståendes av självständiga länsbolag med en stark lokal förankring. Så långt det 

mesta gott, men medaljen hade en baksida; organisationen var omodern och det 

fanns behov av att kostnadseffektivisera. Gemensam samordning och förändring 

hade dock varit svårt, om inte omöjlig, att genomföra tidigare. Det var här IT gjorde 

sin entré i berättandet; tekniken lyftes fram som lösningen på att göra 

Länsförsäkringar till en modern effektiv och samordnad organisation. Frågan var 

inte längre om förändring skulle ske utan snarare hur. För att åstadkomma ökad 

effektivitet och samordning måste länsbolagen anpassa sig och underkasta sig IT i 

syfta att uppnå det framtida målet; en modern effektiv samordnad organisation.  

 

I Årsredovisning för Länsförsäkringsgruppen (2002:9), d v s vid tidpunkten för 

införandet av den nya IT´n, presenteras hur Länsförsäkringar arbetar för att bli en 

mer samlad organisation, och hur nya kundsystem är en viktig del i detta arbete:  

Utöver konkurrenskraftiga och prisvärda produkter arbetar vi för att kunderna i alla 

kontakter med oss ska se ett samlat Länsförsäkringar och att de ska bli behandlade som 

kunder och inte utifrån sitt produktengagemang. För att kunna erbjuda detta har vi de 

senaste åren investerat ca 500 Mkr i nya kundsystem och förändrade processer för att 

vidare utveckla alla kundkontakter.  

 

Investeringen i nya kundsystem och förändrade processer beskrivs som avgörande 

för att utveckla verksamheten. Investeringarna i bl a IT syftar till att öka 

effektiviteten med 20 procent. Den ökande konkurrensen, kravet på ökad lönsamhet 

samt möjligheter att minska driftkostnader anges som argument för att arbeta med 

denna typ av förändringsarbeten (ibid). Även projektledaren på LFAB som jag 

introducerade ovan, konstaterar att IT är viktigt för att åstadkomma förändring. 

Projektledaren beskriver även hur LFAB har ett stort ansvar för att få med sig läns-

bolagen i IT-projektet och tillika förändringsarbetet:  

Det är ju klart att IT är ju med och driver den här förflyttningen … 

 

Nu försöker vi ju styra upp det här. Vi representerar själva loket; vi är loket som drar 

de 24 vagnarna [d v s länsbolagen, egen anmärkning] …om någon vagn tar ett stickspår 

så måste vi vara där och växla in det. Om nått bolag ställer sig vid en perrong 

någonstans så måste vi se till att det kommer ikapp loket och loket måste se till att hela 



 

 
 

42

tiden ha 24 vagnar efter sig. Loket kan inte bara rusa iväg och så har du 24 vagnar som 

står still och det får inte heller vara någon vagn tar sån jäkla fart så att det håller på att 

passera loket.  

 

Man kan inte åka ut till ett länsbolag och säga så att: Hej Bergslagen nu har ni faktiskt 

parkerat här och då måste ni skärpa till er och komma ikapp loket utan då måste man 

på något sätt lirka fram dem så att de får fart. Ett bolag som är helt fel ute kan man inte 

säga till; att ni är åt helvete. Då slår de till nödbromsen, då får man nästan spränga bort 

dem från den perrongen. (Intervju LFAB, 030506) 

 

Redan i det här skedet i projektet berättas det om IT som ett verktyg för att åstad-

komma förändring, där IT anges driva förflyttningen. Det berättande som jag tidigt i 

studien tog del av på LFAB gav en ganska homogen beskrivning av IT-projektet. 

Problem hade identifierats; organisationen var omodern och det fanns outforskade 

möjligheter till förbättringar. Likaså framstod lösningen i form av IT som tydlig. 

LFAB uttryckte sig veta att något måste göras och att IT var den rätta lösningen även 

om man samtidigt sade sig vara medveten om att det inte skulle bli ett lätt projekt. 

Länsbolagen hade gett LFAB uppgiften och LFAB hade tagit på sig rollen att vara 

”loket” som drar ”vagnarna” och att ”missionera” projektet. 

 

En medarbetare på LFAB berättar om IT-projektet: 

Vi har försvarat det [IT] väldigt mycket! När det har varit strul har vi verkligen fått 

lyfta upp och förklara hur bra det är och förklara att ni måste se det långsiktigt, att det 

kommer att ta tid och förvänta er inte att ni kan det imorgon. (Intervju LFAB, 030316) 

 

LFAB identifierar projektet som viktigt och de vill att länsbolagen ska göra likadant. 

Det här är skitviktiga frågor och överlevnadsfrågor! Kanske inte på kort sikt men på 

lång sikt i varje fall. Och då måste man ha de här sakerna på agendan. Kan det vara på 

agendan för en sån person som Tomas Siebel att varje dag att hålla koll på de här 

frågorna och jobba i Ettkund så borde det vara det för ett länsbolags VD. Skulle jag 

jobba som VD i ett länsbolag skulle jag jobba med Ettkund varje dag! (Intervju LFAB, 

030506) 
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I ett internt nyhetsbrev bemöter representanter för IT-projektet på LFAB artikeln i 

Computer Sweden som återgavs i kapitel ett. Nyhetsbrevet framställer IT som 

lösningen för att åstadkomma vinsthemtagningar. Problemen i projektet identifieras 

som tillämpningsproblem, d v s brister i hur medarbetare använder IT, snarare än 

problem med IT eller förväntningarna på IT.  

Så här långt har [IT-projektet] kostat knappt 400 miljoner, vilket i och för sig är en hög 

siffra men som blivit väsentligt överdriven i tidningen.  

När det gäller funktionaliteten uppfyller stabiliteten och svarstiderna de krav som vi 

formulerat på systemet i serviceavtalen. Detta blev ju också klarlagt vid VD-samrådet i 

början av februari, där vi också presenterade vidareutvecklingsresultat som indikerar 

att det inte i första hand är funktionalitet i systemet som saknas, utan att vi kan bli 

bättre på att tillämpa den funktionalitet som redan finns. Fokus är snarast på detta 

område just nu, även om vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar systemet. 

Resultaten av kampanjer och försäljning, bland annat avtalskampanjen, som utförts 

med hjälp av systemet har varit mycket lyckade. Successivt sker nu en breddning av 

tillämpningarna när det gäller försäljning och kampanjarbete, som kommer att 

säkerställa ytterligare vinsthemtagning av systeminvesteringen och det förändrade 

arbetssättet. (0402) 

 

Genom att arbeta bättre med IT ska de förväntade positiva effekterna åstadkommas.  

 

IT inte en självklar lösning? 

 
Tillbaka på Länsförsäkringar Bergslagen fick jag svårt att återfinna berättandet jag 

tagit del av på LFAB. Här framställdes inte IT som den självklara lösningen på 

problemet. Dessutom framstod kopplingen mellan problem och lösning inte vara lika 

självklar. Om det ens fanns något problem? Respekten för IT i kombination med 

frustrationen gjorde att, på Länsförsäkringar Bergslagen, framställdes projektet i en 

slags mystisk dager; tekniken kunde inte avfärdas men den gick inte heller att skapa 

någon självklar mening kring. Argumenten för att införa ny IT verkade framstå som 

rimliga; det berättades om Länsförsäkringars gamla IT-struktur som behövde 

moderniseras och medarbetarna vittnade om hur de arbetade i många olika gamla 



 

 
 

44

system. Ändå verkade medarbetarna ha svårt att se vilka konkreta positiva framtida 

möjligheter som skulle falla ut från projektet.  

Vi är väl inne i en process, tror jag. De lokala länsbolagen har varit egna och sig själv 

närmast och de har haft hygglig ekonomi, även om det har varierat mellan länsbolagen. 

Men nu börjar utvecklingen och sånt att kosta alldeles för mycket pengar och man kom 

då fram till att göra något gemensamt, och då lämnade man uppdraget till LFAB och 

sen har man inte riktigt hittat rollerna där. Vi har försökt tidigare också att ha ett 

samarbete, men det har inte riktigt fungerat. Man söker fortfarande vem som är 

beställare och vem som ska vara utförare. (Intervju LFB, 030408) 

 

Det är ju liksom ett spel bakom här som vi [Länsförsäkringar Bergslagen] egentligen 

inte känner till och vet. Alltså, man tycker bara det är konstigt, t ex ytterligare moduler 

som kostar hiskeligt och så sen man får någonting nytt och någonting bra och det är 

höga förväntningar, så vill man kunna göra ditten och datten i IT-systemet och så fanns 

det inte med i det här systemet… och då börjar det helt plötsligt finnas begränsningar [i 

tekniken]. (Intervju LFB, 030408) 

 

Medarbetare uttryckte svårigheter att få grepp om projektet. På Länsförsäkringar 

Bergslagen framstod därmed inte betydelsen av IT som lika självklar som på LFAB. 

Dessutom beskrivs projektet som både för komplicerat och för begränsat.  

 

Oavsett om IT beskrivs som en lösning eller ett problem är IT i fokus 

 
Berättandet ovan beskriver IT-projektet som en stor och viktig investering för att 

åstadkomma en mer modern och utvecklad organisation. IT ska driva en 

”förflyttning” mot en bättre framtid och IT beskrivs som en ”överlevnadsfråga”. 

Aktiviteter inom IT-projektet beskrivs som ”mycket lyckade” och projektledningen 

arbetar för att säkerställa ”framtida vinsthemtagningar”. Samtidigt förekommer 

berättande som kompletterar och utmanar snarare än förstärker IT som en stor 

berättelse. Något som ger en mer mångtydig bild av IT-projektet; IT beskrivs som 

bra, men alldeles för komplicerad. IT är en Rolls Royce, men än så länge kan 

organisationen bara köra Volvo. IT lyfts fram som något som kanske är bra men som 
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organisationen finner problematisk att hantera. Dessutom verkar inte länsbolagen 

uppleva att det finns något stort och uppenbart problem som IT måsta lösa. Det är 

förvisso svårt att argumentera emot att bli en mer modern och effektiv organisation 

som hanterar sina kunder bättre och där medarbetarna kan arbeta proffsigare, men 

lösningen framstår som tydligare än problemet.  

 

Olikheterna till trots finns det även likheter mellan berättandet på Länsförsäkringar 

Bergslagen och LFAB. Även om det berättas om IT på olika sätt (som den självklara 

lösningen på LFAB och med frustration men ändå respekt på Länsförsäkringar 

Bergslagen) så berättas det om IT. Redan vid mina första möten med LFAB var det en 

självklarhet att länsbolagen måste ge upp en del av sin självständighet för att nyttan 

med IT ska erhållas, en fråga som då ännu inte aktualiserats på länsbolagen. I det här 

initiala skedet i studien av IT-projektet fick jag intrycket av att projektet innebar att 

införa och få medarbetarna att använda den nya IT´n för att sedan avsluta projektet. 

 

Fem år efter mina första möten med Länsförsäkringar Bergslagen pågår IT-projektet 

fortfarande om än i ny form; det avgränsade teknikprojektet har transformerats till 

ett omfattande verksamhetsförändringsprojekt där den nya IT´n blivit en strategisk 

fråga som hanteras och engagerar högsta nivå i organisationen. Under denna tid 

förändras vissa sätt att berätta om projektet medan andra består. T e x förändras 

beskrivningen av vad som är problem i organisationen över tid samtidigt som 

berättande om IT som lösningen på problem består. I senare kapitel återkommer jag 

till de olika betydelser som tillskrivs IT och hur medarbetare på olika sätt förhåller 

sig till dessa. Först ägnas några kapitel åt att presentera tidigare forskning om IT i 

organisationer samt åt att redogöra för den metod och det tillvägagångssätt som 

använts för att genomföra studien.  
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Kapitel tre 

 

TIDIGARE STUDIER KRING IT I ORGANISATIONER 

 
Det här kapitlet ägnas åt att positionera studien av Länsförsäkringar i förhållande till 

tidigare studier av IT i organisationer. Inledningsvis diskuterar jag studier av 

teknologi i mer generell mening för att sedan inrikta mig mer specifikt på IT i 

organisationer. 

 

Teknologi i organisationer 

 

Teknologi12 och organisation är ett klassiskt forskningsområde. Vissa av de fråge-

ställningar som intresserat forskare13 sedan mitten av förra seklet, engagerar 

fortfarande. Ett exempel på en sådan fråga är till vilken grad teknologi determinerar 

en organisations struktur. Det är en fråga som även är aktuell i studerandet av IT i 

organisationer, vilket jag återkommer till senare i detta kapitel.  

 

I sin bok Organizations in the age of information, redovisar Kallinikos (1999) flera 

innebörder av teknologi. Han ser teknologi som 1), ackumulerad kunskap, 2), en 

uppsättning faktorer och kontinuiteter som påverkar organisationers struktur och 

strategi, samt 3), metod och form. Oavsett vilken av dessa tre innebörder som sätts i 

fokus, påverkar teknologier de sätt på vilka människor interagerar i organisationer 

och de blir därmed angelägna studieobjekt för organisationsforskning. Teknologi har 

även givits olika betydelser beroende på vetenskapsteoretiskt perspektiv. Ur ett 

                                                 
12 Begreppet teknologi kan upplevas som tvetydigt. Teknologi betyder vetenskapen om teknik, men samtidigt 
används begreppet teknologi t ex för att benämna IT, så som informationsteknologi. Ordet teknik däremot 
betyder praktiskt arbetssätt. Ibland pratar vi således om IT som informationsteknologi och ibland som 
informationsteknik. För att förtydliga att jag intresserar mig för IT i praktiken och inte vetenskapen om IT 
använder jag begreppet IT i bemärkelsen informationsteknik. I avsnittet "Teknologi i organisationer" använder 
jag dock begreppet teknologi helt enkelt därför att de författare jag tar upp använder begreppet "technology". 
13 Se t ex Weber (1978); Barnard (1968), Simon (1997) Selznick (1957) och Cyert och March (1963). 
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modernistiskt perspektiv anses det som ett medel för att uppnå ett visst mål. 

Teknologi definieras som fysiska objekt, aktiviteter och processer, samt som den 

kunskap som behövs för att använda dessa (Hatch, 2002). Det modernistiska 

perspektivet kritiseras av forskare som ifrågasätter de linjära resonemangen och 

negligerandet av sociala relationer, kultur, normer och makt. Dessa forskare menar 

att teknologi inte kan separeras från det sociala eftersom de båda konstituerar 

varandra (ibid). Modernistiska perspektiv kritiseras vidare för att ha en under-

socialiserad syn på organisationer. Enligt Granovetter (1985) är organisationer in-

bäddade i sociala strukturer. Kritikerna av modernistiska perspektiv menar att 

organisationer inte bör reduceras till ”svarta lådor” som förvandlar input till output. 

De argumenterar istället för att öppna upp den svarta lådan genom att ge sociala 

strukturer särskild uppmärksamhet (Hatch, 2002).  

 

Ovanstående kan ses som exempel på hur forskning omväxlande satt fokus på 

materialistiska kontra idealistiska aspekter av teknologi. En annan frågeställning som 

forskare under en längre tid debatterat är huruvida teknologi lämnar utrymme för 

voluntaristiska beteenden i en organisation eller determinerar14 organisations-

strukturen, något som fört med sig diskussioner om huruvida teknologi förslavar och 

försämrar människors förhållanden i organisationer (Barley, 1998, Löwstedt, 1985). 

Teknologi i organisationer har varit omdebatterat, i såväl forskning som samhälls-

debatt. Ur ett historiskt perspektiv medförde industrialisering inte bara ett ökat 

intresse för hur teknologi på bästa sätt kunde användas i organisationer, utan även 

motstånd t ex mot monotona och skadliga industrijobb. Motsättningarna mellan 

människa och teknik började uppmärksammas, vilket den sociotekniska skolan kan 

ses som ett exempel på.  

 

Liksom Löwstedt (1985), har forskare försökt finna andra sätt för att förstå relationen 

mellan teknologi och organisation än att hävda att den senare determineras av den 

tidigare. Löwstedt menar, efter en genomgång av en rad teoribildningar, att varken 

marxistisk teori, scientific management eller den socio-tekniska skolan stödjer en 

                                                 
14 Det sk teknologiska imperativet (Löwstedt, 1985). 
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teori om teknologi som determinerande för social organisering, även om de alla på 

olika sätt betonar teknologins betydelse. Han argumenterar för ett alternativt 

perspektiv, ett kognitivt aktörssynsätt, vilket sätter aktörerna i fokus och som upp-

fattar teknologi som en organisatorisk designprocess där människor konstruerar 

såväl teknologi som organisationen. Teknologi ses varken deterministisk eller 

voluntaristisk; den ses istället som möjliggörande i vissa avseenden och begränsande 

i andra. Löwstedts förhållningssätt stämmer överens med ansatsen för den här av-

handlingen, vilken både intresserar sig för IT´s yttre förutsättningar som ett kontroll-

system i organisationen och de betydelser som tillskrivs IT i berättandet.  

 

Barley (1998) menar att människor idag är desperat och genuint intresserade av att få 

veta hur teknologisk förändring kan åstadkommas mer effektivt och mer förut-

sägbart, något som medför en risk att forskning riktar uppmärksamhet mot 

teknologins förutsägbarhet och effektivitet, medan andra aspekter ignoreras. Det är 

att lätt låta sig förföras av ett utvecklingsorienterat perspektiv på teknologi vilket 

leder till att sociala aspekter glöms bort. Som ett alternativ, föreslår Barley ett för-

hållningssätt till teknologi som kan bidra till nya kreativa studier, där perspektiv 

behålls utan att vi låter oss förföras av drömmar om framtiden. Detta låter sig t ex 

göras genom att problematisera det för givet tagna, att tillåta det som uppfattas som 

enkelt att bli komplicerat, samt genom att lyfta fram det avvikande. Barley menar att 

vi inte ska lockas att tro att den tid vi lever i just nu är:  

� Den där förändring sker som snabbast - flera av de stora 

uppfinningarna av vår tid så som elektriciteten, bilen, telefonen 

uppfanns mellan 1875 och 1925. 

� Den där mest omfattande samhällsomvandling sker - det finns inga 

bevis – ännu – för att datorer har förändrat samhället mer än t ex bilen. 

� Den tid då globaliseringen påbörjas - handel är en global aktivitet som 

pågått åtminstone sedan 1700-talet. 

� En tid av teknologisk revolution och innovation – i de allra flesta fall 

utvecklas ny teknologi ur gammal. Oftast är det först i retrospektiv som 

mening skapas kring teknologin som revolutionerade. (ibid) 
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Den här avhandlingen ansluter sig till Barley då studien av Länsförsäkringar leder 

mot ett sökande bortom IT´s förutsägbarhet och effektivitet genom att studera de 

betydelser som tillskrivs IT i berättandet. IT som en för givet självklar lösning 

problematiseras.  

 

IT i organisationer 

 

Eftersom den här studien är uppbyggd kring Länsförsäkringars IT-projekt är det inte 

teknologi i allmänhet utan mer specifikt IT som hamnar i fokus. När jag nu övergår 

från att diskutera teknologi till IT och organisation, blir en relevant fråga vilken form 

av teknologi IT är. Som de kommande avsnitten illustrerar, återkommer några av de 

klassiska forskningsfrågorna även då IT studeras, t ex huruvida IT determinerar 

organisationens struktur eller inte.  

 

Kallinikos (1999) menar att IT skiljer sig från andra teknologier, exempelvis 

telegrafen och telefonen, genom att de senare syftat till att sända och överföra 

information, medan IT används för att hantera och processa information och 

symboler. IT anses utgöra ett effektivt hjälpmedel för att genomföra automatiserade 

procedurer. Automatiserade procedurer fungerar för att hantera förutsägbara och 

standardiserade uppgifter. Drömmen om vad IT ska åstadkomma sträcker sig dock 

längre än så; olika typer av management- och beslutsfattandesystem rymmer en 

ambition att hantera frågor och problem som är långt ifrån förutsägbara eller 

standardiserade. Kallinikos exemplifierar att tilltron till IT inte är något nytt genom 

konstaterandet att det redan i början av 1970-talet talades synonymt om 

informationsteknologier och intelligenta teknologier. Men, än så länge finns inte 

datorer som på samma sätt som människan kan kombinera kunskaper, erfarenhet, 

intuition, kreativitet och lekfullhet för att lösa komplexa och icke-rutinartade 

problem.  
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Vid en genomgång av olika studier om IT i organisationer är det några teman som 

har särskild relevans för denna studie. Dessa teman förebådar senare kapitel genom 

att de framställer IT som ett verktyg för att åstadkomma mer effektiva och kontroller-

bara organisationer (se kapitel åtta), men även genom försök att problematisera IT, t 

ex i form av att visa hur ansvar överlåts åt IT att åstadkomma förändring i 

organisationer och hur det blir problematiskt (se kapitel nio). I de kommande av-

snitten presenterar jag tre teman: implementering av IT, IT som förändringsagent, 

samt behovet av att studera IT i en social kontext.  

 

Implementering av IT  

 

Implementering är ett centralt tema i många studier av IT i organisationer 

(Orlikowski och Baroudi, 2002). I dessa studier är det införandet och användning av 

IT på ett ändamålsenligt sätt i organisationer som kommer i fokus.  

 

Wanda Orlikowski har studerat olika aspekter av IT-implementering. Orlikowski och 

Gash (1994) framhåller betydelsen av att medarbetarna skapar gemensam förståelse 

av vad som pågår i organisationen under implementering och användning av ny IT. 

Utifrån sin studie konstaterar de att det ofta förekommer olika förståelser för vad IT-

projekt innebär, vilket blir problematiskt för organisationer som ska införa IT. För-

fattarna lyfter fram vikten av gemensamt meningsskapande och en slutsats av deras 

studie är att samtliga involverade i implementering och användning av IT i en 

organisation måste dela s k teknologisk ram. Med detta menas att medarbetare i en 

organisation måste dela tysta kunskaper för att kunna tolka och skapa mening kring 

det som sker. Medarbetarnas kognitiva kartor får inte skilja sig alltför mycket åt, 

vilket betonar individens roll för att framgångsrik implementering i organisationen 

ska åstadkommas. Författarna menar att föreställningar om vad IT ska göra för 

organisationen ofta externaliseras tidigt i ett IT-projekt för att över tid 

institutionaliseras. Detta kan medföra att föreställningar konserveras något som gör 

det svårt att förändra dessa även om omvärlden indikerar annat.  (ibid) 
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Implementering och användandet av IT studeras många gånger ur lednings-

perspektiv där IT framställs som ledningens verktyg. IT kan möjliggöra förändring 

(Orlikowski, 1995), vilket innebär att IT ses som en ”möjliggörare” i organisationen 

(Hirschheim och Klein, 1989) och IT framställs som en viktig förändringsagent 

(Markus, 1996). Utifrån förståelsen av IT som en värdefull resurs är det naturligt att 

forskning om IT i organisationer framhåller implementering och användning av 

tekniken som en viktig fråga, inte minst för ledningen (se t ex Singh och Beyer, 1990), 

vilket i sin tur gör att ledarskapsfrågor framhålls som viktigt för IT-implementering. 

Leonard-Barton och Deschamps (1988) framhåller t ex betydelsen av att ledningen 

anpassar sitt ledarskap vid implementering av ny teknik. De menar att anställda som 

är snabba att ta till sig ny IT inte behöver lika mycket ledning som de som inte är lika 

snabba. Betydelsen av att implementera och använda IT effektivt tar sig även uttryck 

i att forskning uppmärksammat medarbetares motstånd mot IT-användning som ett 

problem. Marcus menar att motstånd mot IT är vanligt och något som bör hanteras.  

Most people who have worked with information systems encounter at least mild 

resistance by those who are designated to input data or use the output to improve the 

way they do their work. (Markus, 1983:430) 

 

Motstånd definieras som handlingar som innebär avbrott i användandet av IT eller 

att IT helt slutas användas. Markus söker en teoretisk modell för hur IT ska designas 

och strategier för hur IT kan implementeras så att motstånd undviks. Forskning har 

även uppmärksammat att IT får olika roller i organisationer beroende på vilken 

kunskapssyn som råder (Hirschheim och Klein, 1989). Författarna menar att en 

specifik IT-lösning bygger på olika antaganden om hur kunskap t ex ska lagras och 

överföras. Utifrån denna insikt identifierar de olika paradigm vilka representerar 

olika syn på kunskap, liksom olika syn på det materiella och det sociala. De menar 

att det finns två olika dimensioner av antagande kring användning av IT i 

organisationer: subjektivistiskt kontra objektivistiskt samt konsensus kontra konflikt. 

Paradigmen utgör s k ”theories-of-action”, de är socialt delade, ofta för givet tagna 

och betraktade som sunt förnuft. Beroende på organisationens kunskapssyn får IT 

olika roller i organisationen; IT kan t ex få rollen som expert och som möjliggörare. 
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Lyotard (1984) menar att datorer och inte minst Internet ger oss helt nya möjligheter 

att söka och ta del av information, något som han menar kraftigt kommer att 

förändra synen på kunskap. I en värld där det finns möjlighet till en närmast oändlig 

mängd information, är det inte någon fördel att få ytterligare. Människor har redan 

tillgång till all information de behöver. Lyotard menar att den ökade tillgången på 

information som t ex Internet erbjuder förändrar synen på kunskap, från tron på 

framsteg och utveckling via lärande till behov av att hantera den oändliga mängden 

informationen. Kreativitet och fantasi blir viktigare för att kunna hantera den stora 

mängden information än att besitta kunskapen själv.  

 

Studier av implementering tar ofta IT för given i den bemärkelse att fokus sätts på 

hur ett framgångsrikt införande kan ske, snarare än att backa tillbaka ett steg för att 

problematisera varför det överhuvudtaget blir viktigt för organisationer att införa IT. 

Även då medarbetarna studeras framställs implementering och användning av IT 

ofta utifrån ett ledningsperspektiv. Det tas för givet att IT är viktigt för ledningen och 

effektiv implementering framställs därmed som en prioriterad ledningsfråga. Sådana 

studier kan öka förståelsen för problem vid införandet av IT i en organisation, men 

de problematiserar inte de betydelser som tillskrivs IT. Tidigare forskning har t ex 

framhållit vikten av att medarbetare i en organisation skapar en gemensam bild av 

vad som pågår (Orlikowski och Gash, 1994) snarare än intresserat sig för mång-

tydigheter och olika betydelser som tillskrivs IT, vilket är en del av mitt syfte då jag 

studerar Länsförsäkringars IT-projekt.  

 

Leonard-Barton (1988) argumenterar för att implementering av IT innebär en 

ömsesidig anpassningsprocess mellan organisationen och IT´n. Hon är kritisk till att 

många studier av IT är retrospektiva och att de antingen framhåller organisationens 

anpassning till tekniken (vilket utgör ett deterministiskt förhållningssätt) eller 

teknikens anpassning till organisationen. Att implementera är enligt Leonard-Barton 

att innovera, vilket kan ses som ett uttryck för hur IT och förändring kopplas till 

varandra. Något som utgör temat för nästa avsnitt.  
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IT som förändringsagent 

 

IT som en magisk kula 

 

I tidigare forskning finns många exempel på hur IT och förändring kopplas samman 

(Coombs et al, 2002). Ett sådant exempel är Markus (1996) som menar att IT-

specialister måste bli mer effektiva och mer trovärdiga i rollen som förändrings-

agenter. Ett liknande tema tas upp i en senare artikel, då tillsammans med Benjamin 

(Markus och Benjamin, 1997). Författarna konstaterar att, om en organisation vill 

förändra sig med hjälp av IT, måste alla i organisationen vara delaktiga. IT ses som 

en möjliggörare för förändring och för att IT ska kunna åstadkomma förändring, 

behövs människor som förändringsagenter. Studien synliggör att många IT-

konsulter och IT-specialister inte ser sig själva som förändringsagenter. Däremot ser 

de IT, d v s den teknik som de i många fall själva bidragit till att utveckla, som en 

förändringsagent. En slutsats av studien är att ansvaret för att förändring sker flyttas 

från människorna till IT, vilket kan bli problematiskt. 

[…] they think IT itself has the power to create organizational change. These people 

describe IT as a magic bullet - and believe they have built the gun. (Markus och 

Benjamin, 1997:56). 

 

Markus och Benjamin menar att människor tillskriver IT betydelsen av en magisk 

kula, något som ligger till grund för vad de kallar för magic bullet-teorin om IT och 

organisatorisk förändring15. En av deras slutsatser är att praktiker i många fall har ett 

deterministiskt förhållningssätt till IT då de antar att IT t ex ska åstadkomma önskad 

förändring i organisationen. 

                                                 
15 Magic bullet teori är ett begrepp som bl a används inom media- och kommunikationsvetenskap där 
teorin beskriver föreställningarna om tidningskommunikation runt sekelskiftet. De budskap som 
förmedlades via tidningar beskrevs som en magisk kula, vilken trängde in i mottagaren och orsakade 
samma effekt hos alla mottagare. Teorin utgår från att 1) ett budskap når alltid fram, 2) alla mottagare 
tar emot budskapet på liknande sätt, 3) budskapet gör något med mottagaren, d v s det går inte att 
undkomma budskapet. Magic bullet teorin orsakade en debatt i början av 1900-talet vilken kan liknas 
vid 80- och 90-talets samhällsdebatt om videovåld. Det föreslogs t ex att det skulle förbjudas att 
rapportera mord i tidningar därför att nyheten ansågs kunna fungera som en magisk kula, d v s 
budskapet kunde tränga in i människor och få dem att agera i enlighet med budskapet i tidningen.  
(DeFleur och Ball-Rokeach, 1989). 
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Vad innebär det att IT betrakta som en magisk kula av människor i organisationer? 

Vilket förhållningssätt till IT återspeglar detta? För det första innebär det att 

människor i organisationen förutsätter att den information som förmedlas via IT till 

olika människor tas emot på samma sätt av alla, vilket gör att information aldrig kan 

uppfattas eller tolkas fel. För det andra, och som en konsekvens av ovanstående, kan 

den information som förmedlas via IT likställas med kunskap, d v s informationen 

som lagras och förmedlas via IT upptas och omvandlas till kunskap på samma sätt 

av alla människor, oberoende sammanhang, tolkning eller förförståelse. För det 

tredje skulle det kunna innebära att IT gör jobbet att förändra organisationen i positiv 

riktning. Och för det fjärde, vilket Markus och Benjamin (ibid) lyfter fram, innebär 

det att  IT´s magiska egenskaper kan användas av entreprenörer i organisationen för 

att försöka åstadkomma det omöjliga.  

 

Drömmen om IT´s ansvar och möjligheter att åstadkomma det svåra 

 

IT som en magisk kula framställer IT som ett förföriskt verktyg för att åstadkomma 

organisatorisk förändring. Man bortser då från att medarbetare förstår och använder 

IT olika. Att betrakta IT som en magisk kula i vilken förändring paketeras, innebär 

att organisationen besparas från komplicerade ”mjuka” aspekter, så som att 

relationen mellan IT och förändring inte är helt oproblematisk (ibid). Författarna 

menar att många IT-projekt misslyckas p g a andra orsaker än bristfällig eller 

opålitlig teknik, orsaker som t ex kan ha sin grund i orealistiska förväntningar. 

Chefer och IT-specialister måste ge upp tron på IT´s magiska effekter och därmed 

sluta överlåta ansvar för förändring till IT. Markus och Benjamin anser att IT-projekt 

ofta medför en ökad grad av specialisering. Chefer blir ännu mer fokuserade på att 

vara chefer för att därmed hantera IT-projektet. IT-specialister blir ännu mer in-

riktade på tekniken, medan de som inte är direkt involverade i projektet stängs ute, 

trots att det ofta är de som ska använda tekniken.  På så vis riskerar många viktiga 

frågor i IT-projekt att falla mellan stolarna då chefer håller fast vid sina ordinarie 

roller. Vid kritik från organisationen är det lätt att chefer inte tar sig an frågor och 

problem som rör IT eftersom de inte hör till de ordinarie arbetsuppgifterna.  
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En slutsats blir utifrån ovan att IT ställer olika krav på olika personalkategorier, 

vilket t ex skulle innebära att chefer, för att kunna dra nytta av IT som en 

förändringsagent, måste bli mer insatta i teknik och att IT-specialister måste få större 

förståelse för organisationen (Singh och Beyer, 1990). Relationen mellan IT och för-

ändring tar sig även andra uttryck. DeSanctis och Poole (1994) konstaterar att såväl 

forskare som praktiker är besvikna över att IT inte medför de förbättringar för 

organisationer som de hoppats på. IT ses som en förändringsagent samtidigt som 

den önskande förändringen ofta uteblir, åtminstone på kort sikt. Det finns därför ett 

stort intresse för att förstå och förklara relationen mellan IT och förändring, och att få 

bättre kunskap om hur förändring kan åstadkommas och styras i önskad riktning. 

DeSanctis och Poole förklarar IT´s misslyckande genom att lyfta fram att samspel 

mellan teknik och sociala aspekter ofta är långsamma och tröga processer. 

Förändring tar tid om den alls sker. 

 

DeSanctis och Pooles (ibid) studie problematiserar IT och utebliven förändring. Det 

finns andra studier som stärker bilden av IT som en förändringsagent. Orlikowski 

(1995) illustrerar i sin studie av ett framgångsrikt införande av Lotus Notes i en 

organisation att IT möjliggjort organisatorisk förändring. Förändringen beskrivs som 

beståendes av en rad modifikationer av såväl IT som av organisationen. Några av de 

förändringar som skedde var planerade medan andra uppstod mer oväntat i det 

praktiska arbetet och i samspelet med tekniken. De planerade innebar t ex förändring 

av organisationens styrning, förändring i hur arbetet koordinerades och förändring i 

hur dokumentation skedde. Oväntade förändringar utgjordes bl a av förändringar i 

hur arbetet kom att fördelas, förändrade samarbetsformer, och att människor 

använde tekniken för att kommunicera och utbyta information istället för som 

tidigare ha direktkontakt med varandra. En annan oväntad aspekt utgjordes av hur 

kunskap användes i organisationen, där databaser kom att användas inte endast av 

experter utan på bredare front i organisationen. Orlikowski menar att IT skapade ett 

”gemensamt fönster” för organisationens medarbetare vilket ökade samförstånd, 

skapade normer, samt ökade synligheten men också sårbarheten mellan med-
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arbetarna. IT framkallade även opportunistiska beteenden i form av entreprenörskap 

i organisationen.  (ibid) 

 
 
Kallinikos (1999) menar att drömmen av vad IT ska åstadkomma för organisationer 

sträcker sig längre än till att bidra till att styra automatiserade procedurer. IT fram-

ställs som en möjliggörare av önskad förändring (Orlikowski, 1995, Markus, 1996, 

Hirschheim och Klein, 1989) och blir därmed konstruerad som ett viktigt hjälpmedel 

för ledningen (Singh och Beyer, 1990). Detta leder i sin tur att forskning kring IT i 

organisationer intresserar sig för implementering ur ett ledningsperspektiv och för 

hur IT kan användas så effektivt som möjligt. Uppmärksamhet riktas mot vissa 

aspekter av IT t ex mot behovet av att förstå varför önskad förändring inte sker 

(DeSanctis och Poole, 1994) och hur medarbetarna kan få en gemensam bild av IT 

(Orlikowski och Gash, 1994). Många studier av IT i organisationer riktar således 

uppmärksamhet mot förändring, något som stämmer överens med Coombs et al 

(2002) konstaterande att IT i organisationer ofta studeras just i relation till förändring. 

Relationen är ofta för givet tagen genom att IT ses som en förändringsagent. Doolin 

problematiserar organisatorisk förändring genom att kalla det för en tautologi; om 

organisationer är till för organisering (d v s handlingar i olika form) är organisationer 

per definition förändring. 

[…] if organizations is a performance, then, in a fundamental sense, organization is 

change and the term `organizational change´ becomes a tautology. Nevertheless, it is 

convenient to refer to (more or less) deliberate attempts or strategies for shaping the 

organization towards some intentional outcome over a period of time. (Doolin, 

2003:752). 

 

Organisationer är i ständig förändring och IT framställs som ett medel för att bidra 

till detsamma. Just därför finns det anledning att fundera över hur människor i 

organisationer förstår IT och hur de förstår förändring. Förändring är något som 

människor kan bevittna (t ex att vi under en omorganisering flyttar om, byter rum e t 

c) men förändring är också en upplevelse, en tolkning som sker i samspel med andra. 

 



 

 
 

58

Det förekommer ett dubbelt förhållningssätt till IT och förändring i organisationer. Å 

ena sidan bekräftar forskare att IT kan fylla funktionen som en förändringsagent för 

organisationer. Orlikowski (1995) konstaterar att IT bidrar till att åstadkomma 

förändring och Markus (1996) argumenterar för att IT-specialister måste bli mer tro-

värdiga som förändringsagenter i organisationer. Jag menar att tidigare forskning om 

IT därmed i vissa hänseenden bekräftar IT som en stor berättelse om förändring, ut-

veckling och framgång. Å andra sidan uttrycks en vilja att problematisera förändring 

och inte minst varför önskad förändring inte sker. Tidigare forskning ger in-

dikationer på att förändring, om den sker, innebär långsamma sociala processer över 

tid (DeSanctis och Poole, 1994) vilket illustrerar att förhållningssättet till IT som en 

magisk kula blir problematiskt för organisationer eftersom IT inte alltid medför de 

magiska effekter som människor i organisationer hoppas på (Markus och Benjamin, 

1997). Som illustrerats ovan finns det studier som konstaterar att förväntningarna på 

IT blir problematiska för organisationer, men det ligger utanför deras fokus att lyfta 

fram de betydelser som tillskrivs IT. Att tilltron till IT blir problematiskt för 

organisationer framställs som en orsak till att implementering inte fungerar enligt 

plan eller att önskade förändringar inte åstadkoms, snarare än att själva tilltron till IT 

tas som en utgångspunkt, vilket studien av Länsförsäkringar gör.  

 

IT i en social kontext 

 

Det finns två teoribildningar som varit betydelsefulla för att synliggöra såväl 

materiella som sociala aspekter av teknik och organisationer. De två teorierna16 är 

struktureringsteori och Actor Netwok Theory (ANT). 

 

Struktureringsteori 

 
Forskning om IT och organisationer som använder sig av struktureringsteori utgår 

från Anthony Giddens (1984) idéer kring relationer mellan människa och struktur. 

                                                 
16 Med förbihållet att ANT inte vill bli kallad en teori (Law och Hassard, 1999). 
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Människor ses som medskapare till strukturer vilka kommer att utgöra möjligheter 

och begränsningar för människorna, en strukturens dualitet. Struktureringsteori har 

blivit ett populärt angreppssätt för forskare som intresserar sig för IT i 

organisationer. Behovet av att uppmärksamma sociala och organisatoriska aspekter 

av teknikanvändning har framförts av många forskare, inte minst av dem som har 

sin bakgrund från informatik. Walsham och Han (1991) menar att studier av teknik 

som uppmärksammar både det sociala och det organisatoriska har ökat i omfattning 

men de efterfrågar ytterligare utveckling av såväl teorier som metoder. Teori-

utveckling behöver enligt författarna inte enbart innebära ny teori; det kan likaväl 

innebära ny användning och utveckling av befintlig teori.  

 

Walsham och Han (ibid) utvärderar struktureringsteorin utifrån dess användbarhet 

för att studera IT. De gör ingen egen empirisk studie utan de väljer istället att ge 

exempel på några andra studier av t ex Mintzberg och Barley där de anser att 

struktureringsteori kunde ha använts. De menar att struktureringsteori är en meta-

teori som kan användas för att studera vissa aspekter av IT t ex motstånd mot IT, 

systemdesign och utveckling, samt IT-strategier.  

 

Orlikowski (2000) argumenterar för att uppmärksamma sociala aspekter av IT 

genom att skilja IT som artefakt från IT som teknikanvändning. En anledning är att 

hon ser användandet av en teknik som strukturellt betingad, d v s som kontext-

beroende. Det är först då IT används som den kan sägas strukturera användarnas 

handlingar. Det räcker därmed inte att studera IT som teknik utan minst lika viktigt 

är att studera användandet av teknik i organisationer samt hur teknik antas av 

människor. Orlikowski lyfter t ex fram hur värderingar i en organisation, så som 

”kunskap är makt”, kan bidra till ett lågt användande av IT eftersom medarbetare 

inte vill dela med sig sina erfarenheter och därmed göra kunskapen tillgänglig för 

alla.  

 

Orlikowski och Robey (1991) för en liknande argumentation där struktureringsteori 

tas till hjälp för att diskutera hur användning av IT och organisering kan beskrivas 
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som en dualitet. Teori sammanjämkar objektiva och subjektiva element där IT´s 

konsekvenser ses som en produkt av såväl det materiella som det sociala. Intresset 

riktas mot interaktionen mellan IT och medarbetarna i en organisation. Orlikowski 

och Robey ger förslag på en modell där varje begrepp (tolkningsscheman, färdig-

heter, normer) är anpassat för att studera IT i organisationer. De argumenterar för att 

deras anpassade modell är speciellt användbar för att studera institutionalisering av 

IT i en organisation, önskade och oönskade effekter av IT-implementering, möjlig-

heter att förändra institutionaliserad IT, utveckling av IT i relation till normer, 

kunskap och kapacitet, samt hur interaktion mellan människa och teknik kan 

påverka organisationens status quo.  

 

Som exemplen ovan illustrerar har struktureringsteori använts för att studera 

implementering och användning av IT i organisationer. Ytterligare ett exempel är 

DeSanctis och Poole (1994) som använder struktureringsteori för att studera 

svårigheter med att implementera och använda IT på ett framgångsrikt sätt i 

organisationer. De menar att, när ny IT införs i organisationen, kommer det att 

påverka struktureringen av arbetet, vilket gör att organisationen och organiserandet 

kommer att förändras i och med den nya IT´n.  

 

Även om struktureringsteori blivit populär för att teoretiskt diskutera IT i 

organisationer, framstår det utifrån genomgången ovan som att få studier använder 

teorin för att analysera ett empiriskt material, något som även framhålls som en 

svaghet av Orlikowski och Robey (1991). Studier som använder sig av 

struktureringsteori har, om än något generaliserat, haft en tendens att ta IT för given 

i den bemärkelse att de tar införandet av IT som en utgångspunkt, snarare än att 

intressera sig för IT´s betydelser samt hur medarbetare förhåller sig till dessa. En 

styrka med struktureringsteori är uppmärksammandet av dualiteten mellan individ 

och struktur. Något som är relevant för studien av Länsförsäkringar, men jag har valt 

en annan väg än struktureringsteori. Så som struktureringsteori använts hamnar 

fokus ofta på individers handlingar och hur dessa bidrar till skapandet av struktur, 
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och mindre på kollektivt meningsskapande (Weick, 1995) och berättande (Boje, 1995, 

2001) som jag intresserar mig för.  

 

Actor Network Theory (ANT) 

 

ANT tar liksom struktureringsteori en utgångspunkt i att studera olika fenomen 

både som materia och som sociala konstruktioner. Därmed separerar inte ANT det 

sociala från det tekniska utan kombinerar ett starkt intresse för teknologi med ett 

uppmärksammande av människor i ett socialt sammanhang. Som namnet indikerar 

intresserar sig ANT för s k aktörer och aktanter. En aktant är något eller någon som 

åstadkommer eller genomgår handling. Aktanter blir aktörer via serier av program 

och anti-program under vilket en aktant antar en mer distinkt och stabil karaktär. 

Det är inte bara människor som är aktanter utan även materiella ting, t ex en dator. 

Aktanterna blir aktörer då de får en identitet genom upprepning av handlingar. När 

kopplingarna mellan aktörernas identiteter och handlingar stabiliseras uppstår 

aktörsnätverk. (Czarniawska och Hernes, 2005) 

 

För att illustrera ANT´s förhållningssätt till teknologi presenteras nedan två citat med 

olika syn på teknologi. Ett mer traditionellt förhållningssätt får här representeras av 

Goodman och Sproull vilka menar att: 

While there appears to be a movement to focus primarily on technology as social 

constructed, we feel that some balance is necessary. There are issues that concern 

technology as a physical reality. (1990: 260) 

 

Citatet ovan konfronteras av Joerges och Czarniawska vilka här får representera ett 

förhållningssätt i ANT-anda då de markerar svårigheterna med att låta det 

symboliska och socialt konstruerade vara motsatsen till det materiella:  

The point worth making is that, as Latour used to say, the better constructed the more 

real things become (Latour 1996). Setting `symbolic´ against `material´ is thus a doubtful 

proposition, as there can be no immaterial symbols, while anybody, organic or not, 

human or inhuman, can be used in the work of symbolization. (1998:366) 
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ANT tillåter att förhålla sig till det symboliska och det materiella som samman-

hörande snarare än konkurrerande. IT består av såväl materiella som symboliska 

aspekter och det är inte alltid lätt eller ens önskvärt att försöka separera de två. Ett 

exempel på svårigheten är när vi t ex ”slänger” dokument i datorns ”papperskorg” – 

är det ett uttryck för en materiell eller en symbolisk aspekt av IT?  

 

En viktig utgångspunkt för ANT som teoretiskt perspektiv är antagandet om 

människans möjlighet till agency, d v s till ett medvetet agerande. Något som med-

fört att ANT ofta ställs i opposition mot Foucault, som är betydelsefull för den här 

avhandlingen. Law och Hassard (1999) menar att ANT och Foucault har berörings-

punkter, t ex i s k relationell materialitet då ANT och Foucault delar insikten att 

språk skapar relationer mellan materia vilket även skapar föreställningar om materia 

utan att för den skull påstå att allt är lingvistik eller att det inte skulle finnas något 

bortom orden. Liksom struktureringsteori är ANT en betydelsefull teoribildning för 

studerandet av teknik i ett socialt sammanhang. Det finns därför anledning att 

nämna några anledningar till att jag valt att istället använda mig av framför allt 

Foucault och Boje, även om jag intresserar mig för frågeställningar som ligger nära 

ANT. 

 

För det första; ANT bygger på begrepp som är teknologiska till sin karaktär, t ex 

program och anti-program (Czarniawska och Hernes, 2005). ANT erbjuder därmed 

en begreppsapparat som för tanken till teknologi och ANT-teoretiker tenderar att 

lyfta fram det teknologiska (Newton, 1996) vilket riskerar att, istället för att 

problematisera de betydelser som tillskrivs IT, förstärka IT som en stor berättelse. 

Det ligger utanför avhandlingens syfte, varför jag valt att inte använda mig av ANT 

för att betrakta Länsförsäkringars IT-projekt.  

 

För det andra; synen på agency. Som Newton (ibid) påpekar intresserar sig såväl 

ANT-teoretiker som Foucault för hur språk konstruerar verkligheter och för agency. 
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ANT skiljer sig från Foucault genom att framhålla möjligheterna till agency17 medan 

Foucauldianska studier ofta tonat ner möjligheterna till agency för att istället betona 

starka föreställningars och stora berättelsers påverkan på människor. Att använda 

ANT som teoretiskt perspektiv för studien av Länsförsäkringar hade möjliggjort att 

diskutera förhållningssätt och agency, medan Foucault (1986, 1993, 2003) i kom-

bination med Boje (1995, 2001) ger en möjlighet att; 1) studera hur de betydelser som 

tillskrivs IT konstruerar IT som en stor berättelse och dennas makt, samt 2) genom de 

små berättelserna studera hur medarbetare förhåller sig till IT som en stor berättelse. 

Något som ger en möjlighet att både diskutera människan som utsatt för stora 

berättelsers makt och deras möjligheter att förhålla sig till dessa, vilket innebär att 

diskutera små och stora berättelser i relation till varandra. Detta hade inte på samma 

sätt varit möjligt om ANT använts som teoretiskt perspektiv.  

 

Behov av alternativa angreppssätt för att studera IT i organisationer 

 

De exempel på tidigare forskning som presenterats ovan illustrerar att studier av IT i 

organisationer ofta tar IT för givet i den bemärkelsen att effektiv implementering och 

användning av IT förutsätts viktigt. Prasad och Prasad (1994) menar att fokuseringen 

på adaption och implementering av IT i organisationer kan ses som grundat i 

instrumentella förhållningssätt till IT där uppmärksamhet riktas mot mål och medel 

för framgångsrik implementering, effektivitet, lönsamhet e t c, vilket innebär att 

andra aspekter ignoreras.  

 

En liknande slutsats dras av Orlikowski och Baroudi (2002) som vid en genomgång 

av 155 artiklar18 kunde konstatera att det förekommer ett dominerande perspektiv 

för att studera IT i organisationer. Författarnas studie illustrerar att många av de 

                                                 
17 Detta betyder inte att ANT menar att agency uppstår automatiskt eller att individer per definition är suveräna. 
Människor agerar inte i vakuum utan i olika kontext och i olika relationer och nätverk (såväl mänsklig som icke-
mänskliga). Makt ses därmed inte som en ägodel utan som en kedja. ANT uppmuntrar forskaren att sätta fokus 
på kedjor och nätverk istället för på beslut och handlingar (Newton, 1996).  
18 Resultatet avser artiklar publicerade i de fyra tidskrifterna; Communications of the ACM, MIS Quarterly, 
Proceedings of CIS och Management Science, mellan 1983 till 1988.  
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studerade artiklarna handlar om design och användning (54,8 %)19 av IT och de flesta 

studier genomförs via enkätundersökningar (49,1 %).  Aktionsforskning (0,6 % vilket 

kan jämföras med 49,1 för enkäter) och longitudinella studier (4,5 % i relation till 

"snapshots" 90,3 %) är ovanliga. Slutsatsen är att positivistiska studier dominerar 

med 96,8 %, vilket gör att författarna efterlyser fler tolkande studier (vilket uppgick 

till 3,2 % i deras studie) och inte minst fler kritiska studier (0 %). (ibid) 

 

Ett exempel på en studie som anlägger ett icke instrumentellt angreppssätt för att 

studera olika betydelser av IT är Prasad och Prasads (1994) studie av datorisering i 

en organisation. Slutsatsen i artikeln, som för övrigt är en vidareutveckling av 

Pushkala Prasads (1992) avhandling, är att professionalism som ideologi i 

organisationen underlättar införandet av IT och medför att medarbetarna inordnar 

sig tekniken för att framstå som mer professionella i sin yrkesutövning. Författarna 

synliggör även att det förekommer olika lokala tolkningar av professionalism varför 

de efterfrågar fler studier av multipla betydelser kring IT i organisationer.  

 

En liknande argumentation förs av Gopal och Prasad (2000) där de argumenterar för 

att IT inte enbart är ett tekniskt utan inte minst ett socialt fenomen och att sökandet 

efter konsistenta och positiva resultat kanske är omöjligt.  

[...] the very search for consistency which we are engaged might be thwarted by the 

nature of the phenomenon itself, one that we see (and hope to be able to show) as alive 

with meaning, culture, power, and institutional contingencies. (Gopal & Prasad, 

2000:513).  

 

De drar slutsatsen att det behövs fler studier av hur IT på olika sätt tillskrivs 

betydelser och konstrueras i organisationer. Detta är en epistemologisk fråga, d v s 

hur skapas ny kunskap kring IT i ett socialt sammanhang i organisationer, men även 

en empirisk fråga. Gopal och Prasad (ibid) argumenterar för att det krävs fler 

kvalitativa empiriska studier av IT´s betydelser i organisationer. En slutsats av det 

här kapitlet är att det behövs fler studier av IT utifrån andra aspekter än 

framgångsfaktorer för implementering, ökad effektivitet och planerad förändring 

                                                 
19 På andra plats kommer management (23,3 %) och på tredje plats ett organisationsperspektiv (21,9 %). 



 

 
 

65

(Barley, 1998, Prasad och Prasad, 1994, Orlikowski och Baroudi, 2002). Så länge upp-

märksamheten riktas mot dessa aspekter av IT i organisationer blir det svårt att ta sig 

an den i inledningen presenterade IT-paradoxen.  

 

I nästa kapitel presenteras narrativ teori och metod som ett alternativ för att studera 

de betydelser som tillskrivs IT samt hur medarbetare på Länsförsäkringar förhåller 

sig till dessa. 
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Kapitel fyra 

 

NARRATIV METOD OCH TEORI  

 

Den narrativa vändningen 

 

Berättande har sedan urminnes tider varit en beprövad metod för att överföra 

kunskap och erfarenheter mellan människor och mellan generationer i olika tider och 

rum, något som talar för att studera berättande i organisationer för att öka vår 

förståelse för dessa (Czarniawska, 2004). Inte minst inom Skandinavisk företags-

ekonomisk organisationsforskning har narrativ etablerats som vedertagen teori och 

metod. Czarniawska (ibid) och Denzin (1997) kallar det för en narrativ vändning, 

medan bl a Alvesson och Kärreman (2000) benämnt det som en lingvistisk 

vändning20. Båda dessa kan ses som svar på samhällsvetenskapens efterlysning av 

fördjupad förståelse för organisationers komplexitet genom att inte endast se 

språk/kommunikation som utbyte av information utan även som del i 

konstruktionen av sociala och organisatoriska verkligheter (Heracleous & Barrett, 

2001).  

 

Min användning av narrativ metod och teori i studien av Länsförsäkringars IT-

projekt innebär att jag utgår från berättelser i vid bemärkelse21 som förmedlare av 

betydelser (Foucault, 2003). Jag ser det som att medarbetarna, via berättande, skapar 

(mening kring) projektet (Berger och Luckmann, 1966) samtidigt som berättandet 

säger något om hur de uppfattar olika ting och skeenden. Organisationen ses som ett 

system för tolkning (Daft & Weick, 1984) där berättandet (Boje, 2001) har stor 

betydelse för hur människor skapar mening (Weick, 1995). Att studera berättande 

blir därmed en användbar metod för att problematisera IT´s olika betydelser, hur 
                                                 
20 I anslutning kan nämnas Prasad (1997) som framhåller en kvalitativ vändning inom samhällsvetenskap vilket 
bland annat yttrar sig i att allt fler forskare använder sig av kvalitativa metoder för att studera IT i organisationer. 
21 Alltifrån vardagligt prat, till företagsberättelser, skriftlig dokumentation och artiklar.  



 

 
 

68

dessa olika betydelser tar sig uttryck på Länsförsäkringar samt hur medarbetarna 

förhåller sig till dessa. Det innebär att jag studerat och analyserat hur medarbetarna 

konstruerar IT genom sina berättelser. Angreppssättet kan benämnas som 

konstruktionistiskt med kritiska inslag så som dekonstruktion, där det tidigare 

brukar anses som ett komplement till mer positivistiska studier, medan det senare 

snarare ställer sig som en motpol till ett positivistiskt förhållningssätt (Orlikowski & 

Baroudi, 2002). När jag använder mig av dekonstruktion är det i den Bojeanska (Boje, 

2001) bemärkelsen antenarrativ metod. Jag återkommer till det senare i kapitlet.  

 

Berättande som teori och metod  

 

Narrativ metod och teori har kommit att utgöra en etablerad forskningstradition, inte 

minst inom skandinavisk forskning22. En orsak som framhålls av utländska forskare 

är den tillgång som forskare i Skandinavien har till företag och andra organisationer 

som empiri. En mer öppen access till organisationer gör det möjligt att använda 

metoder så som djupintervjuer och observationer i högre utsträckning än i andra 

länder med mindre access. 

 

Innan jag förtydligar hur jag förhåller mig till berättelser och berättande som teori 

och metod kan det vara på sin plats att konstatera att berättande, s k "story-telling", 

inte bara är ett etablerat begrepp i forskning. Även i praktiken har berättandet upp-

märksammats t ex genom att organisationer aktivt arbetar med berättandet. 

Begreppet ”story-telling” har blivit ett populärt begrepp som används av konsulter 

(Johansson, 1997, 2004, Boje, 2001), chefer (Boje, 1995) och som metod för marknads-

förings- och kommunikationsarbete. Story-telling används bl a för att arbeta med 

medarbetarnas berättande om den organisation som de representerar. Ett exempel på 

en organisation som aktivt arbetar med story-telling är Bang och Olufsen som använt 

sig av The Story-telling company för att kommunicera vad företaget står för och för att 
                                                 
22 Se t ex antologin The Northern Lights – Organization Theory in Scandinavia, i vilken intresset för 
organisering i praktiken och användandet av narrativ lyfts fram och diskuteras i förhållande till vikingarna och 
deras vikingasagor, d v s narrativ lyfts fram som en gammal metod för att föra kunskap vidare mellan 
generationer (red. Czarniawska och & Sevón, 2003). 
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skapa en identitet för företaget, dess medarbetare och företagets produkter.23 

Berättande kan därmed konstateras vara ett populärt begrepp inom såväl akademi 

som näringsliv.  

 

En orsak till att forskare och praktiker använder sig av berättande som metod och 

teori har sin orsak i antagandet att berättande gör något med människor och 

organisationer - i berättandet skapar vi verklighet. Weick uttrycker det på följande 

sätt: 

Whenever people say something, they created rather than describe a situation, which 

means it is impossible to stay detached from whatever emerges [...] (1995:44).  

 

Att studera berättande behöver således inte medföra att forskare stannar vid att 

deskriptivt återge berättelser från en organisation; det möjliggör även 

problematisering t ex av de betydelser och föreställningar som berättandet 

producerar. Ord är handling (Czarniawska, 1988). I berättandet skapas verklighet, 

mening och relationer. Via berättandet skapar människor sig en uppfattning om 

världen. De allra flesta aspekter av världen och livet upplever människor inte själva 

utan de får kunskapen förmedlad via berättande. Människor kommunicerar med 

varandra, de läser tidningar, böcker, artiklar, ser på film, TV, lyssnar till berättande 

på radio, surfar på Internet, skriver och läser bloggar etc. Berättande är ett sätt att ta 

del av och förstå saker som inte är här och nu utan någon annanstans och i någon 

annan tid och det visar oss ”hur det är”. Människor är vana att ta till sig kunskap om 

världen på det sättet vilket innebär att berättande producerar kunskap. (Berger och 

Luckmann, 1966) 

 

Genom berättande etiketterar människor företeelser och vilket därmed hjälper oss att 

förstå dem som något. Det kan jämföras med Asplunds (1970) syn på aspektseende 

vilket innebär att, för att se något, måste människor se det som något. Genom att se 

något som något riktas uppmärksamhet mot vissa aspekter och bort från andra. 

                                                 
23 www.alexandra.dk/forskning/nfbi_kickoff/ChristopherSorensen.pdf (2007-07-08). 
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Weick (1995) menar att organisationers verklighet baseras på berättande och att 

berättandet är nödvändigt för att människor ska skapa mening. Berättande kan 

därmed bidra till meningsskapande, men också till att uppmärksamhet riktas mot 

och förstärker vissa aspekter medan andra negligeras. Davidson (1997) framhåller 

berättandets betydelse för hur IT förstås i organisationer och han efterlyser fler 

narrativa studier av IT i organisationer: 

Developing, implementing, and using information technology applications in 

organizations is a complex social activity. It is often characterized by ill-defined 

problems or vauge goals, conflict and power struggles, and disruptions that result from 

pervasive organizational change. Narrativizing experience in such an organizational 

context is undoubtedly fundamental to sensemaking and social negotiations. Narrative 

analysis is an approach that can inform our understanding of these activities. (1997:142) 

 

Antaganden om att berättande producerar kunskap om verkligheten och att 

berättande påverkar meningsskapande, antingen genom att bidra till eller försvåra 

meningsskapande, gör narrativ till en användbar metod för att studera 

organisationer. Samhällen kan förstås genom dess repertoarer av berättande 

(Czarniawska, 2004). På motsvarande sätt kan organisationer och det som pågår där, 

som i Länsförsäkringars IT-projekt och förändringsarbete, förstås genom att studera 

berättandet. Hur det berättas om Länsförsäkringars IT-projekt säger något om hur 

medarbetarna förstår projektet och hur dessa förståelser relaterar till handling i 

organisationen. I berättandet skapas och omskapas projektet över tid. Orlikowski 

framhåller just att hur det berättas om IT i organisationer har betydelse för handling: 

This may sound like semantic hair-splitting, but how people talk has profound 

implications for how they think and act in the world. By emphasize technology in their 

talk, people tend to emphasize technology (not in use) in their allocations of funds, 

attention, and measures. (Orlikowski, 2000:425) 

 

Det finns således argument för att studera Länsförsäkringars IT-projekt med stöd av 

narrativ teori och metod. Som Brown (2005) påpekar har narrativ kommit att utgöra 

såväl en metodologisk ansats som ett teoretiskt perspektiv. Olika forskare hanterar 

narrativ metod på olika sätt. Czarniawska (2004) använder sig t ex av begreppet 

berättelser medan Boje (2001) istället framför allt fokuserar berättande. I nästa avsnitt 
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redogörs för hur jag använder mig av begreppen berättande och berättelser i studien 

av Länsförsäkringar.  

 

Berättande och berättelser 

 
Forskare använder sig av berättande och berättelser på olika sätt. Czarniawska (2004) 

skiljer mellan narrativ och berättelser i bemärkelsen att det tidigare är ett något 

vidare begrepp än det senare. Enligt hennes syn är alla berättelser narrativ men inte 

alla narrativ är berättelser. För att ett narrativ ska vara en berättelse måste vissa 

kriterier uppfyllas; en berättelse är ett narrativ som har en intrig, där en kedja av 

handlingar för intrigen framåt mot ett jämviktsläge. Berättelsen transformeras i och 

med att olika subintriger utspelas.  En berättelse har således enligt Czarniawska olika 

faser; en början, en mitt och ett slut, den innehåller karaktärer (mänskliga eller icke 

mänskliga) och den utspelar sig på en scen, d v s i en kontext.  

 

Boje (2001) använder sig av en något annorlunda innebörd jämfört med Czarniawska 

(2004) då han menar att berättelser är antenarrativ vilket föregår narrativ. Ibland är 

berättelser även antinarrativ, d v s berättande som vägrar att inordna sig i intriger, 

som undviker början och slut e t c. Att anse att berättelser föregår narrativ innebär att 

berättelser är utsagor där mening inte alltid ännu skapats. Boje har därmed en vidare 

förståelse för berättelser som: 

an oral or written performance involving two or more people interpreting past or 

anticipated experience (Boje 1991:111).  

 

Snarare än att framhålla Czarniawskas kriterier för vad som är en berättelse (se ovan) 

menar Boje att berättelser är antenarrativ vilka utmärks av att de ställer sig frågan 

och tar sig an vad som pågår i organisationen. Berättande omfattar på så vis försök till 

meningsskapande. Boje (2001) menar att en narrativ analys oftast intresserar sig för 

stora berättelser medan antenarrativ i form av små berättelser inte anses som 

intressanta eller passande att studera då de kan framstå som fragmenterade och svår-

greppbara. Om forskaren söker efter intriger, början och slut e t c finns det ingen 
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plats för de små berättelserna, vilket resulterar i att forskning bortser från berättande 

där meningsskapande är pågående och utkomsten fortfarande en öppen fråga, den 

typ av berättande som ligger nära vardagen och den organisatoriska praktiken. Boje 

säger: 

I am more interested in antenarrative, where people are still chasing stories, and many 

different logics for plotting an ongoing event are still being investigated. (2001:4) 

 

Boje (1995, 2001) använder sig av begreppet ”story-telling”, vilket jag översatt till 

berättande, för att benämna den aktivitet genom vilken berättande produceras. I 

studien av Länsförsäkringars IT-projekt har jag använt mig av Bojes vidare innebörd 

av vad en berättelse är. Då studien innebär att ta sig an Länsförsäkringar som en 

organisation där IT tillskrivs mångtydiga betydelser, möjliggör Bojes innebörd att 

lyfta fram olika berättande från Länsförsäkringar. En snävare förståelse hade inne-

burit att jag hade fått bortse från mycket av berättandet i projektet. Framför allt 

skulle jag fått bortse från en stor del av det berättande som producerar små 

berättelser, d v s från det berättande som inte har en tydlig början och slut, som inte 

har en intrig, som ännu inte är tillrättalagd som en del av den stora berättelsen.  

 

En distinktion jag valt att göra är därmed den mellan berättande och berättelser. Jag 

använder begreppet berättande24 när jag syftar på det empiriska materialet som jag 

tagit del av från Länsförsäkringar eftersom jag vill betona att det handlar om 

pågående aktiviteter i organisationen. Jag använder mig av verbformen berättande 

eftersom begreppet berättelser hade skapat illusionen av att det finns faktiska från-

början-till-slut berättelser på Länsförsäkringar och att det är dessa jag studerat. 

Benämnandet av utsagor från empirin som berättande syftar till att påminna om att 

det var något som pågick där och då, ett kontextuellt berättande som relaterar till 

annat berättande. Snarare än att framställa berättandet som enbart tillrättalagt och 

statiskt med fokus på IT som objekt, riktar begreppet berättande uppmärksamheten 

                                                 
24 Liksom nämnt ovan använder jag ordet ”berättande” som motsvarighet till det engelska ordet ”story-telling” 
(för resonemang om story-telling i organisationer se Boje, 1991, 1995, 1999, 2001). Boje definierar berättande 
(”story-telling”) i en organisation som: ”a collective story-telling system in which the performances of stories is 
a key part of memebers ´sense-making and a mean to allow them to supplement individual memories with 
institutional memory (1991:106).  
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mot berättande som en ständigt pågående aktivitet med icke statiska betydelser. 

Yakhlef (2002) uttrycker det i termer av en blivandets ontologi, snarare än varandets. 

Fördelen med denna benämning är att den innebär en möjlighet att studera själva 

skapandet av betydelser, snarare än att ta dessa betydelser för givna eller som a 

priori förutsatta. Utsagorna på Länsförsäkringar beskrivs därför som berättande i 

organisationen. Mitt återberättande av empirin kallar jag för berättelser, d v s genom 

min tolkning blir berättandet små och stora berättelser om IT på Länsförsäkringar. 

För utförligare resonemang kring stora och små berättelser, se senare avsnitt i det här 

kapitlet.  

 

Som nämnt ovan menar Boje (2001) att en fördel med att studera berättade är att det 

inte utesluter utsagor utan början eller slut. Han betonar även att samtalspartnern, 

lyssnaren eller läsaren, är medskapare i berättandet. Den kollektiva aspekten av 

berättande stämmer väl överens med Johansson (2004) som introducerar begreppet 

"story-making" som ett komplement till "story-telling". Att tala om story-making 

betonar den sociala kollektiva aspekten av berättande där flera personer är delaktiga 

i att tillsammans skapa förståelse av vad som pågår, snarare än att det handlar om en 

person som berättar för en annan. Det senare kan föra tanken till ett slags sändare-

mottagare resonemang med en aktiv och en passiv part. Johansson (ibid) och Boje 

(2001) har således gemensamt att de ser berättande som en social process som pågår 

mellan människor.  

 

När jag använder begreppet berättande kan det ses som inrymmandes såväl story-

telling som story-making25. Jag har samlat berättande på Länsförsäkringar som i min 

tolkning ses som stora och små berättelser, där den stora berättelsen om IT förblir 

under konstant omförhandling då den kompletteras och utmanas av små berättelser. 

Metoden kan benämnas en antenarrativ metod (ibid) och den ligger nära Boje (1995, 

                                                 
25 Det svenska begreppet drabbas inte av samma problem som begreppet story-telling (Boje, 1991, 1995, 1999, 
2001) vilket för tanken till en aktiv sändare och en passiv mottagare. Se Shannon och Weavers klassiska 
sändare-mottagare modell för kommunikation, vilken kritiserats för att vara en alltför förenklad modell för hur 
kommunikation går till. Modellen finns beskriven i Shannon (1948). 
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2001) och Johansson (2004) vilka intresserar sig för story-making som en social 

process och samtidigt försöker förhålla sig till att det finns olika typer av berättande. 

 

Antenarrativ metod 

 

Det antenarrativa angreppssättet har hjälp mig att hantera empirin utan att varken gå 

förlorad i komplexitet eller skapa en entydig stor berättelse som bortser från mång-

tydigheter i projektet. Den antenarrativa metoden erbjöd mig därmed en möjlighet 

att hantera IT-paradoxen genom att studera den mångtydighet som jag fick ta del av 

vid studien av Länsförsäkringars IT-projekt. Att endast lyfta fram tillrättalagt 

berättande om vad IT var tänkt att göra för organisationen hade motverkat mitt syfte. 

Sådant berättande får vi ofta ta del av och i mina ögon gav det inget nytt. Däremot - 

att få komplettera den stora berättelsen med annat berättande som tystas ner eller 

mest anses som problem men som vi samtidigt inte kan bortse ifrån. Att ställa dessa i 

relation till varandra - det framstod meningsfullt eftersom det ger en möjlighet att 

problematisera de betydelser som tillskrivs IT.  

 

Enligt Boje (2001) innebär en antenarrativ metod att dekonstruera dominerande 

berättande genom att kontrastera det med annat berättande som utmanar och 

kompletterar. Även andra forskare har betonat betydelsen av att uppmärksamma 

och empiriskt studera mångtydigt berättande i organisationer (Hazen, 1993, Carter et 

al, 2003, Kornberger et al, 2006). I linje med Boje (2001) nöjer jag mig därför inte med 

att konstatera att det förekom olika berättande i Länsförsäkringars IT-projekt. Med 

mångtydigheten i projektet som en utgångspunkt problematiseras berättandet 

genom att studera det som stora och små berättelser. Att inte enbart uppmärksamma 

de stora för givet tagna berättelserna, utan även de små berättelserna, utgör kärnan 

av vad Boje kallar för en antenarrativ metod.  

Narratives requires plot, as well as coherence. To narrative theory, story is folksy, 

without emplotment, a simple telling of chronology. I propose ántenarrative´. 

Antenarrative is the fragmented, non-linear, in-coherent, collective, un-plotted and pre-

narrative speculation, a bet. (2001:1) 
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Boje menar att det finns olika antenarrativa metoder som kan hantera fragmenterat 

icke-färdigt berättande i organisationer, t ex dekonstruktion. Jag har tagit fasta på 

Bojes förslag att låta både de stora och de små berättelserna höras, för att sedan 

diskutera dem i relation till varandra. Det innebär en öppenhet för att det finns 

berättande som får företräde på bekostnad av annat berättande (ibid). 

 

Länsförsäkringar - en polyfonisk organisation 

 

En utgångspunkt för studien är således Länsförsäkringar som en polyfonisk26 

organisation. Att betrakta en organisation som polyfonisk innebär att 

uppmärksamma berättande som kontrasterar varandra och som på Länsförsäkringar 

innebär att IT-projektet upplevs som mångtydigt. Mångtydigt berättande innebär att 

organisationens medlemmar inte per automatik kan förväntas skapa mening (Weick, 

1995) på ett likartat sätt. Snarare kan det motsatta anses som det vanliga varför 

Kornberger et al (2006) argumenterar för att det behövs fler empiriska studier kring 

polyfoniska organisationer. Det kan jämföras med Bojes (2001) uppmaning att 

forskare bör intressera sig för olika typer av berättande i organisationer, t ex i form 

av stora och små berättelser, samt Hazens (1993) inrådan att uppmärksamma 

polyfoni då förändring i organisationer studeras.  

 

Boje (2001) ställer polyfoni i motsats till monofoni, där monofoni innebär enhetligt 

och entydigt berättande med en röst. Även om det förekommer många olika 

berättare, framstår deras berättande som enat. Ordet polyfoni kommer från grekiska 

och betyder ”många röster” (Hazen, 1993). Många beskrivningar av organisationer är 

visuella snarare än att de lyfter fram berättandets betydelse, något som talar för att i 

större utsträckning uppmärksamma polyfoni och inte ”svälja” (1993:23) stora 

berättelser i organisationer. 
                                                 
26 Här kan nämnas att Cunliffe et al (2004) menar att erkännandet av polyfoni även bör innebära att forskaren 
erkänner att hans/hennes tolkning endast är en av många möjliga. De hänvisar till det angreppssättet som 
passionerad ödmjukhet (2004:282) vilket skulle innebära ett erkännande inför att alla människor har möjlighet 
att göra sina egna tolkningar och finna sin egen förståelse av berättande (här grundar sig författarna bl a på 
Sartres Being and nothingless: An essay on phenomenological ontology (1956) och Search for a method (1963).  
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When we bind our understandings about organization processes and change to 

monolithic, closed visual models, it does not occur to us to listen for and to the voices of 

all who are working together. We are restricted by our bird’s view and likely to miss 

the more intimate sounds of people speaking, singing, or crying out to one another. If 

we hear (or read) only loud, articulate, respectable, or directive voices, we confine our 

possibilities, limit our range, zero in on only one goal, forfeit chances for individual and 

collective development. When we dialogue we engage in praxis, create our social 

reality, and enact a process of comprehension and transformation. (Hazen, 1993:16)  

 

Citatet ovan kan ses som ett uttryck för hur Hazen delar Bojes engagemang för att 

lyssna till och låta olika berättande från organisationer höras och att inte ignorera de 

"små" människornas viskningar, det berättande som inte upplevs som lika 

respektabelt eller betydelsefullt.  

 

Tamara som förhållningssätt till polyfoniska organisationer 

 

Bojes (1995, 2001) metafor Tamara erbjuder forskaren ett sätt att handskas med 

polyfoniskt berättandet i organisationer. Enligt Boje (2001) utgör Tamara basen för ett 

antenarrativt angreppssätt. Tamara är en teaterpjäs i New York av det mindre kon-

ventionella slaget. Pjäsen utspelas medan publik och skådespelare rör sig mellan ett 

antal olika rum. Boje beskriver sitt eget deltagande i pjäsen:  

For example, when attending the play I followed the chauffeur from the kitchen to the 

maid´s bedroom; there she met the butler, who had just entered the drawing room. As 

they completed the scene, they each wandered off into different rooms, leaving the 

audience, myself included, to choose whom to follow (Boje, 1995:998). 

 

Medan pjäsen utspelas rör sig Boje och den övriga publiken fritt mellan olika rum 

och väljer under pjäsens gång vilka skådespelare de vill följa. Oavsett hur många 

gånger teaterbesökaren gästar pjäsen kommer han/hon aldrig att uppleva exakt 

samma intrig – skådespelet upprepar sig aldrig i exakt samma form. Som Boje 

påpekar, innebär tolv skådespelare som spelar tolv scener att publiken kan uppleva 

pjäsen många gånger. I praktiken är det omöjligt att uppleva pjäsen tillräckligt 

många gånger för att utforska alla möjliga upplägg. Vad säger det oss om 
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organisationer? Det säger något om hur svårt det är att som forskare ta del av och 

sedan återge organisatoriska processer. Det pågår konstant en rad parallella 

aktiviteter vilket gör att det är omöjligt att följa alla. Varje deltagare i en av alla dessa 

aktiviteter gör dessutom sin egen tolkning, vilket gör att varje situation kan upplevas 

på en rad olika sätt. Beroende på vilka förkunskaper såväl forskaren som med-

arbetarna i organisationen har och vilka andra scener som de följt utvecklar de sin 

egen förståelse av vad som pågår. Tamara illustrerar hur en berättelse (pjäsen) in-

rymmer olika berättande vilket kan ge många olika förståelser av vad som pågår 

beroende på vilka intriger forskaren följer och vilka tolkningar hon/han gör av 

dessa.  

 

Tamara illustrerar betydelsen av att tillåta mångtydighet, komplexitet och närvaron 

av många röster i organisationsstudier. Så här säger Boje då han refererar till sin 

analys av Disney där han använder Tamara för att lyfta fram hur premoderna, 

moderna och postmoderna berättelser samexisterar och tillsammans ger en bredare 

bild av organisationen. Boje betonar att varje berättelse skapas av många röster.  

Lyotard asserts that `no self is an island` and that the self is embedded in nodal circuits 

of flat networks of inquiry (p. 15). Each self exists in fabric of relations that is more 

complex and mobile than ever before`(p. 15). As in my Tamara theatrics metaphor for 

Disney each story is an intertextual framing of reality being chased by wandering and 

fragmenting groups of spectators. Each story masks a diversity of voices. The post-

modern analysis breaks away from the fixed stage, the mono-voiced and the universal 

story line. Tamara is open conversation in a multiplicity of minor stories that 

collectively constitute, transform and reform the theatrics of the story-telling 

organization. (Boje, 2001: 42) 27 

 

På liknande sätt exemplifierar jag i senare kapitel hur berättelsen om Läns-

försäkringars IT-projekt skapas av en rad röster, av såväl stora som små berättelser. 

Forskning har betonat vikten av att fler studier tar sig an polyfoniska organisationer 

och IT´s multipla betydelser (Prasad, 1992, 1997). Det råder en brist på narrativa 

studier av IT i organisationer. 

                                                 
27 Referensen till Lyotard i citatet avser The Postmodern Condition (1984). 
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Despite growing interest in narrative processes in the organizational literature, little 

research attention has yet been given to the role and function of narratives in 

organizational efforts to develop, implement, and apply information technology. 

(Davidson, 1997:125) 

 

Davidson menar att narrativa studier kan bistå studerandet av multipla berättelser 

och därmed ge en bättre förståelse för mångtydigheter och meningsskapande i IT-

projekt. Trots att betydelsen av denna typ av angreppssätt betonas, är det svårt att 

finna exempel på studier som använt sig av en antenarrativ metod. Currie och 

Browns (2003) studie är ett exempel på hur Tamara använts för att studera hur en 

organisation karaktäriseras av mångtydigt berättande vilket spelar en viktig roll för 

hur meningsskapande sker. Författarna framhåller den narrativa metodens betydelse 

för att fånga och bättre förstå komplexa processer i organisationer.  

 

Länsförsäkringar som mitt Tamara 
 

I studien av Länsförsäkringar har jag använt Bojes (1995, 2001) Tamara som väg-

ledning för att uppmärksamma samexistens av olika berättande i organisationen och 

inte värja för det motsägelsefulla eller berättande som inte överensstämmer med 

officiella beskrivningar av projektet. Jag valt att uppmärksamma olika beskrivningar 

av projektet i kontrast till att lägga all vikt vid en intrig och vid det berättande som 

ges företräde i organisationen. Betraktandet av Länsförsäkringar som en polyfonisk 

organisation möjliggör studerandet av kollektiva sociala meningsskapande processer 

människor emellan. Med begreppet polyfoni menar jag både att det förekommer 

många olika sätt att berätta om IT, men även att många medarbetare deltar i 

producerandet av stora och små berättelser.  

 

Tamara tydliggör svårigheterna med att studera och förstå komplexa processer som 

införandet av IT och organisationsförändring ofta innebär. Om vi utgår från Tamara 

för att förstå organisationer blir det svårt att hävda att det finns en enda sann eller 

faktisk kunskap om vad som pågår i ett organisatoriskt förändringsarbete så som 
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Länsförsäkringars IT-projekt. Tamara visar på betydelsen av uppmärksamma olika 

berättande och att använda olika perspektiv när vi försöker förstå organisationer och 

organisering, något jag åstadkommer genom att betrakta Länsförsäkringars IT-

projekt utifrån tre olika analyssteg och tillika aspekter; IT som panoptikon, IT som en 

stor berättelse samt små berättelser och möjligheter till förhållningssätt.  

 

När jag som forskare beger mig ut i mitt Tamara, d v s Länsförsäkringar, innebär de 

begränsade tillfällen, de scener som jag deltar i, att jag ges möjlighet till ett begränsat 

antal och varianter av berättelser. Jag har gjort en resa genom Länsförsäkringars IT-

projekt som Tamara av ett närmast oändligt antal möjliga resor. Detsamma gäller 

även för medarbetarna på Länsförsäkringar; inte ens de som dagligen vistas i 

organisationen kan delta överallt, eller vara del i allt berättande. Varje annan person 

som gjort en liknande resa hade mött samma personer och samma IT-projekt. När jag 

presenterar berättandet från Länsförsäkringar, små och stora berättelser från IT-

projektet, gör jag det utifrån de tillfällen jag haft att ta del av berättandet. Jag blir 

således beroende av både min egen tillgång till berättandet i organisationen, men 

även av vilken tillgång de personer jag möter haft till olika berättande. Min resa 

genom Tamara är unik i den bemärkelse att jag som utomstående med mina 

teoretiska glasögon fått möjligheten att observera och möta medarbetare i Läns-

försäkringars IT-projekt.  

 
Som beskrivits ovan kan Tamara användas för att öka förståelsen för polyfoniska 

organisationer. I studien av Länsförsäkringar innebär det att jag för det första tagit 

del av berättande från ett antal olika "rum" i form av olika intervjuer och 

observationer från olika möten med olika syften mellan olika människor på framför 

allt Länsförsäkringar Bergslagen och på LFAB. Jag har därmed träffat olika personer 

på olika positioner och i olika sammanhang. Det innebär att jag rört mig mellan olika 

rum på såväl LFAB och på länsbolag, på ett sätt som inte alla medarbetare har 

möjlighet till. För det andra har jag använt mig av Bojes antenarrativa metod för att 

tolka och analysera IT-projektet, d v s gjort vad som brukar kallas för multipla 
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tolkningar för att öka förståelsen samt behålla aspekt-seendet (Asplund, 1970). Mer 

om det i nästa kapitel.  

 

Även om Tamara syftar till att öppna upp för parallellt berättande och polyfoni 

innebär det inte att "anything goes"; antalet scener och deras karaktär samt skåde-

spelarnas karaktärer sätter ramarna för vad som kan utspelas i Tamara, d v s precis 

vad som helst kan inte hända. Berättande och andra aktiviteter som pågår under 

mina besök på Länsförsäkringar uppstår inte ur tomma intet utan relaterar till 

tidigare berättelser, erfarenheter och händelser i organisationen. De medarbetare som 

jag möter och sammanhanget där det sker sätter ramar för berättandet, liksom 

historien; på Länsförsäkringar fanns en repertoar som har sitt ursprung långt innan 

projektet startade och jag påbörjade min studie. Under projektets gång förändras 

berättandet utifrån en slags logik; morgondagens berättelser skapas i relation till 

gårdagens. Länsbolagen och LFAB har sina historiker, sina medarbetare, sin kultur 

och berättandet sker i denna kontext. Vad som helst kan inte berättas, vad som helst 

kan inte hända.  

 

Med Tamara som inspiration har jag valt att inte värja för det mångtydiga och mot-

sägelsefulla utan istället låtit det bli en viktig del i förståelsen av IT- och förändrings-

projektet. Jag har inte eftersträvat att återge en berättelse av Länsförsäkringars IT och 

förändringsprojekt utan istället varit öppen för olika betydelser som tillskrivs IT. Den 

antenarrativa metoden och Tamara som metafor öppnar även upp för att studera hur 

olika berättande relaterar eller inte relaterar till varandra, vilket möjliggör att studera 

polyfoni och förändring på Länsförsäkringar.  

 

Polyfoni och förändring 
 

Det finns olika teorier kring hur polyfoni och förändring i organisationer hänger 

ihop. Eller inte hänger ihop. Låt mig förklara.   
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Ibland lyfter forskning fram polyfoni i organisationer som problematiskt. Ett 

exempel som nämnts tidigare är Orlikowski och Gash (1994) som menar att med-

arbetare måste dela teknologisk ram, d v s skapa gemensam mening kring ny IT i 

organisationen för att denna förändring ska lyckas. Det framhålls som viktigt att 

medarbetarna är delaktiga i en gemensam berättelse kring vad som pågår, vilket kan 

tolkas som att polyfoni bör undvikas.  

 

Det finns även exempel på motsatsen, d v s forskning som visar att polyfoni rymmer 

möjligheter till förändring (Hazen, 1993).  Hazen menar att polyfoni ger medarbetare 

som inte annars gör sig hörda en möjlighet att höras och inte minst lyssnade till. När 

medarbetare och grupper i organisationer som annars inte kommer till tals gör sig 

hörda möjliggörs problemlösning som ligger utanför den stora berättelsen. Det har 

även beskrivits i termer av möjligheter att tänka och göra nytt i organisationer 

(Kornberger et al, 2006). Kornberger et al (ibid) poängterar att polyfoni i sig inte per 

automatik medför förändring, vilket gör att de delvis ställer sig mot Hazen (1993) där 

det kan tolkas som att hon menar att polyfoni per automatik leder till förändring. De 

menar istället att det är hur gapet mellan olika berättande hanteras som avgör om 

förändring åstadkoms eller inte. Överkommandet av gap och skapandet av nytt 

gemensamt berättande kallar författarna för översättning, där de framhåller att det är 

översättningar som rymmer möjligheter till förändring. 

  

Resonemangen ovan riskerar att uppfattas som normativa i bemärkelsen att föres-

pråka antingen polyfoni eller monofoni i syfte att åstadkomma förändring i 

organisationer. Jag menar att den antenarrativa metoden erbjuder ett icke normativt 

alternativ för att förstå förändring i organisationer genom att problematisera de olika 

betydelser som tillskrivs IT. Betydelser som bl a relaterar till möjligheter till 

förändring. I nästa avsnitt ges en introduktion till representationens och praktikens 

logik, vilket illustrerar utmaningen att som forskare inte endast ta del av det 

berättande som får företräde i organisationen.  
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Representationens och praktikens logik 

 
Czarniawska menar att organisationer är arenor för narrativ produktion där 

berättandet kan följa olika logiker28 (1999). Jag använder mig av Czarniawskas (ibid) 

resonemang om representationens och praktikens logik för att resonera om olika 

typer av berättande i Länsförsäkringars IT-projekt och för att inleda ett fördjupat 

resonemang om dessa typer i form av stora och små berättelser. 29 

 
Efter att ha lyssnat till olika berättande i anslutning till IT-projektet på Läns-

försäkringar upptäckte jag att visst berättande återkom. Det var berättande som 

representerade en slags officiell bild av vad projektet gick ut på och som rymde 

starka föreställningar om vad IT förväntades göra för organisationen. Något som 

kunde återupprepas av många medarbetare i en form av memorerade utsagor. 

Representationens logik (ibid) utgår från mer formella berättelser som människor gärna 

håller sig till, speciellt i sådana sammanhang där det upplevs som att det finns för-

väntningar från andra att få höra den officiella versionen av vad som pågår. 

Representationens logik kan ge legitimitet eftersom andra människor känner igen 

logiken och ofta är det mindre risk att bli uppfattad som kontroversiell, 

provocerande eller blir anklagad för att ha fel om representationens logik används. 

Intervjupersonernas utsagor i den artikel om Länsförsäkringars IT-projekt som 

presenterades i kapitel ett, kan ses som ett uttryck för ett försök att upprätthålla re-

presentationens logik medan artikelförfattaren presenterar information utifrån vad 

som kan kallas praktikens logik.  

                                                 
28 Czarniawska (1999) använder begreppen praktikens och representationens logik för att resonera kring 
forskarens utmaningar att få ta del av empiri. Hon menar att det för respondenter i vissa sammanhang blir 
naturligt att använda sig av representationens logik, medan det i andra blir naturligare att använda praktikens 
logik. Ofta är det svårare att få ta del av praktikens än representationens logik eftersom människor vill vara 
hjälpsamma och därför redogör för den mer officiella och mindre komplicerade versionen av vad som pågår.  
29 Bland forskare som använder sig av narrativ metod florerar en rad begrepp för att benämna olika berättande 
och berättelser i organisationer. Czarniawska (1999) skriver om representationens och praktikens logik, Boje 
(2001) om officiella kollektiva företagsberättelser och lokalt berättande. Prasad och Prasad (2000) hänvisar till 
ledningens officiella tolkningar av ett IT-projekt. Davidson (1997) förklarar officiella berättelser som beståendes 
av element som delas och är gemensamt i olika personers berättande.  
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Berättande utifrån praktikens logik visar hur saker och ting hanteras i praktiken, i en 

organisations vardag (ibid). Praktikens logik utgår från här och nu. När situationer 

bortom det planerade uppstår, när människor måste agera och det blir svårt att hålla 

fast vid representationens logik. Ett exempel är fd finansminister Bo Ringholms30   in-

formella samtal med en kollega som blev offentliggjort då han glömt lägga på 

telefonluren efter ett samtal med en journalist. Ringholms telefonsamtal kan ses som 

ett exempel på hur praktikens logik användes när det egentligen var 

representationens logik som förväntades gälla. Genom att Ringholm glömde lägga 

på luren fick journalisten ta del av det informella samtalet mellan Ringholm och hans 

kollega, vilket inte var avsett för någon annan. Användandet av praktikens logik i ett 

representativt sammanhang resulterade i det här exemplet i uppseendeväckande 

tidningsrubriker samt i att Ringholm fick göra en offentlig avbön. I vardagliga 

skeenden är det dock ofta praktikens logik som vi använder oss av. Som nämnts 

inledningsvis i det här avsnittet, är vad som anses som representationens eller som 

praktikens logik, kontextuellt. Hade Ringholm varit medveten om att han talade med 

en journalist hade han med största sannolikhet använt sig av representationens logik 

istället för praktikens.  

 
På Länsförsäkringar tog det sig praktikens logik uttryck i berättande som var mer 

fragmentariskt till sin karaktär och som ifrågasatte snarare än utmanade och 

kompletterade den officiella bilden av projektet. IT beskrevs som problematisk och 

medarbetarna uttryckte att de hade svårt att förstå vad som pågick. Att framhålla 

praktikens logik som det vardagliga och det som pågår här och nu, innebär inte att 

praktikens logik beskriver något som är mer verkligt än representationens logik, det 

mer officiella berättandet, idéerna om hur saker och ting borde vara. Snarare ska det 

ses som att de båda i själva verket inte kan existera utan varandra. Praktik och 

representation är beroende av varandra och relaterar till varandra, något som visar 

sig när stora och små berättelser på Länsförsäkringar analyseras närmare (se kapitel 

åtta, nio och tio).  

                                                 
30 Bo Ringholms uttalanden om den svenska polisen finns bl a återgivna på 
http://svenskan.se/sverige/article119950.ece. Artikeln är från 2005-09-19. 
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Stora och små berättelser 

 
Som framgått av texten så här långt innebär min användning av en antenarrativ 

metod att studera stora och små berättelser på Länsförsäkringar i relation till 

varandra (Boje, 2001). Det blir därmed betydelsefullt att både studera berättandet på 

Länsförsäkringar som utgår från representationens logik, den stora berättelsen som 

är mer färdig och tillrättalagd, och de små berättelserna som utgår från praktikens 

logik. För en överblick över hur jag studerat stora och små berättelser på Läns-

försäkringar, se tabell 4.1.  

 
 Logik Var på 

Länsförsäkringar 
och varför 

Karaktärsdrag Svarar på frågorna 

Stora 
berättelser 

Representationens 
logik 

I sammanhängande 
presentationer. 
På mer officiella 
möten. 
På möten mellan 
flera olika personal-
grupper och bolag.  
I strategidokument. 
I nyhetsbrev och 
interntidningar. 
I memorerade 
utsagor om IT-
projektet. 
För att ta sikte på en 
önskad framtid. 

Färdiga och 
tillrättalagda 
Legitimerar 
handling 
Förmedlar kunskap 
För-givet-tagna 
Utövar makt 
Stänger 

Hur berättas det om 
vad IT förväntas 
göra för 
Länsförsäkringar? 
Vilka betydelser 
som tillskrivs IT får 
företräde? 

Små 
berättelser 

Praktikens logik I enskilda samtal. 
I samtal i mindre 
grupper. 
I mer informella 
sammanhang. 
För att uppmärk-
samma problem och 
hantera det oför-
väntade. 

Fragmenterade 
Icke-linjära 
Mångtydiga 
Motsägelsefulla 
Förhåller sig till 
stora berättelser 
genom att utmana, 
komplettera och 
kontrastera. 
Öppnar upp  
 

Hur tar sig 
berättande från den 
praktiska vardagen 
på Länsförsäkringar 
som på olika sätt 
förhåller sig till den 
stora berättelsen 
uttryck?  
Vilka betydelser 
tillskrivs IT i de små 
berättelserna? 

 

Tabell 4.1: Användandet av en antenarrativ metod för att studera stora och små berättelser  

 
Tabellen presenterar en schematisk överblick av stora och små berättelser, var och 

varför de används, deras karaktärsdrag samt vilka frågor de hjälper mig att besvara. 

Jag ser stora berättelser som att de utgår från representationens logik, vilket innebär 
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att de oftare förekommer i mer formella sammanhang när projektet ska presenteras. 

Den stora berättelsen legitimerar projektet, förmedlar kunskap och visar vägen mot 

en mer framgångsrik framtid. Den hjälper mig att besvara frågorna; vilka är för-

väntningarna på IT och vilka betydelser som tillskrivs IT i berättandet får företräde? 

 
De små berättelserna å andra sidan utgår från praktikens logik, de förekommer i mer 

informella sammanhang där projektet framför allt inte presenteras utan hanteras och 

pareras. Dessa berättelser är mer fragmenterade och motsägelsefulla än den stora 

berättelsen. De öppnar upp genom att de på olika sätt förhåller sig till den stora 

berättelsen och genom att tillskriva IT andra betydelser.  

 

Stora berättelser 
 

Som jag konstaterat i kapitel ett kan IT ses som en stor berättelse i samhället i den 

mening att det finns för givet tagna, allmänt vedertagna sätt att framställa IT på. 

Stora berättelser är per definition för givet tagna eftersom det handlar om till-

rättalagda berättelser där mening redan är skapad. Stora berättelser kan därför ses 

som en abstraktion av för givet tagna kollektivt delade förståelser snarare än som en 

från-början-till-slut berättelse. Stora berättelser representeras sällan av en berättelse 

utan bygger på och relaterar snarare till ett antal utgångspunkter vilka människor i 

ett visst sammanhang har en allmän och accepterad förståelse för och som åter-

kommer i en rad olika versioner.  

 

På så vis är stora berättelser kunskapens hjälte; stora berättelser legitimerar, de ger 

oss en förståelse för det förflutna, de skapar mening i nuet bland annat genom att just 

ge viss kunskap legitimitet och inte minst visar stora berättelser vägen mot framtiden 

(Boje, 2001). Lyotard (1998) har hävdat att stora berättelser är döda eftersom en stor 

berättelse inte räcker till för att ge människor den vägledning de behöver i dagens 

mångfacetterade och fragmenterade postmoderna samhälle. Boje (2001) menar dock 

att Lyotard har en alltför extrem syn på vad som är en stor berättelse, och han 

argumenterar istället för ett mer nyanserat förhållningssätt till stora berättelser som 
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möjliggör att lyfta fram berättande som får företräde, som vägleder, legitimerar och 

sätter ramar. 

 

En stor berättelse om IT tillskriver IT betydelser som är accepterade och 

normaliserade (Foucault, 2003). I den meningen presenterar stora berättelser världen 

som-vi-tror-att-den-är. ”Vanliga” vardagliga berättelser kan mycket väl basera sig på 

stora berättelser; det är på sådant sätt vi bygger argumentation och, som Lyotard 

(1998) framhåller, skapar legitimitet. Stora berättelser inte bara legitimerar kunskap 

utan de består av, om än för givet tagen, kollektivt delad kunskap (Foucault, 1993). 

Boje (2001) menar att stora berättelser sällan grundar sig på här och nu, på den 

vardagliga praktiken, till skillnad från små berättelser. Stora berättelser skapas 

antingen på förhand eller i retrospektiv. På förhand därför att de tar sikte på en 

bättre framtid. I retrospektiv därför att de lägger historien tillrätta, t ex som 

berättandet om Christopher Columbus som blev hjälte flera hundra år efter sin död 

när det behövdes hjälteberättelser och därför skapades den om Columbus (ibid).  

 
Som diskuterades i inledningskapitel där IT framhålls som en stor berättelse i sam-

hället, utgör stora berättelser sanningsregimer (ibid) då de gör anspråk på vad som 

är sanning och då det i anslutning till stora berättelser skapas områden av kunskap 

(Foucault, 1993). Att anse att stora berättelser skapar kunskap gör att de även kan 

anses skapa makt. Foucault, som diskuterar det i termer av diskurser, och Boje har 

fler beröringspunkter i deras förhållningssätt till makt; båda intresserar sig för makt 

men inte för traditionell hierarkisk makt utan för makt som en panoptisk blick (Boje 

1995, Foucault, 2003), vilket innebär makt som anonym, opersonlig och osynlig. En 

av Foucaults (1994) huvudpoänger är att neutrala, anonymiserade och osynliga 

makttekniker är de mest effektiva. Stora berättelser antas inrymma en sådan makt, 

vilken är produktiv och inte alltid i behov av ett subjekt. Makt kan sägas uppträda 

och verka genom berättandet. I en hierarki behövs underordnade för att en över-

ordnad ska kunna utöva makt, d v s det behövs ett subjekt. Stora berättelser behöver 

inget subjekt i den bemärkelsen – stora berättelser behöver människor som berättar 

för att kunna utöva makt men subjektet för maktutövningen kan vara vem som helst, 
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alla eller ingen alls. Makt kan utövas oberoende av berättaren i den mening att 

människor i de flesta fall är medvetna om vad de berättar, men inte alltid är med-

vetna om vilka betydelser de reproducerar.  

 

Stora berättelser kan bistå utövandet av kontroll (Foucault, 2003), de kan bli till myter 

som erbjuder förklaringar, utgöra kvalitativa förenklingar av olika aspekter i 

tillvaron, bistå meningsskapande och därmed foga ihop organisationer.  

At one extreme, the story-telling organization can oppress by subordinating everyone 

and collapsing everything to one ”grand narrative” or ”grand story”. (Boje, 1995:1000)  

 

Boje menar att: 

The story-telling organization is also a language game of discipline (1995:1021).  

 

Det finns därför anledning att inte ta de stora berättelserna för givna utan istället 

lyfta fram dem i relation till annat berättande. Jag använder begreppet stora 

berättelser för att lyfta fram hur olika medarbetare på Länsförsäkringar i sitt 

berättande tillskriver IT betydelser som får företräde i organisationen. Företrädet tar 

sig t ex uttryck i att vissa betydelser som tillskrivs IT kan reproduceras i mer 

officiella sammanhang medan andra endast låter sig höras i mindre mer informella 

sammanhang. Berättande som utgår från representationens logik (Czarniawska, 

2004) stämmer väl överens med Bojes (1995) definition av stora berättelser som 

försöker foga samman organisationer, eller som hos Länsförsäkringar; även ett 

projekt. I den lokala reproduktionen av IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar 

presenteras vedertagna sätt att berätta om projektet. Liksom illustrerats i tabell 4.1, 

var det berättande som jag tog del av i intervjuer, på mer officiella möten, i strategi-

dokument etc. Ibland hade berättandet karaktären av mer memorerade utsagor 

genom vilka medarbetarna repetitivt återberättade en formell berättelse om 

effektivitet, samordning, en mer framgångsrik framtid etc. 

 

Utöver IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar har jag även studerat små 

berättelser som kontrasterade, kompletterade och i vissa fall utmanade den stora 
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berättelsen om IT och de betydelser som den stora berättelsen tillskriver IT i 

organisationen.  

 

Små berättelser 
 

En viktig aspekt av den antenarrativa metoden är att inte enbart intressera sig för de 

stora färdiga berättelserna i organisationer utan att även lyssna till det fragmenterade 

och ofärdiga berättandet. Det kan låta sig göras genom att söka berättande som det 

inte råder konsensus kring, små berättelser från olika människor i organisationer, 

inte bara hjälteberättelser, eller tillrättalagda berättelser från ledningen (Boje, 2001). 

Små berättelser skapas ur organisatoriska praktiker och är ofta heterogena, mång-

tydiga och motsägelsefulla då de grundar sig på en variation av individuella 

erfarenheter (ibid). Jag ser det som att små berättelser återfinns i berättande där med-

arbetare på olika sätt uttrycker hur de försöker förhålla sig till den stora berättelsen 

om IT genom att tillskriva IT andra betydelser.  

 
Som Boje (ibid) påpekar är det vanligt att forskning antar ett ledningsperspektiv och 

han framhåller, utifrån den insikten, att ett syfte med att studera små berättelser är 

att låta människor och berättande som sällan kommer till tals att höras. I studien av 

Länsörsäkringar har det inneburit att jag intresserat mig för olika typer av med-

arbetare på Länsförsäkringar och inte enbart för chefer. Det innebär också att jag 

uppmärksammat andra frågor än ledningsfrågor. Som vi kunde se i kapitel tre, har 

forskning om IT i organisationer ofta tagit IT för given i den bemärkelsen att IT 

förutsätts vara viktigt för organisationer. Att intressera sig för t ex de betydelser som 

tillskrivs IT medför inte bara andra svar på samma frågor utan även att helt nya 

frågor blir aktuella att studera, t ex hur dessa betydelser tar sig uttryck i berättande 

och hur medarbetare (inte bara chefer) förhåller sig till olika betydelser.  
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Små berättelser kan studeras för att undersöka på vilka sätt människor påverkas av 

de stora berättelserna. De stora berättelserna grundar sig oftast31 på en tro på 

framsteg, utveckling, på forskning, kausalitet e t c, medan de små berättelserna 

ifrågasätter desamma för att istället lyfta fram på vems bekostnad de stora 

berättelserna lever vidare. Boje menar att: 

there are grand narratives that local stories resist in various ways, and that from an 

antenarrative view what is important is to see how grand narrative emerge, self-

destruct and are resisted in webs of less dominant stories (2001:35). 

 

Studerandet av små berättelser kan ske i syfte att visa att de stora berättelserna sällan 

stämmer överens med praktiken, med vardagen. Stora berättelser uttrycker utopier, 

sagor om hjältar och framgång. Historien däremot består av en oändlig ström av små 

berättelser: 

[…] the story-telling organization can be a pluralistic construction of a multiciplicity of 

stories, storytellers and story performance events that are like Tamara but are realized 

differently depending upon the stories in which one is participating. (Boje, 1995:1000) 

 

Små berättelser söker, ett sökande som ofta sker i relation till den stora berättelsen 

(Boje, 2001). Om stora berättelser är mer tillrättalagda och mer välfriserade, är de små 

berättelserna mer yviga; de har sitt ursprung i den praktiska vardagen, i hanterandet 

av problem och möjligheter. Den vardagliga verksamheten i organisationer innebär 

att hålla verksamheten igång, att lösa saker ”här och nu” vilket kräver att med-

arbetarna tillsammans med andra deltar i berättande. Små berättelser kan användas 

för att lyfta fram ett underifrånperspektiv, men de kan även användas för att 

kontrastera små och stora berättelser med varandra. Boje menar att små berättelser är 

skapade ur minoriteters berättande, d v s berättande från dem som inte har makt. Jag 

återkommer dock senare till att visa hur människor på olika positioner, inte minst 

chefer och projektledningen, använder sig av små berättelser. 

 

                                                 
31 Även om stora berättelser ofta handlar om framgång och framsteg förekommer även stora berättelser som 
grundar sig på tragedi, hot eller till och med en kommande undergång (t ex miljö, terrorism, sjukdom e t c). 
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Jag använder små berättelser för att visa på mångtydigheter i IT-projektet, vilket 

kompletterar IT som en stor berättelse. De små berättelserna på Länsförsäkringar 

utgör även en utgångspunkt för att diskutera vilka möjligheter det finns för med-

arbetare att förhålla sig till den stora berättelsen. I studien har jag använt mig av 

Bojes (1995, 2001) förståelse av små berättelser som berättande i den organisatoriska 

vardagen och praktiken vilket förhåller sig till den stora berättelsen om IT på Läns-

försäkringar.  

 
Så här långt har jag introducerat hur jag använder mig av en antenarrativ metod, 

vilket innebär att använda stora och små berättelse för att hantera Länsförsäkringar 

som en polyfonisk organisation. I nästa kapitel går jag vidare genom att introducera 

Foucault och avslutningsvis sammanfatta den analysram som används för att 

presentera och analysera empirin.   
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Kapitel fem 

 

ANALYTISK REFERENSRAM 

 

I det här kapitlet presenteras den analytiska referensram som används för att 

analysera empirin, något som innebär att jag använder Boje tillsammans med 

Foucault. Eftersom den antenarrativa metoden, stora och små berättelser (Boje, 2001) 

redan presenterats i föregående kapitel, inleds det här kapitlet med en introduktion 

till Foucault och hans idéer om normalitet, makt och människans möjligheter att 

förhålla sig till makt genom att idka omsorg om sig själv.  

 

Foucault 

 

Tre faser i Foucaults skrivande 
 

Foucaults texter har skiftat karaktär över tiden, och beroende på vilken del av hans 

författarskap som tas som utgångspunkt kan tolkningen av honom skifta väsentligt. 

Det är därför på sin plats att utveckla på vilket sätt jag använder Foucault i denna 

studie. Något generaliserat kan Foucaults arbete delas in i tre olika faser (Dreyfus 

och Rabinow, 1982). I den första fokuseras de anonyma diskurserna. I denna första 

fas prioriteras teori före praktik i bemärkelsen att Foucault intresserar sig för hur 

vetenskap utgör regelsystem som styr ovetande människors beteende. Texterna är 

under denna fas mer inriktade på de starka diskurserna och vad dessa gör med 

människor och hur de formar olika aspekter av samhället. 

 

Under den andra fasen publiceras några av Foucaults mest kända texter så som 
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Övervakning och straff (2003), samt Sexualitetens historia Vol I (197832). I dessa texter 

spelar makt en produktiv roll; Foucault visar hur diskurser både är beroende av och 

samtidigt påverkar diskursiva praktiker. Ett centralt tema är makt utan ett subjekt 

och hur subjekt formas av diskurser.  

 

Den tredje fasen utgörs av hans senare texter där subjektets möjligheter att handla på 

ett medvetet sätt undersöks. Till skillnad från den första fasen med fokus på 

diskursernas tvingande karaktär öppnar Foucault i sina senare texter upp för 

möjligheten att människor kan forma sig själva och därmed idka omsorg om sig 

själva. 

 

I studien av Länsförsäkringar har jag framför allt använt mig av texter från vad som 

ovan refererats till som den andra och den tredje fasen eftersom de tar sig an 

normalitet och makt, men även människans möjlighet att på olika sätt förhålla sig till 

makt, t ex genom att visa omsorg om sig själv och forma sig själv som subjekt. Jag 

skulle vilja hävda att det finns en pedagogik för hur Foucault utvecklar sina tankar 

över tid; han börjar med omfattande arbeten kring starka diskurser som påverkar 

människors liv, för att därefter utreda vilka möjligheter det finns att förhålla sig till 

dessa. Det hade inte varit lika pedagogiskt att göra det motsatta; vilka möjligheter 

hade Foucault då haft att diskutera förhållningssätt till starka diskurser? På liknande 

sätt använder jag Foucault i kombination med Boje för att genomföra tre analyssteg 

vilka blir poängrika i relation till varandra. De tre analysstegen presenteras 

avslutningsvis i detta kapitel. 

 

Foucault och drivkraften att åstadkomma förändring 
 

Foucault lyfts ofta fram som en kritisk postmodern tänkare, men det glöms ibland 

bort att han drevs av en vilja att göra skillnad. Foucaults metodologi innebär att visa 

på en okänd och en för givet tagen maktutövning i sociala praktiker. Olssen (2006) 

lyfter fram skillnaden mellan Foucault och t ex marxistisk teori samt Frankfurt--

                                                 
32 The History of Sexuality Vol I. 
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skolans sätt att utöva kritik, där Foucault tar avstånd från att det finns en sanning 

eller ett rätt sätt att ordna samhället. Hans mission är mer pragmatisk då syftet är att 

visa hur diskurser utvecklas över tid och hur de påverkar människor. Som en 

kollega33 till mig konstaterade en gång då vi diskuterade Foucault: ”Karln är ju 

förbannad!”.  

 

Foucault benämner sitt angreppssätt som praktiskt i den bemärkelsen att han inte 

söker en viss sanning eller en viss standard. Målet är pragmatiskt; att öka med-

vetenheten hos människor och därmed öka deras möjligheter att forma sig själva. För 

Foucault utgör kritik en väg mot förändring eftersom kritiken kommer att påverka 

våra tankar och föreställningar (Foucault, 1993). Han är inte endast ute efter att 

deskriptivt illustrera maktförhållanden - han vill åstadkomma förändring. Foucault 

kallar sig själv för realist och han menar att det inte är världen (materiats vara eller 

icke vara) som han ifrågasätter utan vår förståelse och våra föreställningar om 

världen. Han accepterar därmed teorier och koncept som relativa d v s som beroende 

av vår förståelse och våra föreställningar (Olssen, 2006). 

 

Kritiken mot Foucault 
 

Foucaults arbete har bl a fått genomslag p g a starka och insiktsfulla beskrivningar 

och hans förmåga att illustrera hur stora berättelser växt fram över tid. Under 

rubriken ”The Triumph of Foucault” lyfter Newton fram framgångsrik 

organisationsforskning som använder sig av Foucaults tankegångar. Newton skriver: 

Foucauldian work has been remarkably successful in re-writing our understanding of 

organizations. […] In sum, Foucauldian work has moved increasingly towards the 

centre stage of organizations studies. (1998:416) 

 

Samtidigt uttrycks kritik mot Foucault. Foucault har kritiserats för att vara för 

kategorisk, för pessimistisk och för relativistisk. Den allvarligaste kritiken riktas mot 

hans svepande beskrivningar, hans otydliga begreppsanvändning, samt ointresset 

                                                 
33 Tack Karina – alltid lika rakt på sak! 
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för praktiken och för ignorerandet av människors möjligheter till medveten handling 

och ställningstaganden. Dreyfus och Rabinow (1982) lyfter fram kritiken mot 

Foucaults historiska beskrivningar som svepande till sin karaktär; de menar att 

Foucault obehindrat rör sig över århundraden där han utifrån vissa nedslag i 

historien drar sina slutsatser. Kritiken hör samman med att Foucault anses använda 

sig av begrepp på ett otydligt sätt. T ex lyfter Dreyfus och Rabinow fram att Foucault 

synonymt diskuterar regler, lagar och system i samma text, vilket de menar blir 

problematiskt. Foucault texter beskrivs på samma gång som obestämbara och 

grundliga (Dumm, 1996). 

 

Ytterligare tema för kritik är hävdandet att Foucault har ett deterministiskt synsätt. 

Kritiken grundar sina argument på att Foucault inte intresserar sig för människans 

möjligheter att utöva medveten handling, att han inte lyfter fram människan och där-

med inte heller lämnar något utrymme för människans egen vilja eller möjlighet till 

självreflektion (Newton, 1998). T ex förstås Foucaults användning av begreppet 

diskurs som att han tillskriver diskurser en tvingande karaktär. Foucault sägs även 

”spela ner” möjligheten till stabilitet i maktförhållanden. Newtons kritiserar bl a 

Foucault för att inte ge tillräckligt underlag för att analysera förhållandet mellan 

människan (självet/jaget), diskurser och praktik. Newton lyfter dock fram att 

Foucault i sina senare verk tar sig an den enskilda människans möjligheter till att 

idka omsorg om sig själv. Även här riktas kritik mot Foucault för att han inte 

[…] easily can inform our understanding of how changing senses of ourselves relates to 

changes in discourse. (Newton, 1998:436) 

 

Newton menar även att Foucault inte kan erbjuda klar vägledning och eller någon 

konceptualisering av förändringar hos individ eller diskurs och han framhåller att en 

fördel med t ex Giddens struktureringsteori är dess betonande av agency och 

möjligheten för människan att göra skillnad. Newton anser att problemet med 

Foucauldianska studier inte främst är att de helt ignorerar agency. Snarare är 

problemet att de inte klarar av att hantera att människor kan använda diskurser för 

att göra skillnad. Han ger även exempel på forskning som menar att Foucault saknar 
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alla möjligheter till agency, men vidhåller att det största problemet är att Foucault 

inte ger oss något ramverk för hur agency kan studeras (ibid). Senare i det här 

kapitlet presenterar jag hur den antenarrativa metoden och den analysram jag 

använder hjälper mig att både hantera den stora berättelsens makt och med-

arbetarnas möjligheter att förhålla sig till denna, något som tillåter mig att studera 

hur medarbetare både utsätts för makt och hur deras möjligheter till agency tar sig 

uttryck.  

 

Johansson (1997) lyfter fram några relaterade svagheter hos Foucault; att makt 

tenderar att bli allt eller ingenting och att, samtidigt som motstånd framhålls som 

alltid närvarande där det finns makt, finns lite substans kring hur motstånd och mot-

makt utövas. En annan kritik går ut på att Foucault studerar redan färdigställda 

historiska dokument, vilket inte är ett problem i sig men som framhålls som 

problematiskt när metoden översätts till realtidsstudier i organisationer. Alvesson 

(2002) lyfter fram att Foucault kritiserats för att han över sin aktiva period som 

forskare utrycker olika ståndpunkter och att han delvis ändrar sin fokus. Något som 

kan tolkas som en svaghet eller som en stor styrka då det skulle kunna tyda på en 

öppenhet och en ödmjukhet inför att revidera sina teorier och begrepp. Vad gäller 

kritiken mot Foucaults diffusa maktbegrepp hanterar jag det genom att fokusera min 

analys av makt. Jag använder panoptikon (Foucault, 2003) för att studera IT´s yttre 

makt, samt Bojes antenarrativa metod där begreppen stora och små berättelser 

används för att föra en mer avgränsad och fördjupad diskussion om berättandets 

makt.  

 

Under avhandlingsarbetet har jag erfarit att Foucaults språk och hans metaforer, t ex 

panoptikonet (se Övervakning och straff, 2003), kan upplevas som kraftfulla och 

provocerande, vilket fått mig att reflektera över varför människor ibland reagerar 

starkt på Foucaults. Kan det ha något att göra med vilka föreställningar som 

dominerar och som är allmänt accepterade? 
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Foucault och hans syn på makt 
 

Ett argument för att använda Foucault är möjligheten att analysera makt. Det finns 

forskare som uppmärksammat IT ur maktperspektiv som inte använt Foucault (se t 

ex Markus, 1983, and Markus och Benjamin, 1997). Foucault har dock vunnit stor 

popularitet för att diskutera såväl makt som kunskap. För Foucault är makt inte en 

teori utan en analytisk möjlighet; en subjektiv beskrivning i en viss kontext, relaterat 

till en viss historia. Foucault har revolutionerat synen på vad makt är och gör. Istället 

för att utgå från att makt avgörs av position, hierarki eller person, ger Foucault en 

annan möjlighet att förstå makt.  

 

Dreyfus och Rabinow (1982) sammanfattar Foucaults syn på makt. För det första ses 

inte maktrelationer som jämlika eller stabila, utan som icke jämlika och mobila. Makt 

är inte en ägodel eller en position och den är inte beroende av ett subjekt. Det betyder 

att det finns andra former av makt i organisationer än t ex en chefs inflytande och 

maktutövning över en anställd. För det andra ses makt som produktiv i den mening 

att makt gör något med människor och människor gör något med makt. T ex 

producerar och reproduceras makt genom människors muntliga och visuella fram-

ställningar. Makt betraktas som en matris där den har ett mål och där den inte bara 

är produktiv genom hierarkier utan även genom att verka nerifrån-och-upp och 

horisontellt.  

 

Foucault menar att, problemet för människor är inte att de är som marionetter eller 

handdockor som helt oreflekterat eller automatiserat utför olika handlingar. 

Problemet är att förutse och förstå på vilket sätt människan deltar i och påverkar 

dessa matriser av makt. 

People know what they do; they frequently know why they do what they do; but what 

they don´t know is what what they do does (Dreyus och Rabinow hänvisar till ett 

samtal med Foucault, 1982:187). 

 

Den antenarrativa metoden och den analysram som presenteras i nästa avsnitt syftar 

till att ta sig an konsekvenserna av berättande i organisationen och hur medarbetare 
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genom berättande reproducerar makt men även utmanar de betydelser som tillskrivs 

IT. I nästa avsnitt presenteras hur panoptikon, stora berättelser och deras makt, samt 

små berättelser och möjligheter att förhålla sig till makt utgör de tre aspekter utifrån 

vilka Länsförsäkringars IT-projekt betraktas. Jag använder dessa tre analyssteg för att 

ta mig an svårigheten som beskrivs i citaten ovan; att förstå vad berättandet och de 

betydelser det tillskriver IT gör med en organisation. Den syftar även till att hantera 

kritiken mot Foucault genom att inte enbart sätta fokus på den stora berättelsens 

makt utan även lyfta fram möjligheter för medarbetare att förhålla sig till denna.  

 

Analysramen 

 
Den analysram som jag monterar (Denzin, 1997) i det här kapitlet syftar till att ge mig 

möjligheter att tolka det empiriska materialet för att därmed skapa mina egna 

berättelser om projektet utifrån de begrepp som analysramen består av. Den 

antenarrativa metoden och analysramen är en del i vad som kan beskrivas som en 

kritisk etnografi, vilket innebär att jag gör min egen tolkning genom att konstruera 

en egen text med fokus på vissa aspekter, vilken i sin tur kan kritiskt granskas av 

andra (Myers, 1997). 

 

Det finns argument för att använda Foucault i kombination med Boje, vilket utgör 

grunden för avhandlingens analysram. Jag har tidigare lyft fram att en kritik mot 

Foucault utgjorts av hans ointresse för de små berättelserna. Att säga att Foucault 

bara intresserar sig för diskurser och stora berättelser framstår som aningens 

onyanserat med tanke på Foucaults senare arbeten (det som tidigare refererats till 

som fas tre) då han engagerar sig just i människors möjligheter att forma sig själva 

som subjekt och därmed för hur människor kan förhålla sig till, snarare än att 

utsättas för, stora berättelser. Samtidigt kan jag hålla med om att Foucault inte ger 

mycket stöd för hur de små berättelserna kan studeras. Även då Foucault i sina 

senare texter intresserar sig för förhållningssätt, riktas intresset mot diskursiva 

praktiker som studeras genom historiska studier snarare än studerandet av vad Boje 
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kallar för små berättelser. Intrycket av att Foucault inte intresserar sig speciellt 

mycket för små berättelser förstärks av hans syn på vad han kallar för 

kommentarer34. Enligt Foucault är kommentarer: 

[…] diskurser som ”säges” under dagarna och meningsutbytenas lopp och som är förbi 

i och med den handling som utsäger dem. (Foucault, 1993:16) 

 

Kommentaren framställs som en annan typ av berättelser än de 

[…] viktiga berättelser som man berättar, upprepar och varierar. […] diskurser som 

ligger till grund för ett visst antal nya talakter som tar upp, omformar eller omtalar 

dem. (Foucault, 1993:16) 

 

Till skillnad från vad Foucault framhåller i Diskursens ordning där han menar att 

kommentarer är förbi då de är sagda, har jag tagit fasta på Bojes (2001) antenarrativa 

metod genom vilken vardagligt fragmenterat berättande utifrån praktikens logik kan 

brytas mot den stora berättelsen på Länsförsäkringar. Därmed kan de små 

berättelserna, vilka är lätta att avfärda som oviktiga och utan betydelse, tas i 

beaktande. Jag delar därmed inte Foucaults (1993) uppfattning att kommentaren, de 

små berättelserna, är förbi efter att de uttalats. Det är lätt att återupprepa de stora 

berättelserna men det är i kommentarerna, de små berättelserna, det vardagliga 

pratet och i meningsutbytena, som människor både gör den stora berättelsen till sin 

egen, men också kan utmana och ifrågasätta denna. Därför är de små berättelserna 

viktiga. Varför skulle abstrakta distanserade stora berättelser göra mer, påverka oss 

mer, skapa mer verklighet, än små berättelser, det vardagliga berättandet?  

 

Czarniawska (2004) lyfter fram att det sociala livet är narrativ. Människor förstår sina 

egna och andras liv som berättelser. Det finns en anledning till att uttrycket "Living is 

like writing a book" (Czarniawska, 2004:5) återfinns på många språk. Men även om 

människor förstår och uttrycker vad som pågår i berättandet, betyder det inte att 

berättelser kan konstrueras hur som helst, eller att vi kan berätta vad som helst i 

vilket sammanhang som helst. Berättande sker i ett socialt sammanhang och det 

                                                 
34 Jag tolkar Foucaults diskussion om kommentarer som en diskussion om vardagliga utsagor, det som Boje 
skulle kalla för just små berättelser, vilka är betydelsefulla för en antenarrativ metod för att kontrastera stora 
berättelser.  
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måste accepteras av andra. Dessutom sker kontinuerligt berättande som vi inte kan 

påverka men som påverkar oss. Berättande sätter sammanhang, skapar identiteter, 

befäster föreställningar, normaliserar, vilket även gör berättande till makt (ibid). 

Både Foucault och Boje intresserar sig för såväl stora berättelser som för hur 

människor förhåller sig till dessa; Foucault diskuterar det senare i termer av omsorg 

om sig själv, Boje i termer av små berättelser och polyfoni.  

 

Vad är då förtjänsten med att använda Foucault för att studera ett IT-projekt i en 

organisation? Är hans diskussioner om t ex panoptikon och fängelser lämpade för att 

diskutera en organisation och indirekt likna medarbetarna vid fångar? Ett jakande 

svar på den senare frågan kan motiveras genom att besvara den första. Foucault ger 

en möjlighet att reflektera kring såväl IT´s yttre makt som den stora berättelsens 

(Boje, 2001) makt, där jag ser det som att det förekommer en lokal reproduktion av 

den sistnämnda på Länsförsäkringar. Foucault erbjuder en diskussion kring de 

betydelser (Asplund, 1970) som den stora berättelsen tillskriver IT, hur stora 

berättelser utövar makt samt hur det påverkar såväl berättandet som andra 

aktiviteter i organisationen. Jag har låtit mig inspireras av Foucault för att analysera 

IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar samt vad denna gör med 

organisationen i form av att utöva makt. 

 

Nästa fråga jag tar mig an är vilka möjligheter det finns för medarbetare att förhålla 

sig till den stora berättelsen och dess makt. Antenarrativ (Boje, 2001) används som 

metod och teori för att lyfta fram de små berättelserna på Länsförsäkringar i relation 

till den stora berättelsen om IT. Foucaults (1986) senare texter ger tillsammans med 

Bojes små berättelser (2001) utrymme för att diskutera möjligheter för medarbetare 

att förhålla sig till stora berättelser och att, i den organisatoriska vardagen, reflektera 

och handla på ett medvetet sätt, d v s utöva en form av agency. Det här var ett arbete 

Foucault endast hann påbörja och jag tar hjälp av Boje (2001) och Kornberger et al 

(2006) för att analysera hur medarbetarna på Länsförsäkringar förhåller sig till stora 

och små berättelser samt hanterar gapet dem emellan.  
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En frågeställning som jag utforskar är hur medarbetare på samma gång måste 

förhålla sig till IT som en stor berättelse och till de små berättelserna. Foucault 

kritiseras ibland för sitt sätt att framställa diskurser som obetvingade. En annan 

möjlighet är att se medvetenhet om stora berättelser som en förutsättning för ett 

reflexivt förhållningssätt. Denna möjlighet gör det användbart att via Boje gå bortom 

Foucault och diskutera möjligheterna att förhålla sig till stora berättelser och utöva 

agency. Bojes (2001) antenarrativa metod medger en analys av makt, men inte enbart 

genom att lyfta fram berättande som får företräde utan inte minst genom att öppna 

upp för berättande som utmanar och kompletterar. Stora och små berättelser blir 

således betydelsefulla begrepp för att gå bortom Foucault i analyserandet av 

Länsförsäkringars IT-projekt.  

 

För att ta mig an avhandlingens syfte betraktas Länsförsäkringars IT-projekt utifrån 

de tre på varandra följande analysstegen vilka presenteras i kapitel sju, åtta och nio. 

De tre analysstegen som samtidigt ger tre olika aspekter av IT sammanfattas i tabell 

5.1 nedan.  

Analyssteg/ 
aspekt 

Teori/begrepp 
 

Insamling av 
empiriskt 
material 

Fokus för analys Kapitel 

IT som yttre 
kontrollsystem 

Panoptikon 
Disciplinerande 
makt 
Kontroll 
Motstånd 

Redogörelser för 
hur IT används i 
organisationen. 

IT´s yttre 
disciplinerande 
makt. 

7: IT utifrån 
panoptikonaspekt 

IT som en stor 
berättelser på 
Länsförsäkringar 

Stora berättelser  
Polyfoni - många 
röster, en 
berättelse 
Intertextualitet 
Omvänd makt 
 

Medarbetares 
berättande vid 
observationer och 
intervjuer på 
Länsförsäkringar. 
Skriftligt material. 

IT som en stor 
berättelse. 
De betydelser 
som tillskrivs IT 
enligt den stora 
berättelsen. 
Den stora 
berättelsens makt. 

8: Den stora 
berättelsen om IT  

Små berättelser 
om IT 

Små berättelser  
Polyfoni - många 
röster, olika 
berättande 
Gap  
Översättningar 
 

Medarbetares 
berättande vid 
observationer och 
intervjuer på 
Länsförsäkringar. 

Små berättelser 
och de betydelser 
dessa tillskriver 
IT. 
Möjligheter att 
förhålla sig till IT 
som en stor 
berättelse. 
Översättningar 
mellan berättelser. 

9: Små 
berättelser, 
översättningar och 
förhållningssätt 

 
Tabell 5.1: Avhandlingens analysram 
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Tabellen illustrerar hur studien av Länsförsäkringar presenteras i de kommande 

kapitlen. I Bojeansk anda används Tamara för att göra multipla tolkningar möjliga 

genom att analysera IT-projektet utifrån tre olika aspekter35 (Asplund, 1970) där 

dessa utgör tre på varandra följande analyssteg. Den stora berättelsens makt (kapitel 

åtta) kan diskuteras med IT´s yttre mak som bakgrund (kapitel sju), och de små 

berättelserna (kapitel nio) lyfts fram i relation till den stora berättelsen om IT. 

Asplund (ibid) har tidigare använts som inspirationskälla för att betrakta olika 

aspekter i en studie av en på samma gång konstnär och företagare utifrån aspekterna 

identitet, upptäckande/meningsskapande samt innovation/imitation (Berglund, 

Dahlin och Johansson, 2007). I den studien kompletterar de tre aspekterna varandra i 

en kritik mot den dominerande entreprenörskapsdiskursen.  

 

Den första aspekten som samtidigt är det första analyssteget tar en utgångspunkt i IT 

som ett kontrollsystem för organisationer. Jag använder Foucaults panoptikon för att 

diskutera IT´s yttre makt utifrån hur det beskrivs att den nya IT´n används på Läns-

försäkringar. De begrepp som används för att diskutera Länsförsäkringars IT som 

panoptikon är disciplinerande makt, kontroll och motstånd. Kapitlet besvarar vad 

det innebär att betrakta IT som ett kontrollsystem i organisationen. Det här utgör 

kapitel sju. 

 

Jag går sedan vidare till att diskutera IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar 

vilket utövar en annan typ av makt över människor i organisationen än den yttre 

makt som diskuteras i kapitel sju. IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar 

presenteras i kapitel åtta. Denna aspekt innebär att diskutera hur medarbetare i sitt 

berättande tillskriver IT betydelser som betraktas som sanning i organisationen 

utifrån representationens logik och därmed normaliseras i ett kollektivt socialt 

sammanhang. Jag diskuterar IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar i relation 

till IT som en stor berättelse i samhället samt hur IT som en stor berättelse utövar en 

                                                 
35 Asplund menar att vi alltid betraktar något som något, d v s utifrån en aspekt. Att medvetet betrakta 
Länsförsäkringars IT-projekt utifrån de tre aspekterna som beskrivs i analysramen är ett sätt att använda 
Asplunds idé om aspektseende, där det alltid förekommer olika alternativa tolkningar. Det ligger även i linje med 
Bojes uppmaning att tillåta polyfoni, inte endast i form av olika röster och berättande från empirin, utan även i 
form av att visa på olika tolkningsmöjligheter utifrån olika aspekter.  
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omvänd makt i organisationen. Kapitlet besvarar vilket berättande som ges företräde 

i organisationen och vilka betydelser detta tillskriver IT. 

 

Den tredje aspekten och det tredje analyssteget innebär att jag går bortom Foucault 

för att ta mig an möjligheter att förhålla sig till IT som en stor berättelse. Genom att 

lyfta fram små berättelser ges förståelse för IT-projektet som polyfoniskt och hur små 

berättelser utmanar den stora berättelsen genom att tillskriva IT andra betydelser. 

Det här presenteras i kapitel nio. Jag diskuterar gapet mellan stora och små 

berättelser samt hur gapet dessa emellan hanteras genom olika försök till 

översättningar. Kapitlet besvarar hur medarbetare förhåller sig till de betydelser som 

ges företräde och vilka möjligheter till förhållningssätt och alternativt agerande det 

finns. 

 

De tre analysstegen bygger på varandra genom att den första aspekten används för 

att brygga yttre kontroll i organisationen (IT som panoptikon) till den stora 

berättelsens makt (d v s den andra aspekten). Den tredje öppnar upp för att studera 

människors möjlighet till förhållningssätt och agency. Därmed görs det tredje analys-

steget möjligt och poängrikt mot bakgrund av de två föregående.  

 

Förtjänster och begräsningar med den antenarrativa metoden och 

analysramen  

 
Som alla metoder rymmer den antenarrativa metoden förtjänster och begränsningar. 

Först något om fördelarna med att använda en antenarrativ metod. För det första 

erbjuder en antenarrativ metod en möjlighet att hantera och lyfta fram en mångtydig 

empiri. Det stämmer väl överens med mitt syfte att både studera IT´s betydelser samt 

förhållningssätt till dessa, vilket jag hanterar genom de tre analysstegen som 

presenterats ovan. Att lyfta fram såväl stora som små berättelser i organisationen ger 

en möjlighet att hantera polyfoni och att inte ge en ensidig bild som riskerar att för-

stärka IT som en stor berättelse. När berättande studeras tillåts IT-projektet i den 

praktiska vardagen på Länsförsäkringar, och stora berättelser om IT i samhället, att 
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samexistera i forskning som det ofta gör i praktiken, vilket även medger att de kan 

diskuteras i relation till varandra (Boje, 2001). 

 
För det andra bistår den antenarrativa metoden avsikten att göra avhandlingen 

reflexiv snarare än normativ. Liksom diskuterat i kapitel ett och tre behövs mer 

forskning om IT i organisationer som har ett icke instrumentellt angreppssätt snarare 

än ett instrumentellt normativt (Prasad, 1992), d v s utifrån aspekter som inte tar IT 

för given och som problematiserar betydelsen av IT i organisationer. Det finns 

mycket forskning kring IT i organisationer utifrån t ex implementerings- och 

användarproblematiker. IT har traditionellt studerats utifrån ledningsperspektiv där 

relationen mellan IT och förändring tas för given och där IT´s tillskrivna betydelser 

inte problematiseras. Att studera berättandet ger möjligheter att skapa bättre 

förståelse för förändringsarbete i organisationer, att förstå polyfoniska organisationer 

och förändringsprojekt (Kornberger et al, 2006) som kollektiva processer över tid 

(Boje, 2001, Foucault, 2003). Det innebär att inte förutsätta att implementering och 

användning utgör de viktigaste forskningsfrågorna utan att ”backa tillbaka” 

ytterligare steg för att reflektera över varför organisationer sätter stor tilltro till IT och 

vilka uttryck det tar sig i projektet (Alvesson och Sköldberg, 1994). I likhet med 

Foucault (1993) delar jag uppfattningen att kritisk reflektion är en utgångspunkt för 

handling i praktiken.  

 
För mig har användandet av den antenarrativa metoden uppmuntrat att reflektera 

över berättandet i organisationen. När jag ganska tidigt under studien skulle försöka 

påbörja en sk fallbeskrivning kände jag att det blev svårt eftersom jag fastnade i 

frågan vems fall jag skulle berätta. Projektledningens? LFAB´s? Länsbolagens? 

Samtligas? Det sistnämnda framstod å ena sidan tilltalande, men som fallbeskrivning 

blev det för mångtydigt. Jag upplevde att arbetet med fallbeskrivningen försvårade 

för mig att ta mig an IT-paradoxen och mångtydigheter i projektet. Något som den 

antenarrativa metoden och de tre analysstegen hjälper mig att hantera.  
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Analysramen sätter begränsningar 
 

Vilka begränsningar har då analysramen? En första begräsning utgörs av svårigheten 

att säga något som ligger utanför den analysram som använts. Något som Asplund 

(1970) fångar med sitt begrepp aspektseende vilket illustrerar svårigheten att uttala 

sig bortom de aspekter vi riktat vår uppmärksamhet mot. När jag väljer att betrakta 

Länsförsäkringars IT-projekt utifrån de ovan beskrivna aspekterna möjliggör det 

hantering av det empiriska materialet men det sätter också gränser. T ex innebär 

intresset för små berättelser att jag framför allt lyfter fram små berättelser i förhållande 

till den stora berättelsen om IT på Länsförsäkringar. Små och stora berättelser är 

teoretiska begrepp vilka sällan är perfekta utan utgör förenklingar av verkligheten 

där olika tolkningar kan leda till olika svar.  

 
En annan begräsning utgörs av omöjligheten för mig, liksom för medarbetarna på 

Länsförsäkringar, att delta vid alla aktiviteter inom ramen för projektet, då det 

liksom Tamara pågått parallella aktiviteter i projektet. Mina berättelser om projektet 

är således beroende av de tillfällen jag haft möjlighet att ta del av. På motsvarande 

sätt har min tolkning av den stora och de små berättelserna skett utifrån mitt 

empiriska material och inte utifrån det totala projektet med allt vad det skulle inne-

bära (vilket i praktiken vore närmast omöjligt).   

 

Utmaningen att åstadkomma närhet och distans 
 

En utmaning för forskaren som samlar berättande är att det empiriska materialet 

tenderar att bli ganska stort, inte minst när det innebär att följa en process över flera 

års tid. Samtidigt är det en fördel att följa projektet över tid eftersom det ger 

forskaren möjligheter att under en längre tid arbeta med och revidera idéer. Det finns 

tid att förkasta och arbeta fram nya idéer och att åstadkomma vad Alvesson och 

Deetz (2000) hänvisar till som närhet och distans i forskning. Alvesson och Deetz 

argumenterar för vikten av att forskare både kommer nära studieobjektet, d v s tar 

sig an empirin, och har möjlighet att distansera sig och lyfta blicken, att finna 
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perspektiv på det beforskade. En forskningsprocess handlar utifrån deras tanke om 

omväxlande närhet och distans.  

 

För mig har det handlat om närhet och distans i flera olika hänseenden. Det har 

inneburit att komma nära Länsförsäkringar och deras projekt för att skapa mig en 

förståelse för vad som pågår. Samtidigt, över tid, att åstadkomma distans och finna 

ett analytiskt ramverk utifrån vilket IT-projektet kan diskuteras. Som nämnt tidigare 

kunde inte nätverksteori hjälpa mig besvara de frågor som uppstått i närheten till 

empirin varför jag sökte vidare. När sedan analysramen med de tre analysstegen 

började ta form innebar det ett behov av att åter komma nära empirin för att pröva 

att använda respektive aspekt för att analysera empirin, för att sedan åter distansera 

sig o s v. Det har inneburit en omväxlande närhet och distans till de teorier som 

används, där vissa funnits med under kortare perioder för att sedan förkastas och 

andra funnits med under längre tid där jag arbetat med att själv finna ett 

förhållningssätt till de teoretiska utgångspunkterna. 

 

En utmaning för forskare är att inte enbart få ta del av representationens logik vid 

möten med empirin. Som beskrivit tidigare var det en av anledningarna till att jag 

kompletterat intervjuer och skriftligt material med observationer. Att medvetet 

arbeta med närhet och distans till empirin har bl a tagit sig uttryck i att jag hanterat 

det empiriska materialet genom kontinuerliga genomläsningar för att upptäcka nya 

infallsvinklar i materialet och för att kontinuerligt bygga på och fördjupa mina egna 

berättelser om projektet. Jag har även gjort sammanfattningar av intervjuerna och 

observationerna för att få en mer lättöverskådlig översikt. Avhandlingsprocessen har 

därmed inneburit att jag successivt arbetat fram de tre analysstegen.  

 

Speciellt har formulerandet av den stora och de små berättelserna varit en process 

över lång tid där jag genom upprepade genomgångar av empirin, presentationer av 

olika utkast (vid forskningsseminarier och konferenser) utarbetat mina egna 

berättelser. Den slutliga versionen om den stora och de små berättelserna skrevs 

ganska sent i avhandlingsprocessen eftersom jag, länge höll mig öppen för hur 



 

 
 

106

berättandet i projektet förändrades över tid. Den stora (kapitel åtta) och de små 

(kapitel nio) berättelser som presenteras ska betraktas som exempel på berättande 

utifrån de många olika berättelser jag tagit del av under mina besök på Läns-

försäkringar. Som redogjorts för tidigare har den stora berättelsen växt fram som ett 

svar på vilket berättande om IT som får företräde, medan de små berättelserna som 

presenteras representerar andra betydelser och försök att förhålla sig till de 

betydelser som får företräde.  
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Kapitel sex 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

I det här kapitlet beskriver jag studiens tillvägagångssätt. Jag börjar med att 

presentera studien som en kritisk etnografi och vad som utmärker densamma.  

 

Studien av Länsförsäkringar - en kritisk etnografi 

 
Som jag beskrev i föregående kapitel har jag valt att tolka Länsförsäkringars IT-

projekt utifrån tre aspekter och analyssteg för att skapa mina egna berättelser om 

projektet. I det avseendet kan studien beskrivas som en kritisk etnografi (Myers, 

1997) Under studiens gång har jag försökt att få ta del av en varierad bild av 

projektet, vilket gjort att studien omfattat intervjuer (se avsnittet Insamling genom 

intervjuer), observationer i både mer formella och informella sammanhang (se 

avsnittet Insamling genom observationer), samt skriftligt material. För att erhålla den 

breda bilden har jag sett till att få träffa olika medarbetare på olika positioner på 

olika bolag (se avsnittet Tillvägagångssätt för att hantera IT-projektet som polyfoniskt).  

 
Som Denzin (1997) påpekar kan ett etnografiskt angreppssätt innebär att använda 

narrativ på olika sätt. Ett innebär att spegla empirin, d v s att som forskare eftersträva 

att i största möjliga mån återge en så sann bild som möjligt av empirin. Ett annat sätt 

är att förhålla sig till narrativ som kontextuella, d v s som inbäddade i en slags 

narrativ logik som t e x kan bero på kulturell tillhörighet, genus, etnicitet etc. Ett 

tredje förhållningssätt är mer postmodernt i bemärkelsen att dekonstruera narrativ för 

att påvisa hur de förstärker (eller utmanar) olika maktförhållanden i samhället och i 

organisationer. Etnografier som syftar till att spegla empirin kan förväntas bli mer 

empiriska till sin karaktär t ex genom sk tjocka beskrivningar, medan de som syftar 
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till dekonstruktion blir mer analytiska i bemärkelsen att de utgår från en (eller flera) 

teoretiska aspekter som sedan används för analysen.  

 
I studien av Länsförsäkringar har jag inte eftersträvat att spegla IT-projektet för att 

återge en fullständig bild. Däremot har jag sökt att erhålla en varierad bild och 

utifrån den breda bilden använda analysstegen för att skriva fram mina berättelser 

om projektet. Avhandlingens syfte är empiriskt drivet i den bemärkelsen att det 

riktar uppmärksamhet mot mångtydigt berättande i IT-projektet på Läns-

försäkringar. Det stämmer väl överens med Prasads förståelse av etnografi som ett 

tillvägagångssätt för att studera ett visst fenomens olika betydelser samt hur 

människor skapar mening kring dessa.  

Ethnography would insist on understanding multiple realities and uncovering the 

often complex sets of meanings associated with them. Thus, typically, in an 

ethnographic piece of writing we can expect to be faced with completely different 

versions of reality based on different participants´ interpretations of any situation. 

(1997:106) 

 
Utöver vikten av att intressera sig för olika betydelser och meningsskapande, lyfter 

Prasad ytterligare fyra aspekter av vad som kan sägas karaktärisera en etnografi. För 

det första, behovet av att placera empirin i en (historisk) kontext36. I studien av Läns-

försäkringar åstadkoms det genom en historisk introduktion av organisationen, en 

kronologisk beskrivning av projektet samt genom mina berättelser utifrån de tre 

aspekterna där det förekommer inslag av citat från medarbetare.  

 
För det andra, betydelsen av att befinna sig nära fältet och vara familjär med det som 

studeras. Mitt närmande av Länsförsäkringar har underlättats på flera sätt. Min bak-

grund som medarbetare på ett stort försäkringsbolag och efter det projektledare och 

affärsutvecklare på en Internetbyrå gör att jag har förkunskaper om både 

försäkringsföretag och om IT vilket underlättat för mig att diskutera Läns-

försäkringars projekt. Länsförsäkringars öppenhet och den access som jag givits har 

                                                 
36 Något som även framhålls av Harvey (1997) som en av de viktigaste utmaningarna för etnografiska studier av 
IT i organisationer.  
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också underlättat för mig att komma nära organisationen. Den goda accessen har i 

sin tur gjort det möjligt att genomföra intervjuer och observationer med olika med-

arbetare på olika håll i organisationen under en tidsperiod av fem år. Under dessa 

fem år har jag följt projektet i realtid, d v s jag har inte varit utelämnad åt med-

arbetarnas retrospektiva beskrivningar av projektet. Jag har istället kunnat följa hur 

projektet utvecklats över tid.  

 
För det tredje, framhåller Prasad medvetenhet och omsorg i sin framställning av 

empirin. I den här avhandlingen har det inneburit att jag, liksom beskrevs i före-

gående kapitel, gjort kontinuerliga genomgångar av empirin och låtit mina 

berättelser om projektet leva och ta form över tid, för att på så vis hålla mig öppen 

för vad som pågick i projektet. Genom att utlova anonymitet och respektera med-

arbetares önskningar om att inte bli citerade har integritet bibehållits. Genom de tre 

analysstegen har studien utarbetats för att främja tolkning och förståelse, snarare än 

för att utvärdera det som varit eller förutse framtiden.  

 
Slutligen framhåller Prasad vikten av att uppmärksamma lokalt vardagligt 

berättande, vilket är en viktig del av syftet med denna avhandling då små berättelser 

kontrasteras med en stor berättelse om IT. Jag tänker mig att denna sista punkt hör 

samman med den föregående i det avseendet att det alltid finns anledning att 

fundera över vad Prasad kallar för dilemman kring representation. Som forskare 

framställer vi både maktfulla och mer maktlösa grupper i vår forskning. Hur vi fram-

ställer dessa grupper, deras situation, deras berättelser, och deras argument har 

betydelse. Jag menar att den antenarrativa metoden och de tre analysstegen utgör en 

möjlighet att hantera risken att enbart bekräfta stora berättelser.  

 

Insamling av berättandet 

 

Czarniawska (2004) menar att insamling av berättelser kan göras på flera sätt där hon 

lyfter fram tre. Det första sättet innebär att forskaren samlar in spontant berättande, 
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vilket Czarniawska menar kan vara en svår metod eftersom det kräver stor lyhördhet 

och förmåga att senare kunna sortera ett ofta väldigt omfattande och brett material. 

Det andra sättet innebär att locka fram mer generellt berättande t ex genom 

intervjuer. Det tredje sättet innebär att forskaren lockar fram berättande om en 

specifik företeelse, t ex genom att ge en kontext till en respondent och sedan låta 

respondenten skriva ner sin egen berättelse. Det empiriska materialet för den här av-

handlingen har delvis samlats in som spontant berättande, men i en specifik kontext 

(observationer genomförda inom ramen för Länsförsäkringars IT-projekt), och 

genom att locka fram berättande om projektet i intervjuer. Czarniawskas olika sätt att 

samla empiri relaterar främst till att berättande återfinns i muntliga utsagor. Jag har 

även studerat skriftligt material t ex nyhetsbrev, interntidningar, OH-presentationer, 

etc. För en sammanställning av hur jag samlat berättande på Länsförsäkringar, se 

tabell 6.1 nedan. För en fullständig sammanställning över det empiriska materialet, 

se bilaga 1. 

 

Hur berättande kan samlas in 
 

Hur berättande insamlats på Länsförsäkringar 

Insamling av spontat berättande i organisationer 
(Czarniawska, 2004, se även Boje, 2001). 

Insamling av berättande under observationer av 
möten av olika slag, utbildningar samt luncher 
och fikaraster. Här har fältanteckningar 
genomgående förts.  

Locka fram berättande t ex genom intervjuer 
(Czarniawska, 2004). 

Öppna intervjuer där jag diskuterat IT-projektet 
med medarbetare och konsulter. Vissa har 
bandats, vid andra (speciellt längre intervjuer) har 
fältanteckningar förts.  

Fråga efter specifika berättelser (se t ex 
Czarniawska, 2004). 

Vissa medarbetare har jag träffat återkommande 
och jag har då frågat efter specifikt berättande 
genom att ställa frågor så som ”Vad pågår i 
projektet just nu”. 

Samla annat material än muntligt, t ex i form av 
texter, foton, film, ljudupptagningar. 

Insamling av skriftligt material om projektet 
(används i analys) och om Länsförsäkringar 
(faktauppgifter som används för att ge 
bakgrundinformation om organisationen).  

 

Tabell 6.1: Hur berättande kan samlas in samt hur jag samlat berättande på Länsförsäkringar 

 

Eftersom de två viktigaste sätten att samla empiriskt material har utgjorts av 

intervjuer och observationer beskrivs det i två egna avsnitt nedan. Gemensamt för 

såväl intervjuer som observationer är att de alla relaterat till Länsförsäkringars IT-
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projekt. Det innebär att alla intervjuer behandlat projektet, liksom alla observationer 

gällt aktiviteter inom ramen för projektet t ex möten och utbildningar.  

 

Insamling genom intervjuer 
 

Intervjuer har genomförts med för det mesta en person åt gången, men i vissa fall två 

personer (för en komplett lista över alla intervjuer, se bilaga 1). Intervjuerna genom-

fördes i form av öppna samtal, där jag i vissa fall hade frågor med mig som jag på 

förhand visste att jag ville fråga respondenten, medan jag i andra fall hade en över-

gripande fråga så som vad händer i projektet. Det innebar öppna intervjuer av mer 

diskuterande karaktär där jag bad respondenten berätta om vad som pågick i 

projektet och där jag ställde följdfrågor kring de ämnen som dök upp. I vissa fall 

bandades och renskrevs intervjuerna, i vissa fall tog jag anteckningar under 

intervjuns gång. Samtliga intervjuer med medarbetare från Länsförsäkringar skedde 

på Länsförsäkringar Bergslagen i Västerås eller på LFAB i Stockholm, d v s på 

respondentens egen arbetsplats. Intervjuer med externa konsulter skedde på andra 

platser än på Länsförsäkringar.  

 

Insamling genom observationer 
 

För att inte enbart få projektet presenterat för mig genom intervjuer, utan även få ta 

del av medarbetarnas berättande och dialoger med varandra, började jag genomföra 

observationer av olika aktiviteter inom projektet i form av veckomöten, lednings-

möten, utvecklingsmöten, utbildningar, planeringsmöten etc. Vid dessa olika 

sammankomster deltog framför allt medarbetare från Länsförsäkringar Bergslagen 

och LFAB, men vid vissa tillfällen även medarbetare från andra länsbolag samt 

externa konsulter och utbildare. Vissa observationer skedde i mindre sammanhang 

med några få personer i ett informellt möte. Andra observationer skedde i större 

sammanhang t ex vid utbildning av all personal på en avdelning eller möten mellan 

ett antal personer från olika länsbolag och LFAB. Observationerna varade mellan ett 

par timmar och en hel dag. Vid samtliga observationer togs fältanteckningar.  
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Att observera olika sammanhang gjorde det möjligt att få ta del av både det 

vardagliga mer informella berättandet och diskussionerna medarbetare emellan, 

samt konstruktionen av de mer officiella berättelserna om IT-projektet. Min roll 

under observationerna var iakttagande snarare än deltagande, vilket tillät mig att 

som åhörare studera hur berättandet (om)skapade IT-projektet i den organisatoriska 

vardagen. Observationerna möjliggjorde även att jag vid intervjuer kunde relatera till 

och fråga om sådant som försiggått under observationer. Det gjorde det möjligt för 

mig att diskutera och erhålla medarbetarnas egna reflektioner kring vad som skedde 

i projektet, med min egen erfarenhet från intervjuer och observationer som bas.  

 

Utöver intervjuer och observationer har jag deltagit vid informella tillfällen i form av 

fikaraster och luncher. Jag har även haft återkommande möten 2-4 gånger per år med 

en kontaktperson på Länsförsäkringar Bergslagen. Samma kontinuerliga kontakt har 

inte kunnat upprätthållas med LFAB eftersom min kontaktperson där har växlat över 

tiden.  

 

Analys av berättande 

 

Berättande som samlas in kan analyseras på flera olika sätt. Berättelser från empirin 

kan t ex användas i forskning genom att citat återges eller genom textanalyser. 

Berättelser kan också skapas (Denzin, 1997) när forskaren gör någonting med 

berättandet, d v s forskaren skapar sin egen berättelse utifrån empirin. Ytterligare ett 

sätt är att dekonstruera texter från empirin, t ex genom att byta ut vissa ord, 

händelser e t c för att illustrera deras betydelser (Czarniawska, 2004). Som Boje (1991) 

och Czarniawska (2004) illustrerar, är linjen mellan att insamla och skapa berättelser 

hårfin. Därmed kan även gränsen mellan att insamla och analysera konstateras vara 

detsamma. D v s medan forskaren insamlar berättelser påbörjas samtidigt skapandet 

av forskarens egen berättelse vilket är en del av analysen.  
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Jag har använt berättande från Länsförsäkringar på framför allt två sätt; för det första 

genom att återge berättande i form av citat från observationer, intervjuer eller 

skriftliga dokument. För det andra genom att skriva om berättandet från Läns-

försäkringar med mina egna ord, d v s skapa min egen berättelse utifrån deras 

berättande. Jag använder det empiriska materialet på lite olika sätt i de tre analys-

kapitlen (sju, åtta och nio). I kapitel sju använder jag information om hur den nya 

IT´n används i organisationen för att betrakta Länsförsäkringars IT utifrån 

panoptikonaspekt. I kapitel åtta och nio sätter jag större fokus på själva berättandet. I 

dessa två kapitel gör jag, som beskrivits i kapitel fyra, en distinktion mellan 

berättande och berättelser då jag benämner det material som jag samlat från 

Länsförsäkringar som berättande, vilket sedan genom min tolkning omformuleras till 

små och stora berättelser. I kapitel sju, åtta och nio presenteras berättande från Läns-

försäkringar tematiskt, snarare än kronologiskt.  

 

Mina berättelser utifrån de tre aspekterna (vilka presenteras i de tre kapitlen) ska inte 

ses som avbilder av det empiriska materialet utan just som tolkningar utifrån ett 

syfte. Denzin framställer det på följande sätt 

We need to understand that writing is inscription, an evocative act of cretion and 

representation. (1997:25-26) 

 

Att diskutera stora och små berättelser i relation till varandra gör att jag använt mig 

av dekonstruktion i en Bojeansk bemärkelse, något som är en del av den ante-

narrativa metoden. För en sammanställning av vad som kan göras med berättande 

och vad jag gjort, se tabell 6.2 nedan.  
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Vad forskare kan göra med berättande Vad jag gjort med berättandet från 
Länsförsäkringar 

Använda transkriberingar, t ex genom att lyfta 
fram citat eller göra textanalys (Czarniawska, 
2004). 

Återgivande av citat där jag anger var uttalandet 
yttrats/skrivits, datum, samt sammanhang. 

Skriva om till egen berättelse (Czarniawska, 
2004). 

Avhandlingen är min berättelse om 
Länsförsäkringars IT-projekt. 

Dekonstruera en text (eller bild, vilket då kallas 
för konnutationstest, se t ex Fiske 1990) för att 
pröva dess betydelse(r) (Czarniawska, 2004, 
Martin, 1990, Boje, 2001). 

Jag dekonstruerar berättandet på 
Länsförsäkringar genom relatera den stora och 
de små berättelserna i relation till varandra.  

 

Tabell 6.2: Vad forskare kan göra med berättande och vad jag gjort  

 
Till beskrivningen ovan bör två tillägg göras. Det första har att göra med det 

forskningssammanhang som jag ingått i, vilket inneburit att min berättelse om Läns-

försäkringar inte varit ett arbete i ensamhet, utan ett arbete som pågått i ett kollegialt 

sammanhang37. Det andra, vilket berördes tidigare då jag med Bojes hjälp framhöll 

läsaren som medskapare till berättelser, innebär att jag som författare aldrig kan 

kontrollera hur läsaren tolkar texten. Varje läsare är, genom sin egen tolkning, med-

skapare till mina berättelser om Länsförsäkringars IT-projekt. Därmed gäller inte 

antagandet att avhandlingen slutits då den lämnats till tryckeriet, utan berättelsen 

om Länsförsäkringar utifrån denna text kommer att omskapas så länge människor 

bemödar sig om att läsa den. Det kan även ses som en inbjudan till läsaren att, om än 

i det tysta, bekräfta, protestera, modifiera, eller förkasta vad som sagts och vad som 

kommer att sägas.  

 

                                                 
37 Skrivande tillsammans med kollegor har varit en viktig del av avhandlingsprocessen. I ett tidigt skede av min 
avhandlingsprocess innebar det ett par arbeten relaterade till nätverksteori (Dahlin och Edlund, 2005 samt 
Berglund, Dahlin och Johanson, 2005, se även kapitel två). I senare skede skrevs en artikel där aspektseende 
användes som analytiskt verktyg (Berglund, Dahlin och Johansson, 2007, se kapitel fem). En tidig analys av 
Länsförsäkringars IT-projekt utifrån berättande resulterade i ett konferenspapper som jämför det metaforiska 
språket kring IT med det kring balanserade styrkort (Dahlin och Mårtensson, 2005) liksom ett konferenspapper 
utifrån Foucault (Dahlin och Johansson, 2005). Det kollegiala sammanhanget har varit betydelsefullt även för 
annat skrivande än det om Länsförsäkringar, vilket gett värdefull reflektion och tankar som jag tagit med mig i 
studien av deras IT-projekt (se Dahlin och Tilling, 2007 samt Dahlin, 2008).  
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Tillvägagångssätt för att hantera det polyfoniska IT-projektet  
 

Jag har tidigare angett att en utgångspunkt för avhandlingen innebär att betrakta 

Länsförsäkringar som en polyfonisk organisation, där Bojes (1995, 2001) metafor 

Tamara används för att finna ett förhållningssätt till empirin. Att uppmärksamma 

och skriva fram olika röster och berättelser stämmer väl överens med Meyerson och 

Martins (1987) paradigm tre vilket innebär att olika medarbetare (inte bara chefer) 

bidar till förändring i en organisation. Det överensstämmer även med Denzins (1997) 

beskrivning av en etnografi som ett montage, där forskaren använder berättande från 

empirin för att montera sin egen berättelse.  

 

Med Tamara som ett förhållningssätt till empirin välkomas att olika röster från olika 

positioner och tidpunkter på Länsförsäkringar kommer till tals, liksom att upp-

märksamma hur röster förändras över tid. Det har tagit sig uttryck i att jag har 

intervjuat och observerat medarbetare som arbetar med försäljning till privatkunder 

via telefon, företagsförsäljare som arbetar genom att besöka företag och erbjuda 

försäkringar, chefer på många olika positioner, konsulter som deltagit i IT-projektet, 

projektledare, verksamhetsutvecklare, sk superanvändare av IT´n etc. Förutom att 

det varit människor på en rad olika positioner har det varit människor i olika åldrar, 

både kvinnor och män. Kontakterna med Länsförsäkringar har pågått under hela 

avhandlingsarbetet, d v s under fem års tid. Mina vistelser i Tamara, d v s på Läns-

försäkringar har därmed pågått under en relativt långt tid. Jag gjorde de första 

intervjuerna 2002 och de sista kontakterna inom ramen för avhandlingen skedde 

under hösten 2007. Några personer har jag träffat återkommande; i intervjuer, under 

observationer samt vid avstämningar under flera års tid. 

 
De medarbetare jag träffat vid intervjuer och observationer på LFAB har i olika grad 

varit inblandade eller berörda av IT-projektet; antingen i teknikprojektet eller i 

verksamhetsdelen av projektet. Medarbetarna har roller så som projektledare, 

systemutvecklare, utbildare, deltagare i ledningsgrupp, kommunikationschef, 

marknadschef. De medarbetare jag träffat vid intervjuer och observationer på 

Länsförsäkringar Bergslagen har roller så som projektledare, säljledare/coach, 
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företagssäljare, privatförsäkringssäljare, utbildare, avdelningschef, deltagare i 

ledningsgrupp.   

 

Min roll som forskare 

 
Vad gäller min roll som forskare i mina möten med Länsförsäkringar, kan två saker 

sägas. Den första handlar om min roll som forskare och förväntningarna på Läns-

försäkringar kring vad studien skulle resultera i. De initiala kontakterna med Läns-

försäkringar innebar en dialog kring min roll som forskare, där vi tillsammans 

beslutade att min roll var att börja med att få en förståelse för projektet för att först 

därefter välja angreppssätt, något som skiljde sig från en idé om att min roll var att 

utvärdera projektet utifrån ett implementeringsperspektiv; vad som fungerat bra och 

vad som fungerat dåligt, samt utifrån dessa resultat presentera hur projektet kunde 

ha genomförts på ett bättre sätt. Som jag beskrivit tidigare anlade jag till en början ett 

nätverksperspektiv på studien, men utifrån en undran kring polyfonin och de olika 

betydelserna som tillskrevs IT i berättandet valde jag att istället använda mig av ett 

narrativt angreppssätt, vilket kunde hjälpa mig att ta mig an IT-paradoxen och 

hantera den spretiga empirin.  

 
Den andra har att göra med vilken roll jag intog under mina besök på Läns-

försäkringar. Min roll under intervjuerna var mer aktiv än under observationerna 

eftersom intervjuerna genomfördes mer som samtal kring IT-projektet medan 

observationerna genomfördes som iakttagande och inte deltagande observationer. 

Det innebar att jag under observationerna var mer passiv i förhållande till de andra 

deltagarna. Därmed inte sagt att min närvaro inte hade någon påverkan. Min 

närvaro var inte omärkbar; i vissa fall adresserades jag genom att någon kunde säga 

att ”vi kanske ska fråga forskaren vad hon säger”, i andra fall blev jag ombedd att 

inte citera uttalanden. Jag deltog dock aldrig i samtalen under observationerna. För 

att minska risken att människor skulle känna en oro för att bli utlämnade i av-

handlingen har jag vid samtliga intervjuer och observationer utlovat anonymitet. När 

jag återger citat anger jag var citat yttrats, om det skett under en intervju eller 
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observation samt vilket datum. I vissa fall där datumet underlättar identifikation av 

den som gjort uttalandet har ett annat datum under samma år angetts för att därmed 

säkerställa respondentens anonymitet.  
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Kapitel sju 

 

IT UTIFRÅN PANOPTIKONASPEKT 

 

Det är nu dags att ta sig an Länsförsäkringar och deras IT-projekt utifrån de olika 

analyssteg som presenterades i kapitel fem. I det här kapitlet diskuteras IT som ett 

panoptikon. Det finns flera anledningar att ta sig an den här aspekten. För det första är 

panoptikonet en relativt vanlig metafor i organisationsstudier av IT där Foucault 

används. Det finns därmed anledning att redogöra för några sådana studier och 

deras resultat. För det andra ger panoptikon en möjlighet att studera IT´s yttre 

kontrollerande makt, vilket är en annan form av makt än den stora berättelsens, 

vilket diskuteras i nästa kapitel. För det tredje, beskrivs IT som en självklarhet för 

företag som vill vara i kontroll och befinna sig i framkant av utvecklingen (Porter, 

1998), något som kan ses som ett uttryck för hur IT sammankopplas med en tro på 

framsteg och utvecklingsoptimism (von Wright, 1993). Det gör det betydelsefullt att 

använda panoptikon för att reflektera kring IT som ett kontrollsystem i 

organisationer.  

 

I linje med en rad andra forskare använder jag mig av Foucaults panoptikon för att 

resonera kring IT som ett system för kontroll. Den forskning som beskrivs nedan kan 

ses som exempel på kritisk och emancipatoriskt inriktad forskning, då den t ex söker 

problematisera kontroll och makt i organisationer i syfte att bidra till med-

vetandegörande och reflektion. Som jag återkommer till senare, finns forskare som 

menar att det finns risker med att använda Foucaults panoptikon för att studera IT 

(Timmons, 2003, Bain och Taylor, 2000), men det finns även forskare som framhåller 

argument för att inte överge panoptikonet utan snarare använda det på ett sätt som 

kan beskrivas som post-panopticism (Boyne, 2000). Att använda panoptikonet för att 

diskutera IT som ett kontrollsystem innebär att jag på ett fokuserat och avgränsat sätt 
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kan diskutera IT´s yttre makt. De begrepp som står i fokus i kapitlet är disciplinering, 

kontroll och motstånd (Foucault, 2003).  

 

Kapitlet är disponerat på följande sätt; härnäst diskuteras forskning som använt sig 

av Foucaults (ibid) panoptikon för att studera kontroll i organisationer. Därefter 

diskuteras vad det innebär att betrakta Länsförsäkringars IT som ett panoptikon. 

Kapitlet avslutas genom en diskussion om motstånd, frånvaron av detsamma, samt 

hur förståelse för IT´s makt ökar genom att både ta yttre makt och den stora 

berättelsens makt i beaktande.   

 

IT som ett panoptikon 

 

Övervakning och kontroll har framhållits som en nyckel till management (Timmons, 

2003) där managerandet av organisationer innebär att medarbetare samordnar sig 

men även underordnar sig organisationen i syfte att åstadkomma någonting till-

sammans. IT´s har stor betydelse för kontroll i organisationer, något som i allt högre 

utsträckning tenderar att tas för givet (Lyon, 2007)38. Även om den ledande principen 

för social ordning i dagens samhälle är förförelse snarare än panopticism, menar 

Boyne (2000) att panoptikonet som en metafor fortfarande har relevans för att 

studera utövandet av kontroll. Panoptikon, så som beskrivet och använt av Foucault 

(2003) är en välanvänd metafor för att analysera yttre övervakning och kontroll i 

organisationer.  

 

Begreppet panoptikon hämtar Foucault (ibid) från Bentham och det refererar till 

arkitekturen för ett fängelse där alla celler utgår från ett torn som är placerat i mitten. 

                                                 
38 Lyon menar att människor idag lever i ett övervakningssamhälle där teknik så som IT har en avgörande 
betydelse. Han poängterar att hans tankar kring övervakningssamhället inte är en elak konspirationsteori om 
samhället som ett fängelse för dess medborgare, utan att det istället ska ses som en kommentar till människors 
sociala dagliga liv. Där tar vi del av andras liv; på jobbet, via tidningar, på reality-TV så som Big Brother och 
bloggar på Internet. Samtidigt så blir våra egna liv synliga på många olika sätt; via våra mobiltelefoner som vi 
inte kan leva utan, i folkbokföring, sjukvårdsregister, kunddatabaser, hastighetskameror, övervakningskameror, 
passerkort, inloggningar på datorer och på Internet, e t c. Lyon skiljer på tre olika former av övervakning/seende 
där de tre ofta samverkar. De olika typerna är: ansikte-mot-ansikte, byråkratisk filbaserad samt elektronisk. Som 
exempel på där de tre samverkar ger Lyon ett call-center. (Lyon, 2007)  
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Cellerna har två fönster; ett utåt och ett inåt tornet. Fönstret mot tornet kan dock 

endast ses igenom inifrån vilket innebär att en övervakare i tornet har möjlighet att 

se alla fångar när som helst. Syftet med ett panoptikon är inte att faktiskt se alla 

fångar hela tiden utan snarare att skapa medvetenhet hos fångarna att de, när som 

helst, kan vara iakttagna, utan att själva veta om de är sedda eller inte. 

 

Foucault (ibid) använder panoptikon för att beskriva rättväsendets utveckling, från 

disciplinering via kroppsstraff till disciplinering av självet genom självdisciplin och 

inordning i tid och rum. Panoptikon illustrerar hur människor lär sig normala 

beteenden och att stävja det som anses som onormalt. Panoptikonet blir ett effektivt 

verktyg för kontroll och styrning av såväl kropp som själ. Den makt som utövas med 

hjälp av panoptikonet kan ses som automatisk och avhumaniserad; fången görs till 

ett objekt för övervakning, aldrig till ett subjekt för utbyte av kommunikation el dyl.  

Fysisk bestraffning eller våld behövs inte för att upprätthålla den kontroll som åstad-

koms via panoptikonet.  

 

Panoptikonet kan ses som ett exempel på hur disciplinering av kroppen leder till 

disciplinering av själen. Via kontroll av fångarnas kroppar styrs deras tankar; 

rumslig kontroll begränsar fångarnas rörelsefrihet och genom att bestämma var de 

får vistas och när, genom specificerade tidsscheman disciplineras kroppen och 

tankens uppmärksamhet styrs. Foucault (ibid) visar hur det parallellt med fängelsets 

framväxt, utvecklas såväl juridiska system som sociala normer.  Kategoriserings-

system växer fram utifrån brottsliga företeelser och människors beteenden kan 

etiketteras och värderas som brottsliga eller inte. Ett kunskapsfält utvecklas kring 

såväl vad som är brottsligt som hur brottslingar ska hanteras. En av Foucaults 

deviser är att kunskap och makt inte kan separeras från varandra; där det finns 

kunskap kommer det alltid att finnas makt och vice versa. Parallellt med att 

kunskapsfält utvecklas uppstår således maktrelationer. I panoptikonet utövas makt 

först och främst över de fångar som befinner sig inom dess seende. Men panoptikon 

begränsar inte denna makt till att utövas endast över dem som görs synliga i själva 

byggnaden. När kunskapsfältet kring brottslingar och brottslighet blir allmänt 
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accepterat och vedertaget utvecklas även en maktstruktur i samhället, i relation till 

vilken människor lever sina liv. Panoptikonet statuerar därmed exempel för dem 

som inte är ägnar sig åt brottsliga aktiviteter. Panoptikonets disciplinerande maktfält 

når därmed även dem som befinner sig utanför panoptikon som byggnad.  

 

Innan jag fördjupar redogörelsen för hur panoptikonet används för att studera IT i 

organisationer kan det nämnas att panoptikonet även använts för att problematisera 

det moderna samhället som ett övervakningssamhälle. Forskare använder Foucaults 

panoptikon för att hävda att människor lever i ett övervakningssamhälle vilket 

möjliggörs av ny teknik (se t ex Koskela, 2003, Mann et al, 2003 och Wood, 2003). 

Koskela (2003) menar att vi gått in i en kam era, en era av oändlig representation. Ett 

samhälle där kontroll och övervakning sker subtilt med hjälp av teknik. För Foucault 

var fysisk plats (panoptikonet) viktigt för att förstå social kontroll. Koskela menar att 

det har blivit svårare att förstå kontroll i en tid då tekniken gör att fysisk plats fått 

mindre betydelse. Något som den ökade användningen av övervakningskameror i 

samhället illustrerar på flera sätt; ofta vi vet inte om att vi är övervakade, över-

vakaren kan befinna sig väldigt långt bort eller väldigt nära utan att vi har en aning 

om vilket. Samtidigt finns en fascination över att vara sedd. Människors liv har i 

många avseenden televisioniserats (ibid), inte bara i samhället i stort, utan även i 

organisationer. Via tidrapporter, genom att logga aktiviteter, genom att synas på 

intranät och hemsidor, genom att cc:a mail till ”rätt” personer, visar medarbetare i 

organisationer att de finns, att de gör bra saker och att de är nyttiga.  

  

Tidigare forskning av IT som ett övervaknings- och kontrollsystem i organisationer 

har lett fram till olika resultat. Den har bl a konstaterat att datorisering innebär nya 

möjligheter att utöva kontroll. Utifrån en studie av ett call-centra dras slutsatsen att 

IT medger ett perfekt panoptikon, d v s total övervakning och kontroll där motstånd 

är obefintligt (Fernie och Metcalf, 1998). Fernie och Metcalf menar att det ”löpande 

bandets tyranni” (1998:2) i början av industrialiseringen framstår som en 

söndagspicknick i jämförelse med den kontroll som utövas genom IT i de moderna 

call-centra som de studerat. 
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Andra forskare har kommit fram till närmast motsatta resultat och de riktar kritik 

mot bl a Fernie och Metcalf. Ett sådant exempel är Bain och Taylor (2000) som lägger 

stort fokus på att studera och visa hur motstånd mot övervakning och kontroll upp-

står i organisationer. Författarna använder Foucaults panoptikon för att diskutera 

hur IT bidrar till disciplinering och kontroll samt hur motstånd mot IT utövas. 

Författarna kritiserar därmed Fernie och Metcalfs studie som de menar ignorerar 

möjligheter till motstånd. Bain och Taylor uttrycker en oro för hur panoptikonet 

används då de menar att det ibland används för att överdriva ledningens möjligheter 

att utöva kontroll och managera människor och organisationer. De riktar sig framför 

allt emot att IT framställs som ”det perfekta panoptikonet” där motstånd är 

obefintligt och där organisationens medarbetare övervakar sig själva genom 

disciplinering och självkontroll.  

 

Deras kritik gäller inte Foucaults panoptikon i sig, utan snarare andra forskares 

användning av panoptikon där de menar att forskare allt för ofta ignorerar möjlig-

heterna till motstånd och som, om motstånd tas i beaktande, är i form av individens 

försök att komma undan, aldrig i termer av kollektiv handling. Bain och Taylor 

menar att ett sådant okritiskt användande av panoptikon påminner om teknologisk 

determinism. En liknande synpunkt förs fram av Lyon (2007) som menar att det 

förekommer en överanvändning av Foucaults panoptikon och att studier av IT 

ibland gör sig själva onödigt sårbara genom att framställa IT i dager av teknologisk 

determinism (vilket kan jämföras med diskussionen kring det teknologiska 

imperativet i kapitel tre).  

 

Att likna IT vid ett perfekt panoptikon gör IT till ”boven i dramat” men Epling et al 

(2003) framhåller utifrån sin studie av lärares möjligheter att övervaka studenter via 

webbverktyget Web-CT, att teknik varken är ond eller god i sig. IT kan användas på 

sätt som kan vara tveksamma ur etiska aspekter, men IT kan även användas på 

andra sätt, t ex i enlighet med Freires pedagogik som syftar till emancipation. Deras 

studie flyttar fokus från IT som teknik till användandet av IT som avgörande för 

huruvida IT bidrar till oetisk behandling av människor eller till emancipation. Vid 
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beaktandet av tidigare studier som använder panoptikon framstår det att skillnaden 

mellan att utöva kontroll och idka omsorg inte alltid är helt lätt att identifiera. Om vi 

t ex tar övervakningskameror som exempel är tanken bakom de flesta att verka för 

medborgarnas trygghet (Wood, 2003), ett exempel som kan illustrera hur svårt det är 

att ta en god intention (medborgarnas trygghet) och omsätta den till praktik 

(övervakningskameror som äventyrar enskilda människors integritet).  

 

Bain och Taylor (2000) menar liksom Foucault, att där det finns försök till kontroll 

finns det alltid motstånd, något som bekräftas av deras egen studie av just ett call-

center. Deras slutsatser kan sammanfattas i tre punkter; 1) styrförsök/management 

resulterar väldigt sällan om aldrig i total kontroll, 2) panoptikonet är inte perfekt, 

bland annat därför att många medarbetare inte är medvetna om att de är 

övervakade, och 3) studien visar att det förekommer aktivt kollektivt motstånd.  

 

Studier har således visat att IT kan liknas vid ett panoptikon för att övervaka och 

kontrollera organisationer. Vad gäller medarbetarnas motstånd råder det delade 

meningar där studier både visat på IT som ett perfekt panoptikon (se t ex Fernie och 

Metcalf, 1998) medan andra framhåller medarbetarnas möjligheter till motstånd (se t 

ex Bain och Taylor, 2000). Jag övergår nu till att diskutera IT som ett panoptikon på 

Länsförsäkringar. Till skillnad från de två kommande kapitlen där jag tar fasta på 

berättandet om IT, fokuseras i det här kapitlet min berättelse utifrån medarbetarnas 

beskrivningar av hur IT fungerar och används i organisationen.  

 

Arbetet i den nya IT´n39 

 
Låt oss börja med att tänka oss in i hur en vanlig arbetsdag för en medarbetare på 

Länsförsäkringar Bergslagen ter sig. Vi tänker oss en medarbetare som arbetar på 

kundtjänst med försäkringsrådgivning till privatkunder. Medarbetaren genomför sitt 

arbete med framför allt två redskap; telefonen och datorn. Via telefonen är med-

                                                 
39 All information i det här och de kommande avsnitten i det här kapitlet som inte är notad kommer från 
intervjuer och observationer på Länsförsäkringar Bergslagen samt LFAB.  
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arbetaren uppkopplad på en slinga för att ta emot frågor från kunder vart eftersom 

samtal kommer in. Arbetsdagen börjar när medarbetaren placerar sig på sin plats och 

loggar in på sin dator. Alla medarbetare har en egen identitet som inloggning vilket 

gör att varje medarbetare identifieras när de loggar in och därmed tilldelas de 

behörigheter som just den medarbetaren har. Innan medarbetaren tar sig an samtal 

med kunder som ringer in öppnas IT-systemet. Den nya IT´n är ett webbaserat gräns-

snitt som kan plocka upp information från en rad andra underliggande försäkrings-

system.  

 

Dagens första samtal kopplas fram. Det är en kund som ställer en fråga om en villa-

försäkring. Medarbetaren söker på kunden i IT-systemet och får sedan upp en över-

blicksbild över kunden. Denna överblicksbild visar många olika uppgifter om 

kunden; var han eller hon bor, vilka försäkringar kunder har, vilka erbjudanden 

kunden fått tidigare, vilka andra medarbetare som varit i kontakt med kunden. Över-

blicksbilden gör det möjligt för medarbetaren skapa sig en uppfattning om kundens 

försäkringar och behov. Medarbetaren lägger märke till att kunden som ringer in har 

inte någon bilförsäkring registrerad hos Länsförsäkringar och bestämmer sig därför 

att förhöra sig om kunden vill ha en offert på bilförsäkring när det andra ärendet är 

avklarat. För att lösa kundens fråga om villaförsäkringen, en ändring av lös-

öresbeloppet, måste medarbetaren klicka sig in på villaförsäkringen vilket innebär att 

översiktsbilden lämnas. När villaförsäkringen är ändrad går medarbetaren tillbaka 

till översiktsbilden för att kunna gå in någon av de andra försäkringarna om det 

behövs. Kunden tycker det låter intressant att få ett pris på bildförsäkring och med-

arbetaren klickar sig in i motorförsäkringssystemet för att räkna på en offert. Kunden 

kan inte bestämma sig men offerten sparas i systemet och finns därmed kvar nästa 

gång kunden ringer in.  

 

För medarbetaren gäller det att arbeta på under samtalet för att det inte ska ta för 

lång tid, men samtidigt måste kundens försäkringar hinna stämmas av. I de gamla 

IT-systemen innebar arbetet att medarbetarna i högre utsträckning klickade runt i 

olika system för att få en överblicksbild av kunden. Nu när en överblicksbild erbjuds 
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av det nya IT-systemet behöver medarbetaren använda mindre tid åt att bläddra 

bland olika system. Istället blir det mer väntetid då det nya IT-systemet (gränssnittet) 

hämtar information från underliggande system och databaser. Väntetiden ägnas ofta 

åt att prata med kunderna om deras försäkringar, vilket ibland leder till mer-

försäljning.  

 

Senare under dagen övergår medarbetaren till att ringa på en kampanj gentemot 

befintliga kunder. Kunder som har sina hemförsäkringar hos Länsförsäkringar 

erbjuds förmånlig pensionsförsäkring. Kampanjen innebär att medarbetaren på Läns-

försäkringar, istället för att få kunders telefonsamtal inkopplade till sig, kopplas fram 

till de kunder som ska få erbjudandet. IT-systemet används nu genom ett script 

vilket medarbetaren följer i samtalet med kunden. Scriptet lotsar medarbetaren 

genom samtalet med kunden, och om kunden tackar ja till att teckna en ny 

försäkring, hjälper scriptet till att lotsa medarbetaren i loggandet av kundens 

uppgifter i IT-systemet.   

 

Jag går nu vidare till att, med panoptikon (Foucault, 2003) i åtanke, ge en inblick i 

hur arbetet i det nya IT-systemet disciplinerar medarbetarnas arbetssätt.  

 

Disciplinering  

 

För Länsförsäkringar var en viktig utgångspunkt för införandet av den nya IT´n att 

all information om kunderna skulle nås genom ett enda gränssnitt för att därmed 

underlätta överblicken över respektive kund. Gränssnittet gör det även enklare att 

erhålla överblickbilder av medarbetarna eftersom information från databaserna kan 

hämta och visa information om individer, avdelningar eller länsbolag. För att den 

nya IT´ns ska användas på avsett sätt ställs krav på att medarbetarna disciplinerar 

sina arbetssätt. För det första måste medarbetarna arbeta vid datorn och de måsta 

använda IT i sitt arbete. För det andra måste de lära sig att logga information om 

kunderna i det nya systemet. För det tredje måste loggningen ske på korrekt sätt.  
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Låt mig förklara vad loggning av information i IT-systemet innebär och hur det kan 

ses som ett uttryck för disciplinering av medarbetare i syfte att förbättra kontrollen 

av organisationen. För att all information om kunderna ska kunna samlas i IT´n 

krävs att alla medarbetare som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med en kund 

loggar informationen, d v s skriver in den i IT-systemet, för att den ska göras till-

gänglig för alla medarbetare med access. För såväl de medarbetare som arbetar vid 

telefonen (främst privatförsäkringssäljare) som de som möter kunder ansikte mot 

ansikte (företagssäljare, livförsäkringssäljare och skadereglerare) innebär det att 

dagligen utföra sitt arbete med hjälp av den nya IT´n. I IT loggas information kring 

vad som diskuterats med kunderna, vilka lösningar som erbjudits, om kunden tackat 

ja eller nej till ett erbjudande, om en skada skett, hur den hanterats, alla fakta runt 

skadan etc. Viss information skrivs in i fritext, men de flesta val i IT´n är förval i form 

av olika kategoriseringar t ex vilken typ av aktivitet som genomförts (möte, telefon-

möte, kampanj etc). Alla uppgifter som loggas i systemet lagras i en databas, vilket 

innebär att de sparas på ett strukturerat sätt och att all information blir sökbar. Med-

arbetarna kan t ex söka på sina egna aktiviteter, på aktiviteter relaterade till en viss 

kund, och chefer kan t ex söka ut olika medarbetares aktiviteter och säljresultat.  

 

IT-systemet kan utifrån panoptikon ses som designat för att underlätta disciplinering 

av medarbetarna; medarbetarna styrs in till en översiktsbild utifrån vilken de måste 

arbeta vidare med kundens uppgifter. Det utgör en betydelsefull skillnad från 

tidigare då medarbetarna arbetade i en rad olika system och där de, utifrån sina egna 

preferenser kunde gå direkt till ett specifikt försäkringssystem. Den nya IT som ett 

gränssnitt leder medarbetarna till översiktsbilden vilket innebär att de måste börja i 

gränssnittet där de får ta del av övergripande och allmän information om kunden. 

Det innebär att medarbetaren kan ta ställning till om det finns andra försäkringar 

utöver den som bör diskuteras, om någon försäkring saknas, utökning av befintliga 

försäkringar, ändring av försäkringsbelopp e t c. För de telefonförsäljare som arbetar 

med att ringa upp potentiella kunder för att erbjuda dem att teckna en försäkring, 

finns även script, vilket gavs exempel på ovan. Det innebär att medarbetare under 

det pågående samtalet med kunden klickar sig fram igenom ett script som anger vad 
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som ska diskuteras och vilken information som ska registreras i IT´n. Scriptet styr 

därmed samtalets innehåll, struktur och medarbetarens loggning i systemet.  

 

När medarbetarna genomför sitt arbete med hjälp av den nya IT´n innebär det att de 

disciplinerar sitt arbete. IT vägleder, kategoriserar och synliggör vilket sätter 

ramarna för medarbetarnas arbete. IT visar matrialiteter och en ordnad fysisk miljö 

på skärmen, vilket kan jämföras med hur en karta visar vissa saker och inte andra. IT 

kan ses som ett managementverktyg men även som något som begränsar, 

marginaliserar och exkluderar (Edenius och Styhre, 2006). Ett argument för med-

arbetarna att disciplinera sitt arbete i den nya IT´n är att det ger dem ökad trygghet i 

sin roll som medarbetare på ett försäkringsbolag. Ett disciplinerat användande av IT 

bidrar till att medarbetarna bokstavligen kan ”skriva sig fria” t ex i tvister med 

kunder. Den loggade informationen ska fungera som underlag inför framtida 

diskussioner, för att få en överblick över vilka kunder som kontaktats och vad som 

erbjudits. Medarbetarna beskriver själva IT-systemet som en ”loggbok”. Det finns 

exempel på tvister med kunder, där kunden har blivit erbjuden en försäkring men 

tackat nej och sedan vid uppkommen skada hävdat motsatsen och yrkat på 

ersättning. Information om vilka produkter som erbjudits samt att kunden tackat nej 

finns då sparat i IT´n och friskriver därmed medarbetaren från ansvar för att ha fel-

försäkrat kunden.  

 

Kontroll 

 

När medarbetarna anpassar sina arbetssätt till den nya IT´n ökas möjligheterna till 

kontroll på flera olika sätt. Den nya IT´n ger möjligheter att följa vilka länsbolag och 

vilka personer på respektive bolag som använder den nya IT´n, hur de använder den, 

om de följer de föreskrivna arbetssätten, hur deras arbetsprestationer ser ut samt 

om/hur de förändras över tid. Medarbetare på Länsförsäkringar beskriver att den 

nya IT´n fungerar som en ”loggbok” över deras arbete; vilka kunder som besökts, vid 

vilken tidpunkt det skett samt vad syftet med besöket varit. IT blir även en 
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”loggbok” över hur medarbetarna disponerar sin tid på arbetet; hur långa svars-

tiderna i systemet är, hur länge får kunderna vänta innan de får svar på telefon-

frågor, hur många minuter och sekunder ägnas åt respektive kund?  

 

IT´s kontroll i tid och rum 
 

Som beskrivits tidigare är kontrollen över tid och rum en av panoptikonets starkaste 

funktioner. IT´n på Länsförsäkringar innebär att den yttre kontrollen utövas i såväl 

en tidsmässig som rumslig dimension; rumsligt genom att medarbetarna loggar 

information om var de befinner sig samt vad de gör. Det finns möjlighet att se om en 

medarbetare är inloggad vid sin dator eller inte. Som beskrevs ovan måste med-

arbetaren börja dagen med att logga in på sin dator för att identifiera sig och därefter 

kunna påbörja sin arbetsdag. Tidsmässigt fungerar IT som ett kontrollsystem genom 

att inte bara vara en loggbok över rummet utan även för medarbetarnas tid; vad de 

gör, hur länge osv. För de medarbetare som arbetar vid telefonen mäts även hur 

länge varje samtal varar. Dessa medarbetare befinner sig ”på en slinga”, d v s vart 

eftersom samtal från kunder kommer in kopplas de ut till medarbetarna som tar sig 

an frågorna.  

 

IT som det allseende ögat 
 

En annan betydelsefull aspekt av panoptikonet är seendet eller blicken (se t ex Boje, 

1995). Länsförsäkringars IT-system kan ses som både ett öppet och ett slutet system, 

d v s olika medarbetare tillåts olika seende i systemet, vilket även innebär olika 

möjligheter till kontroll. Delvis är Länsförsäkringars nya IT ett öppet system i den 

meningen att samtliga länsbolag för första gången kan dela den öppna information 

som den nya IT´n erbjuder. Det utgör en radikal skillnad från tidigare då olika läns-

bolag haft olika IT-lösningar vilket inneburit att länsbolagen i den bemärkelsen varit 

ensamma ”öar” bortom de andras insyn. Den nya IT´n innebär transparens och 

synlighet bolagen emellan. Möjligheterna till jämförelser och inblick mellan 
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länsbolag, mellan avdelningar på länsbolagen, samt mellan medarbetare, ökar 

avsevärt.  

 

Förutsatt att informationen loggas i IT´n kan alla medarbetare se varandras kund-

aktiviteter, inte bara på det egna bolaget utan på samtliga länsbolag. I denna mening 

fyller IT´n en disciplinerande och kontrollerande funktion genom att standardisera 

medarbetarnas arbetsprocedurer och aktiviteter. IT´n som ett öppet system innebär 

även att alla blir varandras potentiella övervakare. Medan fängelsepanoptikonet 

innebär en eller få övervakare som kontrollerar många, innebär IT att många kan 

kontrollera vad många gör, alternativt att många kontrollerar några få. IT kan 

därmed anses som en ännu mer effektiv men mindre hierarkisk utövare av över-

vakning, kontroll och disciplinering än panoptikonet där användaren antingen är 

fånge eller övervakare. Att betrakta IT som ett panoptikon innebär att användaren är 

kontrollerad och en utövare av kontroll på samma gång.  

 

Som lyftes fram i kapitel tre har IT studerats utifrån ledningsperspektiv och som 

ledningens system för att utöva kontroll i organisationen. När Länsförsäkringars IT 

betraktas som ett panoptikon kan vi se att IT´n kan användas av chefer för att 

kontrollera vad medarbetarna gör samt för att styra vad de gör. Men utifrån 

panoptikonet kan IT´n ses som kontrollsystem i fler bemärkelser; Länsförsäkringars 

IT är inte bara till för att chefer ska få bättre kontroll över medarbetare och 

organisationen. Den är även till för att medarbetarna ska hålla bättre kontroll på 

kunderna, på sin egen och andras prestationer. Den disciplinerande funktionen kan 

därför sägas vara starkare i IT som ett panoptikon än en byggnad som panoptikon.  

 

IT erbjuder olika seenden 
 

Även om Länsförsäkringars IT till stor del är ett öppet system, är det delvis även ett 

slutet system med funktionaliteter som inte alla känner till eller har tillgång till. Varje 

användare av systemet har en egen behörighet, och beroende på position i 

organisationen har användarna av IT olika access. En chefsroll medför access till 
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annan information och andra funktioner än andra medarbetare, t ex ges chefer 

möjlighet att följa sina medarbetares aktiviteter och prestationer på ett mer 

sofistikerat sätt än andra medarbetare. I denna bemärkelse kan IT ses som en teknik 

för att utöva en panoptisk blick över organisationen, där medarbetare, i olika 

omfattning beroende på position, kan se utan att bli sedd. Något som hade varit 

betydligt mer svåruppnåeligt utan IT. Samtliga medarbetare kan se de andra med-

arbetarnas loggningar och vem som sålt vad till vilken kund. Chefer har ytterligare 

möjligheter till seende då de via IT-systemet kan göra olika sammanställningar och 

erhålla information som andra medarbetare inte har möjlighet att göra. Något som 

möjliggör inte bara helhetsbilder av kunderna, utan även av medarbetarna och av de 

olika länsbolagen.  

 

Foucaults panoptikon kräver att övervakaren förflyttar sig från fönster till fönster för 

att se de övervakade. Via IT-systemet på Länsförsäkringar kan sammanställningar 

göras för att få information om t ex medarbetarnas aktiviteter och försäljningssiffror. 

IT kan även hjälpa till med att göra olika rankningar över viktiga uppgifter; vem 

säljer mest, minst, har flest skadedrabbade kunder, gör flest aktiviteter, har flest 

avslut på affärer etc. Utifrån IT som ett panoptikon kan det sägas att IT ger en 

möjlighet till en överblick som inte är möjlig i panoptikonet som byggnad. IT kan i 

vissa avseende förstås som ett ännu starkare disciplinerande kontrollsystem än 

fängelset som ett panoptikon. IT möjliggör att medarbetarna är varandras över-

vakare, d v s alla är potentiellt övervakade av alla hela tiden. IT möjliggör kontroll 

över tid och rum samt ger möjlighet att göra sammanställningar för-denna-sekund 

eller för-senaste-året, jämförelser vilka var omöjliga för en fångvaktare i Foucaults 

panoptikon.  
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Motstånd 

 

Betydelsen av att lyfta fram motstånd är återkommande ämne för forskare som 

använder sig av Foucaults panoptikon för att studera IT i organisationer. En orsak är 

Foucaults konstaterande att där det finns makt, där finns motstånd. Som Edenius och 

Borgerson (2003) påpekar kräver IT (i deras studie i form av ett intranät) medarbetare 

som är redo att bli managerade och som på bred front väjer att självdisciplinera sig 

genom att logga in i systemet och använda IT. Utifrån studien av Länsförsäkringar 

kan det konstateras att motstånd mot yttre kontroll förekommer i form av att vissa 

medarbetare inte använder systemet. Ett argument för inte använda IT är att 

tekniken inte upplevs fungera lika bra som medarbetarna förväntar sig. Ett annat sätt 

att utöva en form av motstånd är genom att använda IT på ett felaktigt sätt, t ex 

genom att inte logga information utan istället använda mail för att diskutera kund-

frågor.  

 

Motstånd i form av att inte använda eller att använda IT på felaktigt sätt är vanligare 

på de avdelningar där användandet av den nya IT´n (ännu) inte kommit att utgöra 

en del av det normala arbetssättet. Vid införandet av den nya IT´n introducerades 

tekniken först till de medarbetare som möter kunden via telefonen, d v s de personer 

som arbetar med försäljning och kundrådgivning via telefon (främst privat-

försäkringsrådgivare). På denna avdelning arbetade medarbetarna redan innan 

införandet av den nya IT ganska likartat. Dessutom befinner sig dessa medarbetare 

alltid på arbetsplatsen vid telefonen som är deras främsta arbetsredskap, vilket gör 

kontrollen av dessa medarbetare lättare. Här förekommer knappast något motstånd, 

och felaktigt användande uppmärksammas och ogillas, både av chefer och av andra 

medarbetare.  

 

Först när privatförsäkringsrådgivarna på bred front hade börjat arbeta i den nya IT´n 

påbörjades ett mer aktivt arbete med att även få andra yrkesgrupper, t ex företags-

säljare, att använda det nya systemet. Den senare nämnda yrkeskategorin har av 

tradition arbetat självständigt med mycket direktkontakt, ofta i form av besök, hos 
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sina kunder. Avdelningschefer på Länsförsäkringar Bergslagen berättar att 

införandet av den nya IT´n tagits emot på ganska olika sätt hos de olika yrkes-

kategorierna. Hos telefonförsäljarna som arbetar på kontoret vid telefonen och vid 

datorn var införandet betydligt enklare. Dessa medarbetare uttrycker att det finns 

många fördelar med att all information om en kund finns loggad i IT-systemet 

eftersom de själva anser att det underlättar arbetet.  

 

Företagssäljarna, som till stor del utför sitt arbete ute hos kunderna, framställs som 

något mer motsträviga till användandet av den nya IT. De upplever att användandet 

av IT medför dubbelarbete eftersom loggningen sker först när medarbetaren kommer 

tillbaka till kontoret. De menar även att systemet inte är anpassat för företags-

produkter vilka är mer komplexa än privatförsäkringsprodukter. De senare är mer 

standardiserade och inte i behov av lika många valmöjligheter eller delmoment som 

företagsförsäkringar. Systemets anpassning till de mer standardiserade privat-

försäkringsprodukterna gör att förestagsförsäljarna upplever att det fungerar dåligt 

att logga information om företagskunderna i systemet, vilket även uttrycks som 

minskade incitament att genomföra loggningen på föreskrivet sätt. Företagssäljarna 

argumenterar för sitt motstånd mot IT i termer av att IT är svår att använda och dys-

funktionell.  

 

På privatförsäljningsavdelningen där användandet relativt snabbt kom igång och IT 

blev en del av arbetet, är det inte lika accepterat att ignorera loggning eller att 

använda sig av andra metoder som mail för att sprida kundinformation. Motståndet 

tycks således vara beroende av den sociala kontexten; när det förekommer en högre 

grad av tilltro till IT blir det svårare att avvika från de standardiserade arbetssätten. 

Utöver yttre kontroll tycks det, utifrån Länsförsäkringars IT betraktat som ett 

panoptikon, förekomma en annan form av kontroll. En form av social kontroll som 

har att göra med de betydelser medarbetarna tillskriver IT vilket skapar 

förväntningar i organisationen.   
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Från yttre kontroll till makten över tanken 

 

IT som panoptikon riktar uppmärksamhet mot IT´s yttre makt och, utifrån Foucaults 

(2003) syn på makt som produktiv, mot motstånd. Betraktandet av Länsförsäkringars 

IT utifrån panoptikonaspekt ger anledning till att dra några viktiga slutsatser, vilka 

även ligger till grund för hur jag går vidare till nästa analyssteg.  

 

Det kan konstateras att studien av Länsförsäkringars IT-system inte bekräftar Fernies 

och Metcalfs (1998) slutsatser om IT som ett perfekt panoptikon. Däremot öppnar 

studien upp för en diskussion kring IT ur kontroll- och maktaspekt samt vilka 

implikationer det har för organisationer. Tidigare forskning som använt sig av 

Foucaults förståelse av panoptikon för att studera IT i organisationer, har oftast 

använt panoptikonet utifrån förståelsen att ledningen är fångvaktaren och med-

arbetarna de som är utsatta för kontroll och disciplinering. Panoptikonet blir i den 

tolkningen ledningens verktyg för management. Lyon (2007) menar att både den som 

kontrollerar genom att blicka ut i panoptikonet och de som kontrolleras/blir 

iakttagna, samt relationen dem emellan, måste studeras när kontroll i organisationer 

studeras. Jag menar att denna indelning kan vara alltför förenklad om vi intresserar 

oss för IT´s makt i en organisation eftersom medarbetare både är kontrollanter och 

kontrollerade på samma gång.  

 

Medarbetare som varandras kontrollanter, d v s management inte bara som 

chefernas arbete utan något som många medarbetare deltar i, riktar även upp-

märksamhet mot betydelsen av att studera makt i ett socialt perspektiv. Bain och 

Taylor (2000) lyfter fram betydelsen av att betrakta motstånd mot IT ur ett kollektivt 

socialt perspektiv. Utifrån studien av Länsförsäkringar kan detsamma sägas gälla 

kontroll och makt; på de avdelningar där det normala är att använda IT, kontrollerar 

medarbetarna i större utsträckning varandras beteenden och uppmuntrar 

användning av IT. Det uppstår ett socialt tryck att använda IT som inte är relaterat 

till hierarki. På motsvarande vis blir det lättare för medarbetare att utöva motstånd i 

form av att inte använda IT på avdelningar där användning av IT ännu inte är ett 
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normaliserat beteende. Något som ligger i linje med panoptikonets illustration av hur 

människor kontrolleras i tid och rum, vilket skapar normaliseringsprocesser som 

uppmuntrar självdisciplinering.  

 

En stark tanke hos Foucaults panoptikon är just frammanandet av självdisciplin. IT 

som panoptikon riktar uppmärksamhet mot hur människor via disciplinering lär sig 

självdisciplinering och hur människor genom tilltro till t ex IT, både blir utsatta för, 

men även aktivt deltar i normaliseringsprocesser. IT´n kräver självdisciplin av med-

arbetarna på Länsförsäkringar i bemärkelsen att de måsta ta ansvar för att använda 

den nya IT´n enligt standardiserade arbetssätt. Brist på självdisciplin blir samtidigt 

betydligt mer märkbart än tidigare. Såväl chefer som kollegor har goda möjligheter 

att uppmärksamma de medarbetare som inte följer föreskrivna arbetsprocedurer. 

Slutsatser utifrån studien av Länsförsäkringar blir att IT´s yttre makt inte är total, 

men inte heller obefintlig. Dess makt, som delvis verkar annorlunda än panoptikon 

som byggnad, bör i högre utsträckning beaktas i ett kollektivt socialt perspektiv. IT 

som panoptikon suddar ut den annars tydliga gränsen mellan någon som är i 

kontroll och de som blir kontrollerade.  

 

Som beskrivits tidigare i det här kapitlet, har forskning som använder panoptikon 

haft stort fokus på motstånd, alternativt på avsaknaden av motstånd. Foucault har 

hävdat att där det finns makt finns alltid motstånd, vilket tycks medföra att 

forskning ofta fokuserat just motstånd ( se t ex Bain och Taylor, 2000, och Lyon, 2007, 

som relaterar till Foucault samt Markus, 1983 som har ett mer normativt perspektiv). 

Studien av Länsförsäkringar visar på ett diffust motstånd t ex i form av att med-

arbetare på vissa avdelningar inte använder IT i samma omfattning som andra, men 

framförallt framstår det som att andra aspekter förtjänar att uppmärksammas. En 

slutsats av min berättelse om IT utifrån panoptikonaspekt är således att, om vi 

intresserar oss för IT´s makt, behövs andra begrepp än motstånd. För att fortsätta 

utforska spänningsfälten kring IT som en mångtydig praktik, flyttas i nästa kapitel 

fokus från IT´s yttre kontroll till berättandets makt.  
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Som nämndes inledningsvis i det här kapitlet har det diskuterats huruvida 

panoptikon är användbart för att analysera yttre makt i organisationer (se t ex 

Timmons, 2003, Bain och Taylor, 2000, Lyon, 2007). Boyne (2000) menar att 

panoptikon är användbart, men att det finns flera skäl till att det bör anpassas till den 

tid vi lever i idag, vilka jag menar även utgör skäl för att både uppmärksamma yttre 

makt och berättandets makt.  

 

För det första menar Boyne (ibid) att panoptikonets yttre kontroll över människor 

förmodligen inte kommer att behövas när människor blir allt bättre på att 

disciplinera sig själva och andra. Ur ett forskningsperspektiv talar det för att i större 

utsträckning uppmärksamma och studera de betydelser som ligger till grund för 

(själv)disciplinering. Ju bättre människor är på att disciplinera sig själva, desto 

mindre behov av någon yttre kontrollant/observatör/ledare. För det andra menar 

Boyne att människor idag är mer intresserade av att förutse och förutspå framtiden 

än att observera (övervaka) det som sker. För det tredje, är panoptikonets för-

hållande, där några få övervakar många, numera ofta omvänt. Det betyder att många 

övervakar några få, något som delvis gäller Länsförsäkringars nya IT vilket 

konstaterats tidigare i det här kapitlet. I det avseendet får massmedia och Internets 

möjligheter stor betydelse (Lyon, 2007). Slutligen, och som Foucault själv resonerade 

kring i senare verk där han intresserar sig för skapandet av självet och möjligheterna 

att förhålla sig, kan det tolkas som att panopticism i sig bidrar till ifrågasättande 

vilket skapar behov av kompromisser snarare än totalitär disciplinering.  

 

I min tolkning kan en konkret tillämpning av post-panopticism genomföras genom 

att inte stanna vid uppmärksamhet på yttre kontroll, utan i linje med Foucault (2003, 

och 1993) rikta uppmärksamhet mot berättandets makt. Genom att studera de 

betydelser som tillskrivs IT på Länsförsäkringar ges en förståelse för hur IT både blir 

viktigt och problematiskt i organisationen. Det ger även en förståelse för hur det på 

samma gång tycks förekomma stora och små berättelser vilket framställer IT-

projektet som komplext och mångtydigt. Genom att lyfta fram både stora och små 

berättelser studeras andra förhållningssätt än uppenbart motstånd mot yttre kontroll.  
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Den stora berättelsen om IT utgör en annan typ av makt än yttre och påtaglig 

kontroll som är den mest uppenbara funktionen av panoptikonet. Den stora 

berättelsen kan sägas utgöra en mer anonym maktutövning som är subtil och 

produktiv bortom IT´s yttre kontroll därför att den tillskriver och upprätthåller 

normaliserade betydelser kring vad IT är och gör. Jag riktar intresset mot den stora 

berättelsen om IT, och senare förhållningssätt, för att därmed erhålla en mer 

nyanserad men även en djupare förståelse för IT och förändring i organisationer än 

om jag stannat vid att betrakta IT utifrån yttre kontroll och motstånd.  
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Kapitel åtta 

 

DEN STORA BERÄTTELSEN OM IT  

 

I det här kapitlet riktas uppmärksamheten mot hur medarbetarna på Läns-

försäkringar genom sitt berättande framställer IT som en stor berättelse (Boje, 2001). 

Kapitlet syftar till att besvara vilket berättande om IT som ges företräde i 

organisationen och vilka betydelser det tillskriver IT. Berättandet som presenteras i 

det här kapitlet är del av Länsförsäkringar som en polyfonisk organisation, men till 

skillnad från de små berättelserna som presenteras i nästa kapitel, utgår berättandet i 

det här kapitlet från representationens logik. Det representerar en mer officiell (Boje, 

2001) version av vad projektet innebär, vilken får företräde i organisationen.  

 

IT - ett verktyg i organisationens tjänst 

 

Jag börjar med att introducera hur jag tidigt i studien upptäckte att det berättades om 

IT som ett verktyg på Länsförsäkringar. I början av sommaren 2003 träffar jag en 

medarbetare på LFAB i Stockholm. Det här var vårt första möte; en intervju. Vi kom 

senare att träffas vid upprepade tillfällen bl a vid ett antal av de möten jag 

observerade under studiens gång. Medarbetaren arbetade vid tillfället för denna 

första intervju med att anpassa den nya IT´n till länsbolagens verksamheter. Tidigare 

hade medarbetaren arbetat på ett av de konsultbolag som införde den nya IT´n i 

organisationen, men så småningom rekryterades medarbetaren från IT-konsult-

företaget till LFAB för att arbeta i teknikprojektet. Under intervjun berättar med-

arbetaren om projektet och om sin roll däri, vad som försiggår just nu och vad som 

förväntas av framtiden. När medarbetaren börjar berätta mer specifikt om den nya 

IT´n, medför det en fråga till mig: 

Har du sett verktyget? (intervju LFAB, 030616) 
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”Verktyget” syftar just på Länsförsäkringars nya IT. Under intervjun refererar med-

arbetaren återkommande till det nya IT-systemet som ett verktyg. Jag får berättat för 

mig hur projektgruppen på LFAB arbetar med att höja kvaliteten på den ”data som 

ska visas i verktyget” och hur verktyget gjort det möjligt att bättre kontrollera data-

kvaliteten vilket i sin tur ökar möjligheterna att använda IT på ett så bra sätt som 

möjligt. IT beskrivs som en ”verktygslåda” och en viktig del av medarbetarens arbete 

utgörs av att ”skruva på” på "verktygslådan" för att anpassa den till organisationens 

behov. 

 

Vid kommande möten med olika medarbetare på Länsförsäkringar börjar jag lägga 

märke till hur vanligt det var att referera till IT som ett verktyg. Även på länsbolag 

beskrevs IT som ett verktyg som ger alla medarbetarna möjlighet att arbeta med 

samma funktioner, vilket anknyter till hur IT återkommande refereras till som ett 

standardverktyg. När jag senare i studien genomför en observation av ett möte 

mellan LFAB och några länsbolag, diskuterar deltagarna målbilden för projektet som 

nu utvecklats till ett verksamhetsförändringsprojekt. Medarbetare från länsbolagen 

konstaterar att målbilden är beroende av verktyget, d v s vilka mål som kan sättas 

avgörs av den nya IT´n. I det här skedet konstateras det att ”Verktyget är på väg att 

bli riktigt bra!” (040915)  

 

Exemplen ovan illustrerar hur det återkommande förekommer berättande om IT som 

ett verktyg. Genomgångar av det empiriska materialet visar att det på bred front i 

organisationen refereras till IT på detta sätt, något som gav mig anledning att 

närmare intressera mig för vilka betydelser som tillskrivs IT på Länsförsäkringar. 

Vad syftar medarbetarna på när de refererar till IT som ett verktyg? Vad tänker de 

sig att IT ska göra för organisationen? 

 

Enligt Nationalencyklopedins ordlista är ett verktyg ett: 

Redskap för bearbetning av material (www.nationalencyklopedin.se, 20070327) 
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Ett verktyg är således ett redskap som människor kan använda för att bearbeta 

någon typ av material. Redskap, bearbeta, material; ord som kan associeras med 

hantverk där verktyg t ex kan utgöras av en hammare, en såg eller en skruvmejsel. 

På vilka sätt är IT ett redskap som ska bearbeta material? Vilket är materialet som IT 

ska bearbeta? Och på vilket sätt ska denna bearbetning ske? Varför använder vi 

verktyg? En viktig funktion med ett verktyg är att det hjälper oss att göra saker; en 

hammare hjälper oss att slå in spiken i plankan (vilket är betydligt besvärligare att 

åstadkomma med bara händerna eller t ex med en sten), ett vattenpass hjälper till att 

avgöra om vi sätter plankan rakt och sågen hjälper oss att få en prydlig början och 

avslut på varje brädbit på ett tämligen smidigt sätt. Utifrån ovanstående kan det 

konstateras att, i vissa sammanhang fyller verktyg en viktig, för att inte säga av-

görande, funktion. 

 

En annan aspekt av verktygsanvändning är att det gäller att välja rätt verktyg 

beroende på vad som ska åstadkommas. En skruvmejsel är inte speciellt användbar 

om det är en såg som behövs. Ett verktyg måste matchas med en uppgift. Gäller 

samma sak för verktyget IT? IT kanske är bra för att ”bearbeta” vissa saker men inte 

andra? Ytterligare en betydelsefull aspekt är att ett verktyg vanligtvis behöver en 

människa för att kunna utföra sin uppgift. Skruvmejseln behöver någon som 

skruvar, sågen behöver någon som sågar osv. Ett verktyg behöver någon som 

verktygar, IT behöver någon som….? Även om vi har en hammare eller till och med 

en hel verktygslåda full av verktyg kommer ingenting att hända förrän en människa 

tar verktyget i sin hand och använder det på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Om vi utgår från nationalencyklopedins betydelse omfattar begreppet verktyg en 

allmän betydelse av att utgöra ett redskap för bearbetning. Berättandet om IT som ett 

verktyg i projektet fick mig att intressera mig för vad som förväntades av IT och 

vilka betydelser som tillskrevs densamma. I det här kapitlet tar jag mig an betydelser 

som tillskrivs IT som ett verktyg på Länsförsäkringar och hur det tar sig uttryck i 

berättandet. Berättandet representerar betydelser som får företräde i organisationen 

vilket delvis utgörs av berättande som direkt adresserar IT som ett verktyg, delvis av 
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berättande som relaterar till IT och fördjupar beskrivningen av betydelsen av IT som 

ett verktyg. De betydelser som presenteras är IT bistår styrning och kontroll samt IT 

bistår förändring.  

 

IT bidrar till styrning och kontroll 

 

En dag i maj träffas tre länsbolag och LFAB under en heldag (2004-05-03) för att inom 

ramen för verksamhetsprojektet låta sig såväl inspireras som konkret planera hur 

länsbolagen kan erhålla större nytta av den nya IT´n. Många av de 24 länsbolagen 

hade uttryckt kritik mot projektet som sådant och mot den nya IT´n. LFAB, som 

ansvarat för att införa den nya tekniken på länsbolagen och därtill utlovat goda 

resultat av projektet, menar att länsbolagen har goda möjligheter att få mer nytta av 

tekniken. Något som inrymmer en potential att stilla länsbolagens missnöje och 

samtidigt bevisa att den nya IT´n är bra.  

 

Mötet sker på ett av de deltagande länsbolagen och omfattar tio personer. Deltagarna 

träffas en bit in på förmiddagen eftersom de flesta av dem haft någon eller några 

timmars resväg. Stämningen är artig och något formell. Alla har inte träffats tidigare 

varför mötet inleds med en presentationsrunda. Deltagarna på mötet presenterar sig 

genom att ange sitt namn och sin titel. Medarbetarna från LFAB, vilka tagit på sig 

ansvaret att driva mötet, presenterar även på vilka sätt de är aktiva i IT-projektet. En 

av medarbetarna från LFAB beskriver sin roll vara att utgöra ”ett stöd för för-

flyttningen”, d v s förändringsarbetet inom ramen för projektet. Syftet med mötet 

sägs vara att ”göra något konkret av projektet”, att ”prata om vad ni”, d v s läns-

bolagen, är ute efter och att prata om ”förflyttningen” för att ”finna vägen framåt”. 

LFAB betonar att länsbolagen måste ta kommandot och driva sin egen process mot 

ett mer framgångsrikt användande av IT i sina verksamheter Länsbolagen verkar 

instämma och någon konstaterar att det är ”en resa” som alla länsbolag måste göra.  

 



 

 
 

143

Mötet tar sin början och ganska snart för LFAB upp vad som kommer att utgöra 

temat för mötet; kvantifiering och behovet av målbilder. De två hör samman 

eftersom IT ökat synligheten och genomskinligheten i organisationen och därmed 

gett nya kontroll- och styrmöjligheter. Nya kvantifierade målbilder blir möjliga helt 

enkelt eftersom det nu går att kontrollera om de uppfylls. LFAB försöker få igång en 

diskussion med länsbolagen genom att t ex efterfråga rimliga målbilder för 

försäljningen. Länsbolagen börjar prata om sina respektive verksamheter, hur de är 

organiserade, hur de definierar olika typer av försäkringar, vilket ligger till grund för 

hur de mäter försäljning. De beskriver projektet som en nödvändig resa och 

förflyttning, men där resans mål ännu framstår som diffust.  

 

LFAB försöker strukturera diskussionen genom att visa ett Excelark där olika 

aktiviteter för respektive bolag som loggats i IT-systemet sammanställts. Försöket 

fungerar så till vida att länsbolagen flyttar fokus till Excelarket och till de mätningar 

av aktiviteter på länsbolagen som presenteras. Excelarket börjar dock haka upp sig 

och medarbetarna från LFAB lyckas inte visa alla de listor som planerats. Medan de 

försöker få ordning på tekniken börjar länsbolagen återigen diskutera sina egna 

verksamheter och hur definitionerna på vad som är en aktivitet skiljer sig åt på olika 

länsbolagen. Lika olika sätt har de att kategorisera aktiviteter, något som leder till att 

länsbolagen konstaterar att det i dagsläget är svårt att använda IT och loggningen av 

aktiviteter för att kvantitativt jämföra bolagen med varandra. Hos länsbolagen 

vaknar insikten att den lista som LFAB upprättat återspeglar loggade aktiviteter på 

motsvarande sätt som de mäts. Det blir därmed betydelsefullt att logga och inte 

minst att logga rätt för att aktiviteter ska synas och för att slippa hamna på botten av 

listan över antalet aktiviteter för respektive länsbolag. Synlighet blir på så vis både 

ett medel för att styra medarbetarna bättre men den fyller även syftet att mäta vilka 

länsbolag som presterar bra och vilka som presterar mindre bra.  

 

Länsbolagen diskuterar hur mätningarna gått till, t ex vilka medarbetare som 

mätningarna avser. Det visar sig att, beroende på hur länsbolagen är organiserade 

har mätningarna omfattat olika medarbetare, t ex har bankpersonalen inkluderats på 
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vissa bolag, på andra inte. Ett av bolagen menar att det är en orsak till att de hamnat 

långt ner på listan. Ett annat bolag uttrycker oro för att de inte har rätta verktyget för 

att kunna mäta sin verksamhet, d v s tillgång till och kunskap om funktioner 

relaterade till den nya IT´n. Medarbetarna från LFAB som nu har fått ordning på 

excelarket lovar att se över länsbolagens möjligheter att använda verktyget.  

 

Ett antal timmar senare, sent på eftermiddagen, avslutas mötet med ett åtagande från 

länsbolagens sida att framöver leverera en veckorapport över försäljning och andra 

aktiviteter, vilka mäts genom den nya IT´n. Länsbolagen ska även skicka en projekt-

beskrivning till LFAB för hur de tänker arbeta vidare. Länsbolagen ska således ta 

kommandot över och göra något konkret av projektet men LFAB är synnerligen 

delaktig i att bibehålla kontrollen. Konkretiserandet av projektet och IT´s nytta har 

under mötet förhandlats fram till att handla om att mäta aktiviteter.  

 

Min berättelse ovan om mötet mellan länsbolagen och LFAB illustrerar hur IT till-

skrivs olika betydelser i organisationen, t ex berättas det om IT som ett stöd för en 

förflyttning, som en möjliggörare av nya mätningar. I de kommande avsnitten 

presenteras hur IT tillskrivs betydelsen att bistå styrning och kontroll genom att bidra 

till synlighet och möjligheter till mätning, genom att standardisera länsbolagens 

verksamheter, betydelsen av att kontrollera verktyget samt behovet av medarbetarnas 

självkontroll. 

 

Jag börjar med att ge exempel på hur IT förväntas öka synligheten i organisationen 

på flera sätt. Det berättas om hur chefer ges ökade möjligheter att se medarbetarnas 

prestationer, om medarbetare som mer synliga för varandra, om förbättrad synlighet 

och därmed kontroll över kunderna, och slutligen om hur IT är verktyget för att 

synliggöra det som tidigare varit okänt i organisationen.  
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IT synliggör medarbetare 
 

Vi återvänder till det i inledningen presenterade mötet mellan LFAB och några läns-

bolag. Ett av de länsbolag som deltar vid mötet framhålls vara ett av de länsbolag 

som kommit längst i användandet av den nya IT´n. Det länsbolaget får i viss mån 

agera värd för mötet och får därmed även tillfälle att dela med sig av hur de arbetar. 

En del av framgångsreceptet utgörs av att de skapat en medvetenhet kring det 

seende som skapats med hjälp av den nya IT´n. En medarbetare från länsbolaget 

berättar för de andra deltagarna på mötet att det är av stor betydelse att cheferna 

”ser” hur medarbetarna arbetar och att det är en fördel att medarbetarna vet att de är 

sedda.   

När personalen blir medveten om att man följer upp så börjar de logga aktiviteter, de 

förändrar sina beteende. (observation länsbolag och LFAB, 040503) 

 

IT framställs bistå synlighet  i organisationen. I kombination med medarbetarnas 

vetskap om att de är synliga underlättar IT styrning och kontroll. Den nya IT´n 

förväntas erbjuda en överblick över antalet aktiviteter för respektive medarbetare, 

avdelning och länsbolag. Den nya IT´n som ett gränssnitt ska inte bara ge en helhets-

bild av kunderna utan även över medarbetarna; vilka olika aktiviteter respektive 

medarbetare ägnar sig åt, hur många aktiviteter medarbetaren genomfört, 

försäljningssiffror för respektive medarbetare/avdelning/länsbolag. 

 

Medarbetare blir mer synliga för varandra 
 

Det är inte enbart cheferna som ska erbjudas bättre möjligheter att se medarbetarnas 

prestationer. Den nya IT´n medför även ökade möjligheter för medarbetarna att ta 

del av varandras arbete. Jag träffar två medarbetare på Länsförsäkringar Bergslagen 

som berättar att det över tid blivit mer och mer normalt att logga aktiviteter i det nya 

IT-systemet. Medarbetarna berättar att den nya IT´n därmed har förändrat arbets-

sätten på länsbolaget på ett avsevärt sätt. Numera får medarbetarna en historik över 

varje kund, de ser direkt vilka försäkringar en specifik kund har, de kan läsa vad som 

diskuterats med kunden vid tidigare samtal, vilka produkter som erbjudits kunden 
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och de ser vilka andra medarbetare som kunden varit i kontakt med. En av med-

arbetarna menar entusiastiskt att kunderna förhoppningsvis upplever Läns-

försäkringar som ett ”proffsigare bolag” idag. Jag frågar om de i början av projektet 

insåg att den nya IT skulle förändra arbetssätten. Medarbetaren berättar att 

reaktionerna vid införandet var väldigt olika. Vissa motsatte sig att behöva lära sig 

något nytt.  

Jag såg nog inte heller alla fördelar direkt, men idag ser man en enorm potential. 

(intervju LFB, 030925) 

 

Medarbetarna ser således en stor fördel med att logga sina aktiviteter för att därmed 

synliggöra sitt arbete för andra. De menar att det är positivt att kunna se vilka andra 

medarbetare som varit i kontakt med en kund. Uppstår det oklarheter går det att 

direkt identifiera vilka andra medarbetare som tidigare varit i kontakt med kunden. I 

relation till loggandet lyfts betydelsen av synlighet fram.   

Vi lägger ner 30 sekunder och sparar en halvtimme åt någon annan. (intervju LFB, 

030925) 

 

Att logga, d v s att göra sig och sitt arbete synligt, har blivit det normala beteendet på 

medarbetarnas avdelning och de som inte loggar eller loggar fel uppfattas som 

utövare av ett felaktigt beteende. Länsbolaget har, på liknande sätt som andra läns-

bolag, arbetat aktivt med att öka loggandet t ex genom att arrangera tävlingar i 

loggning. Loggning och medarbetarnas synlighet för varandra framställs som en 

naturlig del av det dagliga arbetet. Medarbetarnas synlighet handlar därmed inte 

enbart om att chefer ska få bättre kontroll över sina medarbetare, det innebär även att 

medarbetarna ska få bättre möjligheter att se varandras arbete. Eftersom all 

information loggas ”på kunden” vilken alla medarbetare har tillgång till, förutsätts 

omfattningen och kvalitet på informationen om kunderna som loggas i IT öka, vilket 

i sin tur ska förbättra hanteringen av kunderna och höja kvaliteten på arbetet i 

organisationen. 
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Ökad synlighet ger bättre kontroll på kunderna 
 

Som jag beskrivit tidigare, var ett syfte med det nya IT-systemet att genom den nya 

tekniken erbjuda medarbetarna en bättre överblick över kundernas engagemang. Det 

berättas att det nya IT-systemet som ett gränssnitt för en rad olika IT-system. Med-

arbetarna beskriver hur de, istället för att ”bläddra runt”, numera ska kunna 

använda den nya IT´n som en ingång från vilken medarbetarna kan hämta 

information från de underliggande systemen. En viktig uppgift för IT är således att 

underlätta medarbetarnas seende genom att öka kundernas synlighet. Det uttrycks bl 

a i termer av att IT ska ge ”helhetsbilder” av kunderna.  

 

Jag träffar en medarbetare på Länsförsäkringar Bergslagen som beskriver på vilka 

sätt den nya IT ska förbättra arbetet. Det första medarbetaren nämner i det avseendet 

är att medarbetare på länsbolaget från och med nu ska få en historik och en översikt 

över varje kund då alla kontakter loggas och alla kundens försäkringar visas i det 

gränssnitt som den nya IT´n utgör. Förutom att visa befintliga försäkringar och om-

fattningen av dessa, ger IT information om tidigare försäkringar, vilka erbjudanden 

kunden fått, om kunden haft klagomål, frågor, skador etc. Medarbetaren berättar att 

IT ska fylla funktionen av en loggbok som t ex underlättar felsökningar och problem-

lösning. Som ett resultat av IT som översikt och loggbok menar medarbetaren att IT 

kommer att underlätta för korsförsäljning, d v s tips mellan olika avdelningar. Något 

som i sin tur förväntas bidra till att öka antalet s k helkunder. (LFB, 030925) 

 

Under projektet etableras ”helhetsbild” och ”helkunder” som återkommande 

begrepp i berättandet om IT-projektet och de nya arbetssätten. Helhetsbilder innebär 

att medarbetare ges möjlighet till bättre kontroll över kunderna genom att IT ger en 

historik för varje kund. Helkunder är kunder som har alla sina försäkringar samlade 

hos Länsförsäkringar. Båda begreppen relaterar till kundernas synlighet som en 

viktig faktor för förbättrad styrning och kontroll i organisationen och där IT tillskrivs 

en betydande roll. Det berättas om IT-systemet som en förutsättning för att erhålla 

helhetsbilder och arbeta med helkunder; IT framställs som ett verktyg för att se och 
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arbeta med kunderna (för medarbetarna) samt för att styra och kontrollera hur det 

arbetet sker (för cheferna).  

 

IT synliggör det osynliga och det okända 
 

Vi är nu tillbaka till den intervju med medarbetaren på LFAB som undrade om jag 

sett verktyget, vilken presenterades inledningsvis i det här kapitlet. I det fortsatta 

samtalet får jag en inblick i hur den nya IT´n bidrar till synlighet på oförväntade sätt. 

Medarbetaren berättar om hur den nya IT´n blottar aspekter av organisationen som 

inte tidigare varit kända, eller åtminstone inte synliga. Den nya IT medför ökad 

fokus på informationen i IT-systemet. Nya frågor om s k datakvalitet har uppstått, 

liksom vilken information som ska finnas i systemet och vilken som inte ska vara 

där. Det här gör att medarbetarna på LFAB som ansvarar för projektet fäster extra 

stor uppmärksamhet vid den information som lagras i IT´n. Jag kan ana med-

arbetarens förundran inför upptäckten att länsbolagen hänvisar till  70 st produkter 

på 700 olika sätt.  

Det är lite för mycket data i systemet. Mycket olika status på en försäkring. Alltså 

egentligen borde det bara vara vilande, annullerad eller gällande. Vi har över 700 

produkter i systemet när det egentligen bara finns 70 produkter. Det är hem-villa 

ibland, villa-hem ibland. Alla länsbolag skapar olika produkter, de har inte synkat sig. 

Så det vi märker nu är att mycket rinner upp till ytan [i och med den nya IT´n] och det 

är ganska bra. Det är ju de här 22 systemen som levererar in till Siebeldatabasen och 

Ettkundsystemet en gång per dygn – vi måste ha jättehögt fokus på datakvalitén. Få in 

rätt namn och adress till att börja med. Sen måste premien vara rätt. Jag kan inte göra 

så mycket egentligen. Om premien ska vara 15 000 kr eller 30 000 kr – det måste någon 

annan hålla reda på. Vi skulle kunna ha kontroller kanske, lite sådana saker… 

[…] 

Det är ju rätt så mycket kopplingar. Det ser ju ganska enkelt ut på framsidan [d v s 

gränssnittet som medarbetarna använder sig av]. Du sätter upp en kund, du får listat 

vilka aktiviteter som finns på den kunden, och så ser du kundens engagemang, om det 

finns kopplingar till t ex företagsförsäkringar eller annat. Har man läst lite datakunskap 

så förstår man att det är många databastabeller som ligger bakom. (intervju LFAB, 

030616) 
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D v s när länsbolagen lägger in information om alla deras produkter i det nya 

gemensamma IT-systemet ger det sken av att det finns ca 700 olika produkter medan 

det i själva verket borde vara 70. Utöver att olika länsbolagen arbetar med olika 

produkter sägs orsaken till att IT ger intrycket av att det finns 700 produkter, bl a 

vara att de benämner samma produkt på en rad olika sätt. Något som försvårar 

samordning och standardisering. Den nya IT´n med dess många avancerade 

databaser blottar således sådant som tidigare varit okänt eller åtminstone inget som 

upplevdes som att det behövde hanteras. Den nya IT´n visar det okända och för upp 

felaktigheter till ytan. Det är en synlighet som både gör det möjligt, men även ställer 

krav på, att hantera sådant som tidigare varit dolt och diffust. 

 

IT - ett standardverktyg 
 

I anslutning till att IT beskrivs som ett verktyg och som en verktygslåda, specificeras 

ibland beskrivningen genom att benämna IT´n som ett standardverktyg. Berättandet 

ger uttryck för IT som ett standardsystem, vilket kan stävja spretiga arbetssätt men 

som även sätter gränser för hur IT kan användas. Jag intervjuar en medarbetare från 

LFAB som beskriver balansgången mellan att hålla sig till IT som en ”verktygslåda” 

med ”standardprodukter” och att möta länsbolagens krav på en mer anpassad IT-

lösning.  

Maria: Siebel är som du säger ett standardsystem. Hur mycket utrymme för egen 

utveckling finns det? 

- Vi har skruvat väldigt mycket. Systemet är ju en verktygslåda som man får och sen 

skruvar man lite. Och nu märker man att man skulle ha hållit sig mer till standard, varit 

mera hård, man skulle inte ha vikit sig hela tiden. Det är ju lätt att vara efterklok men 

nu märker man att man skulle ha tittat mer på hur Siebels standardprocesser ser ut och 

hur Siebel tänker standard. För ju mer du skruvar… Om du håller dig till standard blir 

det mycket enklare med förvaltning, det är mycket enklare med releasebyten och 

uppgraderingar och liksom koppla på andra grejer. Om vi har skruvat mycket i 

tekniken då är det ju svårare att jacka ihop standardprodukterna med varandra.  

Maria: Det blir ju kedjereaktioner? 

- Ja för vi håller på nu med att stegvis bygga tillbaka till standard inom ramen för 

förvaltning. (intervju LFAB, 030616) 
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Svaret på min fråga om hur mycket utrymme för egen utveckling som finns, tycks 

således vara; ja, det finns mycket utrymme, men för att öka nyttan och underlätta 

hanteringen av IT bör man hålla sig till standard. Citatet illustrerar hur LFAB, efter 

försök att möta länsbolagens krav genom att anpassa den nya IT´n, bestämt sig för att 

hålla fast vid IT som ett standardverktyg, t ex för att underlätta att ”jacka ihop” 

befintligt system med nya produkter från leverantören. Det framstår som att den nya 

IT´n uppmuntrar länsbolagen att anpassa sina arbetssätt och verksamheter efter 

verktyget istället för tvärs om.   

 

På ett kontor i Stockholms innerstad möter jag en av de externa IT-konsulter som var 

inblandade i att utvärdera införandet av det nya IT-systemet på Länsförsäkringar. IT-

konsulten beskriver standardisering av länsbolagens verksamheter som en 

kontroversiell fråga. Konsulten menar att Länsförsäkringar har en stark tradition 

som beståendes av självständiga bolag, där lokal förankring och självstyre länge 

angetts som en förklaring till företagets framgångar och att standardisering av 

länsbolagen utifrån det perspektivet är kontroversiellt (intervju IT-konsult, 030506) 

Standardisering av IT framstår som en mindre kontroversiell fråga. Kanske beror det 

på att frågan upplevs hamna längre bort från länsbolagens praktiska vardag och 

genom att den avgränsas till att vara en teknisk fråga. Dessutom framställer starka 

argument, så som kostnadseffektivisering, standardisering av IT som nödvändigt. 

Speciellt inledningsvis i IT-projektet, då projektet ses som ett teknikprojekt, görs 

ingen koppling mellan standardisering av IT och standardisering av länsbolagen. IT 

tycks således ha fört in den annars kontroversiella och känsliga frågan om 

standardisering som en naturlig del av berättandet i organisationen.  

 

PÅ LFAB beskrivs standardiseringen av verksamheten som en process vilken 

startade med införandet av den nya IT´n. En process som ännu inte är avslutad, men 

där målet är skönjbart och där IT är "rätt väg".  

Vi är ju inte framme att få den här organisationen att hänga ihop, men vi är på rätt väg 

till 100%. (Intervju LFAB, 030506)  
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IT tillskrivs betydelsen av ett verktyg för bättre styrning och kontroll genom att få 

organisationen att ”hänga ihop”. Det blir därmed viktigt att länsbolagens 

verksamheter standardiseras. En medarbetare på LFAB ger uttryck för vikten av att 

länsbolagen liknar varandra: 

Maria: Skulle du säga att de 24 bolagen är lika varandra eller att de är olika varandra? 

- De är väldigt lika varandra i processen… det jag har lärt mig av processen. Ute på 

länsbolagen är de ganska lika; de har gjort en företagsprocess och en privatprocess. Och 

sen har de företag och lantbruk så de har väl egentligen tre processer. Jag tycker att 

man ska kunna göra lika för då kan ju vi förvalta tre processer istället för att förvalta, ja 

vad blir det, 24 gånger 3 processer då, eller 24 gånger 7 processer – det är ju lite svårare. 

Det är ju enklare för verksam40 att förvalta de här lika processerna för det är egentligen 

ganska lika överallt. Jag tror inte att det skiljer sig om du säljer skoterförsäkring eller 

om du säljer importerade-bilar-från-Tyskland-försäkringen. (intervju LFAB, 040429) 

 

Tre processer är enklare att förvalta än 168 varför standardisering av länsbolagens 

verksamheter blir betydelsefullt utifrån LFAB´s perspektiv. Det finns således starka 

incitament att öka standardiseringen då det upplevs ge förbättrade möjligheter att 

använda IT och att förvalta olika processer på länsbolagen.  

 

IT kräver standardisering 
 

Ett återkommande tema vid olika möten internt på Länsförsäkringar Bergslagen, på 

LFAB och mellan länsbolag och LFAB är att IT kräver standardisering av läns-

bolagens verksamheter. Länsbolagen engagerar sig i frågan bland annat genom att 

försöka styra och kontrollera hur medarbetarna loggar kundinformation i IT-

systemet. En chef på ett av länsbolagen uttrycker det i termer av att, det första steget 

vid införandet av den nya IT´n var att få medarbetarna att överhuvudtaget börja 

använda den genom att logga. Nu när det är gjort gäller det att fokusera på hur 

loggandet går till, något som måste ske i samordning med andra länsbolag eftersom 

mätningar och jämförelser länsbolag och medarbetare emellan kräver 

standardisering.  

 
                                                 
40 "Verksam" syftar här på verksamhetsprojektet. 
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Vi förflyttar oss tillbaka till mötet i maj 2004 mellan länsbolagen och LFAB där 

relationen mellan standardisering och loggning blir tydlig (se avsnittet IT som ett 

verktyg för styrning och kontroll). En av dagens mest engagerade diskussioner är den 

om loggning. I denna diskussion är det länsbolagen som är drivande och inte LFAB. 

Jag lyssnar till hur medarbetarna argumenterar för att standardisera loggandet 

utifrån argumentet att därmed kunna dra större nytta av IT. Standardisering beskrivs 

som avgörande för att den loggade informationen ska förstås av alla och för att den 

ska kunna mätas, jämföras och följas upp. Standardisering blir därmed avgörande för 

att öka nyttan med tekniken och återkommande framhålls att det inte får finnas 24 

uppfattningar om hur loggning ska gå till. LFAB och länsbolagen kommer överens 

om att länsbolagen ska arbeta med att öka loggandet och förbättra kvaliteten på 

loggningarna genom att varje månad rapportera in loggningsresultat till LFAB, vilka 

sammanställer loggningarna och återrapporterar dessa i form av listor till läns-

bolagen. För att kunna genomföra rapporten och för att LFAB ska kunna presentera 

länsbolagens resultat, måste aktiviteter loggas på ett korrekt sätt. De länsbolag där 

inte loggandet sker på ett korrekt och standardiserat sätt riskerar att framstå som in-

effektiva eftersom det innebär att aktiviteter inte kan mätas korrekt och därmed inte 

visas korrekt i listorna.  

 

Frågan om loggning framstår som betydelsefull men inte heller som helt 

okontroversiell. Under den engagerade diskussionen berättar en medarbetare från ett 

länsbolag att loggningen varit en omdebatterad fråga på deras länsbolag. Bland 

annat har de diskuterat vad loggning innebär i form av ökade kontrollmöjligheter i 

relation till individernas integritet. Medarbetaren frågar övriga deltagare om det 

förekommit liknande diskussioner på andra länsbolag. Denna undran bemöts 

intensivt från några av de andra som menar att loggningen är en "hjälp att förbättra 

sig" och att: 

Det är en rättighet att som medarbetare få veta vad man presterar. (observation 

länsbolag och LFAB, 040503) 
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Frågan i sig bemöts således inte. Medarbetaren som ställde fråga får inte veta om det 

förekommit liknande diskussioner på andra länsbolag. Bemötandet av frågan sker 

istället i form av försök att övertyga medarbetaren om att loggningen är viktig. Även 

om ett visst ifrågasättande och reflektion förekommer är det vanligaste att förespråka 

loggning. Medarbetaren som ställde frågan skämtar bort den och diskussionen 

återgår till att framhålla betydelsen av att standardisera loggandet. Mötet upp-

muntrar länsbolagen att samordna sig och standardisera sina arbetssätt för att erhålla 

större nytta av den nya tekniken. 

 

IT driver standardisering 
 

Förutom att IT kräver standardisering berättas det även om att IT driver processen att 

standardisera arbetssätten, något som LFAB försökt få till stånd tidigare dock utan 

att lyckats (intervju LFB 030627). En medarbetare på Länsförsäkringar Bergslagen 

beskriver att det under ett antal år förekommit försök att samordna och öka 

standardiseringen av länsbolagens verksamheter. Trots upprepade försök och 

gemensamma beslut har önskad effekt inte åstadkommits – förrän nu när den nya 

IT´n införts. Medarbetaren beskriver hur IT verkar bidra till att åstadkomma den 

standardisering som tidigare varit svår (intervju LFB 030408). En medarbetare på 

LFAB bekräftar genom att, ett år senare, spontant lämnar en liknande berättelse då 

IT-projektet beskrivs. Även denne medarbetare beskriver hur den nya IT´n har drivit 

på processen att öka standardiseringen och centraliseringen av länsbolagen. IT har 

på det sättet ökat kontrollmöjligheterna för LFAB genom att minska spretigheten hos 

de 24 länsbolagen (intervju LFAB, 040407). Standardisering av länsbolagens arbets-

sätt, d v s hur medarbetarna arbetar, hur de loggar sina aktiviteter, hur olika 

aktiviteter definieras, vilka aktiviteter som prioriteras, hur dessa mäts, följs upp e t c, 

underlättar styrning och kontroll.  
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Betydelsen av att kontrollera verktyget 
 

Jag besöker LFAB en höstdag i september för att delta vid ett marknadsmöte mellan 

ett antal länsbolag och LFAB. Innan mötet träffar jag en projektledare i IT-projektet 

och min nya kontaktperson på LFAB. Min förra kontaktperson har ”gått in i väggen” 

och är sjukskriven på obestämd tid. Jag tas emot av projektledaren som jag träffat ett 

antal gånger tidigare. Tillsammans med min nya kontaktperson och varsin kopp 

kaffe slår vi oss ner i ett av konferensrummen. Kontaktpersonen är nyanställd och 

har fått ta över ansvaret för förvaltning och utveckling av IT-systemet. Den viktigaste 

uppgiften i sin nya roll beskrivs av kontaktpersonen själva som att denne ska ha: 

tokkontroll på verktyget. (intervju LFAB, 040915) 

 

Återigen refereras det till IT som ett verktyg, men denna gång är det inte IT som ska 

bistå styrning och kontroll utan IT som behöver kontrolleras. IT är inte bara till för att 

bidra till kontroll över medarbetare och kunder; det krävs även kontroll på 

verktyget. Den nya kontaktpersonens ambition att åstadkomma "tokkontroll" på IT 

tar sig bl a uttryck i att antalet möten i den grupp som ansvarar för förvaltning och 

utveckling av IT-systemet ökar. Ett annat uttryck är upprättandet av de sk 

prioriteringslistorna. Prioriteringslistor är listor över alla förslag från länsbolagen på 

hur IT´n bör förbättras. Dessa listor skulle fylla funktionen att fungera som underlag 

för beställningar till LFAB på anpassningar av den nya IT´ utifrån länsbolagens krav.  

 

Regelbundet träffas medarbetare från LFAB och länsbolagen för att diskutera 

prioriteringslistan, vilken ska utgöra ett underlag för LFAB´s utveckling av IT-

systemet. Över tid ökar prioriteringslistan i omfattning vilket innebär att LFAB får 

svårt att hantera alla listorna från länsbolagen, och inte minst blir det svårt att göra 

prioriteringar över vilka förslag som ska genomföras och i vilken ordning. Lösningen 

på problemet blir att utveckla ytterligare ett IT-system för att lagra och sortera 

förbättringsförslagen och prioriteringarna. Istället för att låta dessa förbättrings-

förslag drabba LFAB via många olika kanaler måste de från och med denna tidpunkt 

läggas in på ett ställe; i ett nytt IT-system. Prioriteringslistorna, vilka hanteras med 

hjälp av ytterligare en IT-lösning, medför en möjlighet att styra länsbolagens krav på 
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förbättringar. Prioriteringslistorna över förbättringsförslag visar hur den nya IT`n 

medför nya behov av kontroll vilket leder till utveckling av nya system. Ytterligare 

IT utvecklas därmed för att kontrollera kontrollsystemet.  

 

De ovan presenterade exemplen på medarbetaren som säger sig vilja ha ”tokkontroll 

på verktyget” och prioriteringslistorna visar på en tilltro till att det är möjligt att 

kontrollera IT. Det visar även på en förhoppning om att det går att avgöra vilka som 

är de mest effektiva processerna i arbetet med IT. Ett annat uttryck för betydelsen av 

att kontrollera IT och, inte minst, vilka fördelar det kan medföra, illustreras genom 

att beskriva IT som en ”spindeln i all kontakt med slutkund”. Det innebär att om 

spindeln kan styras, kan kontakterna med kunderna styras.  

Tidigare har man haft friheten eller möjligheten att jobba lite mer olika än vad man har 

idag. Idag har vi ett system som är spindeln i den kontakt med slutkund som du har i 

fysiska möten eller via telefon. Och det är klart att det systemet kan ju inte vara öppet, 

det måste styra utifrån de mest effektiva processerna. Och det har varit väldigt 

smärtsam för vissa som kanske vill söka på ett försäkringsnummer och gå direkt till 

försäkringen. De vill inte gå vägen via att se kundens totala engagemang.(intervju 

LFAB, 030506) 

 

Det framställs som en självklarhet att IT inte kan vara ett öppet system utan att det 

istället måste styras utifrån de "mest effektiva processerna", vilket speglar vad som 

anses vara viktigt i projektet. I olika nyhetsbrev som förmedlar senaste 

informationen om IT-projektet framhålls på olika sätt betydelsen av att hålla IT 

under kontroll; det handlar t ex om att hålla kontroll på svarstider i systemet 

(040114), hur stabiliteten i systemet ska förbättras (040121), hur driftsäkerhet ska 

säkerställas (040129).  
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IT och medarbetarnas självkontroll 
 

Som beskrivits ovan tillskrivs IT betydelsen av att standardisera medarbetarnas 

arbetssätt. I det avseendet sägs IT underlätta standardisering av länsbolagens 

verksamheter och därmed styrning och kontroll över desamma. Jag har även 

beskrivit hur det framställs som viktigt att kontrollverktyget kontrolleras. Men det är 

inte endast kontrollverktyget som måste hållas under kontroll för framgångsrik 

användning av IT. Medarbetarna måste även kontrollera sina egna arbetssätt, för att 

därmed säkerställa de goda effekterna av tekniken. Kontrollen av det egna 

arbetssättet avser hur IT används i det dagliga arbetet t ex genom att logga korrekt. 

Men kontrollen sträcker sig bortom tekniken i bemärkelsen att medarbetarna 

förväntas idka självkontroll även då de inte arbetar vid datorn. Ett exempel på hur 

behovet av medarbetarnas självkontroll tar sig uttryck är säljutbildningar där med-

arbetare utbildas i att ta kontroll över kundsituationer. 

 

Vid ett antal utbildningsdagar under ca ett års tid arbetar en extern säljutbildare med 

grupper medarbetare i syfte att få dem att ta bättre kontroll över kundsituationer. 

Denna gång träffas ett tiotal medarbetare från Länsförsäkringar Bergslagen på en 

konferensgård några mil från Västerås för att delta i en av dessa sälj-

utbildningsdagar. Vid det här laget känner medarbetarna i gruppen och sälj-

utbildaren varandra väl. Stämningen är informell och lättsam och deltagarna låter sig 

väl smakas av det kaffe, frukt, och godis som står uppdukat i konferenslokalen innan 

dagens övning startar. Säljutbildaren mjukstartar mötet med att prata om det regniga 

vädret men övergår snabbt till en liknelse med kundmötet. 

Hur gör jag för att [trots det tråkiga vädret] försätta mig i ett positivt tillstånd? Låter jag 

det som händer ta överhanden eller kan jag ta kontroll över min dag!? (observation 

LFB, 040908) 

 

Svaret är att inte låta det som händer ta överhanden utan istället ta kontroll över sin 

situation. Gruppen uppehåller sig en stund vid vad det innebär att försätta sig i ett 

positivt tillstånd för att därefter övergå till att mer konkret diskutera men även öva 
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på att ta och behålla kommandot över kundsamtal i en positiv anda. Säljutbildaren är 

entusiastisk. 

Det vi vill ha igenom är att styra samtalet. Jag tar kommandot och ställer frågor. 

 […] 

Varför är det viktigt att ta kommandot? Därför att vi inte har all tid i världen. Vissa 

älskar att prata med kunder hur länge som helst men det är inte vårt jobb. Det är vår 

strategi: att ta kommandot! (observation LFB, 040908) 

 

Utbildaren håller ett högt tempo, det är mycket som ska hinnas med. Medarbetarna 

får lära sig nya sätt att hantera säljsituationer på ett systematiskt sätt. ”Det gamla” 

sättet att arbeta ska ersättas med ”det nya”, där det senare innebär att medarbetarna 

måste kontrollera sina arbetssätt och de måste närma sig kunderna på ett nytt sätt. 

De måste bli ”mer aktiva” och inte minst ”proaktiva”. Syftet med utbildningen sägs 

bl a vara att göra medarbetarna mer kundfokuserade och ge dem ”mer struktur på 

säljet”. Medarbetarnas försäljningsarbete indelas i olika delmoment vilka på olika 

sätt stöttas av IT´n. För varje delmoment prepareras medarbetarna med kunskaper 

som de senare ska använda sig av; det handlar om att argumentera för olika 

produkter där IT visar vilka produkter kunden har, vilka som erbjudits tidigare, och 

att komma till avslut på affären så snabbt som möjligt utan att glömma något viktigt. 

Script i IT hjälper till att lotsa medarbetarna genom ett antal kontrollfrågor och ut-

bildaren går igenom hur invändningar kan bemötas samt hur köpsignaler kan 

uppfattas och hanteras. Medarbetarna övar sin förmåga att berätta om och 

argumentera för företagets produkter genom olika övningar. Utbildaren 

argumenterar för att medarbetarna måste ta ansvar för hur de säljer och för att 

”tänka rätt”. 

Vem har ansvaret för att det här ska lösa sig? Vi har ansvaret! Det börjar hos oss – vad 

har jag för attityd!? (observation, LFB, 040908) 

 

Ett ursprung till utbildningar som den som getts som exempel ovan, är att det visat 

sig att den nya IT´n kan användas på många olika sätt, vilket försvårar snarare än 

underlättar styrning och kontroll. Något som en medarbetare på Länsförsäkringar 

Bergslagen ger uttryck för:  
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Det finns ju möjlighet för användarna att använda ettkund [d v s den nya IT´n] som sitt 

eget verktyg, på något sätt måste vi utarbeta vissa riktlinjer: så här måste du arbeta för 

att uppnå de fördelar som det var tänkt från början så att systemet utnyttjas rätt. Det 

gäller att alla använder samma mall så att informationen blir liktydig. Däri ligger det 

stora arbetet. (intervju LFB, 030925) 

 

Återigen hänvisas det till IT som ett verktyg som utlovar fördelar förutsatt att det 

används utifrån vissa riktlinjer. Utbildningarna i tekniken och i de nya arbetssätten 

syftar till att säkerställa rätt arbetssätt och rätt användning av IT. Det ökade behovet 

av självkontroll bortom tekniken kan ses som en del i omformulerandet av IT-

projektet; från förståelsen av IT-projektet som ett teknikprojekt till ett verksamhets-

förändringsprojekt41. Omformulerandet tar sig uttryck i att medarbetarna måste gå 

från ordermottagare till säljare och att cheferna måste gå från säljledning till 

coachning. Att uppföra sig som en säljare istället för en ordermottagare ställer krav 

på medarbetarnas självkontroll. Det innebär att medarbetare måste gå från att vara 

reaktiva och passiva till att vara proaktiva och aktiva. IT får en viktig betydelse för 

framtidens arbetssätt som ”coach” och ”säljare”.  

 

Uppmuntrandet av medarbetarnas självkontroll gäller inte bara länsbolagen utan 

även medarbetare på LFAB. Det är tidig förmiddag på LFAB. Bland medarbetarna i 

verksamhetsprojektet pågår en intensiv aktivitet. Några medarbetare sitter djupt 

koncentrerade vid sina datorer medan andra diskuterar livligt för att försöka få 

ordning på information som ska avrapporteras på mötet. När mötet precis är på väg 

att ta sin början kommer några medarbetare inspringande med andan i halsen. 

Sammankallande till mötet småler och konstaterar att mailet tagit skruv. Det visar sig 

att projektledningen via mail informerat samtliga medarbetare i projektet om att de 

på mötet förväntas redovisa den tid som lagts ner i projektet, vilket innebär att alla 

medarbetare på LFAB som arbetar i projektet måste logga den tid de arbetat med IT-

                                                 
41 Som beskrivits i den kronologiska överblicken av projektet (se kapitel två) utökades det ursprungliga 
teknikprojektet (införandet av den nya IT´n i organisationen) år 2003 med en verksamhetsdel. Denna del av IT-
projektet kom att kallas för verksamhetsprojektet. Från och med 2003 bestod således IT-projektet av två delar; 
teknikprojektet och verksamhetsprojektet.  
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projektet. Sammankallande till mötet klargör betydelsen av kontroll över såväl sin 

egen tid som projektet i stort.  

Vi håller på med en rad olika aktiviteter som spretar åt olika håll. Förhoppningsvis vet 

alla själva vad de gör men för att veta vart vi är och vart vi ska måste vi veta vad andra 

gör. (observation LFAB, 040614) 

 

Behovet av självkontroll gäller således inte enbart de medarbetare som arbetar i IT-

systemet gentemot företagets kunder på länsbolagen, utan som exemplet ovan visar, 

kommer det över tid även att gälla medarbetarna på LFAB. För de sistnämnda tar det 

sig bl a uttryck i att medarbetarna i projektet måste tidrapportera i IT-systemet; vad 

de gjort och hur länge, för att det därmed ska bli möjligt att erhålla en sammanhållen 

bild av projektet. IT blir ett argument för att uppmuntra självkontroll. 

 

IT förväntas driva förändring 

 
Ovan har jag beskrivit hur IT förväntas bidra till styrning och kontroll i 

organisationen, vilket tar sig uttryck i berättande om synlighet, standardisering, 

behovet av kontroll över verktyget och av medarbetarnas självkontroll. Jag har även 

indikerat att medarbetarna diskuterar IT-projektet i termer av en ”förflyttning” som 

måste göras, där projektet liknas vid en ”resa” och det konstateras att varje länsbolag 

”har sin lokala resa att göra” (se avsnittet IT förväntas bidra till styrning och kontroll). 

Medarbetarna ger således uttryck för att de förväntar sig att projektet ska medföra 

förändring av olika slag. Förväntningar på att IT ska åstadkomma förändring i 

organisationen återkommer i många sammanhang i projektet och det utgör en del av 

det berättande om projektet som får företräde i organisationen. Låt mig ge några fler 

exempel.  

 

Jag träffar en medarbetare från LFAB som starkt uttrycker IT´s betydelse för att 

förändring ska ske. Beskrivningen av hur IT förändrar arbetssätten på länsbolagen 

kan i det här skedet ses mer som en vision än en realitet. 
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Det sker en annan förändring. När du arbetar med kunder på ett länsbolag så arbetar 

du från ax till limpa. Jag har rätt mycket bilder av det här. Tidigare var man 

organiserad utifrån vilket system man arbetade i. Det berodde på att kundprocessen 

var sådan; man jobbade med försäkringar och när kunden kom in så kom han till mig 

för att fråga om en motorförsäkring. Och då hade jag ett system! ... där jag lade upp 

kunden och jag skickade ett försäkringsbrev därifrån. Jag kunde tacka för visat intresse 

och sen behövde jag inte bekymra mig längre. Men, sen när det plötsligt blir ett breddat 

produktutbud som du måste ta ställning till och du ska göra en massa annat – då helt 

plötsligt kommer de här försäkringssystemen att bli underordnade, för då går du in på 

en kund! [medarbetaren ger ett exempel:] Titta, här är en kund som har de här 

engagemangen och där jag kan se försäkringshistoriken i systemet. Jag förstår att jag 

måste sälja de här produkterna, som jag kanske inte har kompetens för, men via en 

knapptryckning får jag stöd via IT´n för att kunna föra en bra argumentation och fånga 

kundens intresse. Sen kan jag skicka ärendet vidare till någon som har kompetensen. 

Och därifrån [IT-systemet som ett gränssnitt] kan jag starta alla offertprocesser och helt 

plötsligt ska alla försäkringssystem ligga länkande mot det här [gränssnittet]. (intervju 

LFAB, 030306) 

 

Det finns således förväntningar på att förändring ska ske och att IT ska underlätta 

hanteringen av kunderna; hur kunderna läggs upp, hur försäkringsbrev skickas ut, 

vilken historik som ges över varje kund, och hur systemet länkar till underliggande 

system. Det breddade utbudet som medarbetaren ovan hänvisar till, syftar på 

förväntningar på korsförsäljning mellan avdelningar och mellan länsbolag. Som jag 

konstaterade ovan kan medarbetaren uttalande mer ses som uttryck för visioner än 

realiteter, projektet är fortfarande etiketterat som ett teknikprojekt. Vid denna 

tidpunkt är inte heller länsbolagen involverade i förändringsarbetet på annat sätt än 

att en gammal teknik ska bytas ut mot en ny, vilket medarbetaren kommenterar:  

Sen är det ju så här också att man kanske inte i alla länsbolag insett vilka konsekvenser 

det här [d v s IT-projektet] innebär. Och sen – vad är det som är viktigt? Är det viktigt 

att ha en IT-tekniker i Västerås? Vad är fokus? Sätter man fokus på att vi ska vara mest 

effektiva och mest kostnadseffektiva och serva våra kunder på bästa sätt och ge mest 

valuta för de pengar de sätter in – då blir det lite annan fokus. Och det är inte alltid som 

jag upplever att man [länsbolagen] har detta fokus. Sen är det ju så att det har skett en 

enorm insikt de senaste två åren. Det är ingen nackdel att du har en kostnadspress och 
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ett tufft ekonomiskt läge. Det driver också – precis lika mycket som tekniken. Jag tycker 

det är bra.(intervju LFAB, 030306) 

 

 IT sägs driva på den nödvändiga förändringen tillsammans med kostnadspress och 

ett tufft ekonomiskt läge. Över tid omvandlas teknikprojektet till ett omfattande 

verksamhetsförändringsprojekt, något som innebär att berättandet om förändring 

sprider sig i organisationen och blir en väsentlig del av (om)formulerandet av 

projektet. I de kommande avsnitten redogör jag för hur IT tillskrivs betydelsen av att 

åstadkomma förändring både av verksamheten och av medarbetarna.  

 

IT driver förändring av verksamheten 
 

Jag träffar en projektledare på LFAB som av andra beskrivs som en visionär i 

projektet. Visionären, som engagerat berättar om arbetet med den nya IT´n, är en av 

de första som jag hör uttrycka att tekniken driver på förändringen av verksamheten 

och som gör en tydlig åtskillnad mellan IT- och verksamhetsfrågor.  

Vi konstaterade att teknikprojektet driver så mycket verksamhetsfrågor och tittar man 

på det helt krasst så skulle vi ha gjort tvärs om [d v s börjat med verksamhetsprojektet 

och sen genomfört bytet av IT, min kommentar]. Men det var ju inte den typen av IT 

probl..., frågor, som vi drev från början eftersom då var det två kundsystem som skulle 

bli ett. Vi hade kunnat välja att säga: fine, vi gör ett hundraprocentigt IT-projekt av det 

här och ser till att vi får ett system, men då hade du inte fått några verksamhetsmässiga 

fördelar av det. […] Det är klart att IT är med och driver den här förflyttningen! 

(intervju LFAB, 030506) 

 

Medarbetaren indikerar att det är en skillnad på ett teknikprojekt och ett 

verksamhetsprojekt, och att Länsförsäkringar bör dra nytta av tekniken för att 

åstadkomma förändring av verksamheten.  

 

Jag blir nyfiken på medarbetarens beskrivning av hur IT drivit förändring i 

organisationen och jag frågar om IT medfört förändring på länsbolagen. Med-

arbetaren svarar: 
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Det har skett en gigantiskt förändring! […] Det här tvingandet, vi har ju begränsat 

arbetssätten så mycket som möjligt. Länsbolagen måste anpassa sig. Det går inte att 

jobba på något annat sätt 

[...] 

Från att det varit 24 helt slutna bolag så är det idag 24 väldigt öppna bolag som har ett 

kunskapsutbyte och som har en helt annan insikt om vart vi är på väg. Det är min 

uppfattning.  

[…] 

Vad kommer den sig av? 

Det är väl så här att man inser att vi är beroende av varandra. Och det är klart att, den 

här kundorienteringen och att vi ur kostnadsperspektiv måste ena oss om de här 

processerna… 

[…] 

Kostnadsläget, lönsamhetspressen och börsnedgången; allting är väldigt positivt som 

jag ser det, för att vi ska få ihop det riktigt bra.  

(intervju LFAB, 030506) 

 

Visionären beskriver förändringar som skett och som ska ske på länsbolagen och där 

IT tillskrivs en betydelsefull roll. LFAB ges rollen att "styra upp" projektet för att 

därmed ta till vara på möjligheten till önskad förändring. Länsbolagen förväntas följa 

i deras spår. Det är inte vilken förändring som helst som ska åstadkommas, utan att 

det handlar om välplanerad förändring i lagom takt, något som illustreras av 

berättelsen om LFAB som loket och länsbolagen som vagnarna (se kapitel två, avsnitt 

IT som en lösning och en enande kraft för organisationen). Alla vagnarna måste följa loket. 

Länsbolagen måste hålla rätt tempo, inget länsbolag får hamna för långt efter men de 

får inte köra för fort att de kör om LFAB. Alla måste åka i samma riktning och ingen 

får växla till något annat spår, alla åker samma tur.  

 

På LFAB framställs förändring som relativt oproblematiskt, som om den kan 

åstadkommas genom att ett gemensamt mål fastställs och genom att organisationen 

därefter gör successiva förflyttningar mot det målet. Det finns en tydlighet i hur 

relationen mellan IT och förändring uttrycks, där förändringen har ett tydligt mål. 

Ett exempel på ett sådant mål är effektivitetsförbättringar, vilket en extern IT-konsult 

som tidigare varit inblandad i projektet, ger uttryck för: 
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Det finns en effektivitetsaspekt i sådana här förändringar där man vill få mera av 

likriktning för att kunna göra effektivitetsförbättringar. (intervju, IT-konsultföretag, 

030506) 

 

På länsbolagen berättas det om IT och förändring på ett något mer försiktigt sätt. 

Beslutet att upphandla en ny gemensam IT-lösning beskrivs som starten för en 

samordningsprocess länsbolagen emellan. En medarbetare på Länsförsäkringar 

Bergslagen beskriver hur projektet innebär förändring: 

Vi är väl inne i en process, tror jag. De lokala länsbolagen har varit egna och sig själv 

närmast och de har haft en hygglig ekonomi även om det har varierat mellan läns-

bolagen. Men nu börjar utveckling och sådant att kosta alldeles för mycket pengar och 

man kom då fram till att göra något gemensamt och då lämnade man uppdraget LFAB 

och sen har man inte riktigt hittat rollern där. Vi har tidigare försökt att ha mer sam-

arbete men det har inte fungerat. (intervju, LFB, 030408) 

 

Citatet ovan syftar på att det tidigare fattats formella beslut att samordna läns-

bolagen men att det aldrig riktigt lyckats i praktiken. Det hade således förekommit 

samordningsförsök men fram tills nu hade dessa misslyckats. Medarbetaren på Läns-

försäkringar Bergslagen menar att det krävdes något mer än formella beslut för att 

möjliggöra den förändring som tidigare varit svår att åstadkomma. IT beskrivs som 

en sådan möjlighet då den framställs som tvingande i vissa avseenden, vilket gör att 

det inte längre går att undvika samordning. IT tillskrivs således en viktig roll i denna 

"samordningsprocess". Som det påpekas i citatet ovan upplever även länsbolagen att 

IT-projektet innebär förändring, även om det framtida tillståndet för dem är något 

mer okänt och oklart än vad som framställs på LFAB. 

 

Förändringens språk 
 

Över tid engageras länsbolagen i allt högre grad i det förändringsarbete som 

initierats av verksamhetsprojektet. På Länsförsäkringar Bergslagen startas ett lokalt 

projekt i syfte att arbeta med förändring av arbetssätten, något som medför att läns-

bolagen involveras i vad jag kallar för förändringens språk, vilket relaterar till de 

betydelser som tillskrivs IT som ett verktyg i organisationens tjänst.  
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På Länsförsäkringar Bergslagen etiketteras projektet inte längre som ett teknikprojekt 

i syfte att byta gammal teknik mot ny. Målen med projektet uttrycks nu i termer av 

effektivare organisation och arbetssätt i kundmötet, ökade försäljningsaktiviteter, bibehållen 

god tillgänglighet för kunderna, samt ökat antal helkunder. För att åstadkomma dessa 

förändringar berättas det om att det krävs fastställda mål för tillgänglighet och 

försäljning samt utbildning av medarbetarna för att utveckla deras säljroll. För att 

styra och hålla kontroll över förändringsarbetet framhålls betydelsen av 

aktivitetspolicys för loggning, rapporter och regler för hur uppföljning ska gå till 

(Projektbeskrivning, 040630).  

 

Förändringen, från teknikprojekt till verksamhetsförändringsprojekt, tar sig inte bara 

uttryck i skriftliga rapporter utan återspeglas i hur projektet nu beskrivs i relation till 

verksamheten med sikte på en bättre framtid. Vad är det då som ska åstadkommas? 

Den bättre framtid som organisationen med hjälp av IT tar sikte på innebär 

effektivisering, åstadkommandet av skalfördelar, proffsigare bemötande av kunderna, och ett 

ännu mer lönsamt Länsförsäkringar. I och med omformuleringen av projektet uppstår 

inte bara berättande om att IT driver förändring av verksamheten. När IT tillskrivs 

betydelsen av att förändra verksamheten, innebär det även att medarbetarna 

förväntas förändra vad som benämns som sitt "tänk".  

 

Förändring av medarbetarnas ”tänk”  
 

I och med den ovan nämnda omvandlingen från teknik- till verksamhets-

förändringsprojekt hamnar medarbetarna förhållningssätt till sitt eget arbete och 

därmed även till den nya tekniken i fokus.  

 

Jag träffar två medarbetare på LFAB som vid denna tidpunkt båda hade nyckel-

positioner i IT-projektet; den ena som avdelningschef och den andra som beställare 

av utvecklingsarbetet. Det sistnämnda innebär att vara ”mellanhand” mellan de 24 

länsbolagen och LFAB i all utveckling av den nya IT´n. Mellanhanden som är ny på 
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sin position och ny som min kontaktperson på LFAB, säger sig ska vara navet via 

vilket utvecklingsarbetet kanaliseras. (040407) 

 

Medarbetarna börjar berätta om vad som pågår i projektet och hur de ser på 

framtiden. Avdelningschefen berättar att IT´n nu är införd på samtliga länsbolag 

men att det ”under resans lopp tillkommit ett stort internt organisations- och 

verksamhetsförändringsprojekt”, vilket syftar på att verksamhetsprojektet nu är den 

dominerande delen av IT-projektet då teknikprojektet gått in i en mer förvaltade fas. 

Fokus på verksamheten har skapat efterfrågan på de goda effekterna av tekniken 

som utlovats. Avdelningschefen berättar att de sökt en målbild att ta sikte på 

eftersom det nu är viktigt att tekniken ”används fullt ut” för att uppnå ”önskat 

resultat”. För att uppfylla förväntningarna på IT satsar verksamhetsprojektet på ett 

omfattande arbete med att upprätta ett ”nytt tänk” i syfte att åstadkomma ett 

effektivare och mer lönsamt företag. En del av målbilden har således fallit på plats.  

 

Förändrandet av medarbetarnas tänk kan ses som ett uttryck för att det inte enbart är 

verksamheten på ett mer övergripande plan som ska förändras genom IT. Med-

arbetarna ska även förändra sina sätt att tänka och därmed sina handlingar. Med-

arbetaren på LFAB beskriver att det nya tänket handlar om att ”tänka rätt”, ett 

uttryck som jag senare noterar återkommande används på såväl LFAB som läns-

bolag. I vissa fall används berättandet om förändring av tänket på ett tämligen 

ospecifikt sätt och som ett slagord för förändring. Medarbetare på länsbolag och 

projektledningen på LFAB återupprepar betydelsen av att förändra tänket i 

organisationen. I andra fall är berättandet om förändring av tänket mer detaljerat, t 

ex i form av att det framhåller betydelsen av att medarbetarna ”arbetar utifrån 

kunderna” och inte utifrån företagets produkter. Något som även beskrivs i termer 

av att ”gå från produkt- till kundfokus”. Så här uttrycker en medarbetare på Läns-

försäkringar Bergslagen vad det rätta tänket innebär: 

De har börjat med ett arbete att förändra tänket, för innan så arbetade man utifrån en 

produkt och nu arbetar man utefter en kund. Det är nytt i hela LF-gruppen att man har 

en kund och så tittar man på helheten. Tidigare så tittade man t ex på bara motor eller 

sak [d v s motor- eller sakförsäkringar]. (intervju LFB, 040608) 
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Uttalandet syftar på att de tidigare IT-systemen hade varit uppbyggda utifrån olika 

produkter, t ex hanterades bilförsäkringar i ett system och livförsäkringar i ett annat. 

Därav att medarbetare uttrycker det som att man tidigare ”arbetade utifrån 

produkt”. Det nya IT-systemet som ett gränssnitt som ger således ”det rätta tänket” 

en visuell motsvarighet. För att använda IT rätt framhålls det som viktigt för med-

arbetarna att ”tänka rätt”, d v s tänka och arbeta på ett nytt sätt.  

 

Att tänka rätt blir även ett sätt att uttrycka framgång i projektet. Vid ett möte med en 

gruppchef på Länsförsäkringar Bergslagen frågar jag hur de upplever att arbetet med 

verksamhetsprojektet går. 

Det känns bra! [namn på några medarbetare] är med på tänket. Vi har hittills uppnått 

det vi ska. (intervju, LFB, 040609) 

 

Att vara med på tänket ses som ett uttryck för att projektet går bra. Jag ser det rätta 

tänker som ett sätt att uppmuntra medarbetarnas självdisciplinering för att därmed 

bidra till att önskad förändring åstadkoms i organisationen.  

 

IT och den nya åkstilen 
 

Det rätta tänket blir en form av slagord för att förändra arbetssätten på Läns-

försäkringar. Den betydelse som tillskrivs IT som ett verktyg för att åstadkomma 

förändring, kan illustreras genom hur det berättas om IT som ett par nya skidor och 

att dessa skidor (verktyget) måste kompletteras med en ny åkstil (i form av ett nytt 

sätt att använda verktyget, d v s nytt arbetssätt). Berättandet om de nya skidorna och 

den nya åkstilen uppkommer då LFAB upptäcker att den nya tekniken måste 

kompletteras med nya arbetssätt, vilket är en del av omvandlingen av teknik-

projektet till ett verksamhetsförändringsprojekt. Berättandet om de nya skidorna och 

den nya åkstilen introducerades av ett IT-konsultföretag42 vilket identifierade att IT-

                                                 
42 Bloomfield och Danieli (1995) konstaterar i sin studie hur ett teknikprojekt omvandlas till ett 
verksamhetsprojekt i och med att konsulter manipulerar organisationen att sätta fokus på verksamheten för att 
dölja egna bristande tekniska lösningar. I studien av Länsförsäkringar har jag valt att fokusera berättandets makt 
snarare än konsulternas, även om de relaterar till varandra då det kan ses som att konsulterna använder sig av den 
stora berättelsen för att legitimera IT och därmed sina uppdrag. 
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projektet främst varit inriktat på teknik och att ett problem var att teknik och arbets-

sätt inte överensstämde. En medarbetare på Länsförsäkringar Bergslagen berättar: 

Det är ju inte bara ett nytt system utan ett nytt arbetssätt också. Det var en bild med ett 

par nya skidor; nu har vi fått nya skidor och ska ändra åkstil. Alltså – [den nya IT´n] 

var de nya skidorna och åkstilen var vårt nya arbetssätt. (intervju LFB, 030408) 

 

Berättelsen sprider sig på Länsförsäkringar och illustrerar betydelsen av IT som ett 

verktyg för att åstadkomma förändring genom att medarbetarna använder en ny 

bättre åkstil. Det rätta tänket blev under en period ett vanligt förekommande sätt för 

medarbetare att uttrycka förväntningar på en förändring av arbetssätten i 

organisationen genom att, genomgående på alla länsbolag, skapa nya förhållnings-

sätt till kunder, sina arbetsuppgifter och till IT. Det rätta tänket handlar således inte 

enbart om att tänka rätt utan även om att göra rätt. Genom att förändra tänket ska 

medarbetarna handlingar förändras. Ett starkt argument för att åstadkomma denna 

förändring är kunderna. Medarbetarna uppmuntras i att engagera sig att tänka rätt i 

syfte att hantera kunderna bättre. Fokus på kunderna hade tidigt i projektet 

poängterats som betydelsefullt. Så här säger en medarbetare på LFAB i en intervju 

innan ”rätta tänket” slagit igenom i organisationen. 

Det är väl så att man inser att man [länsbolagen] är beroende av varandra. Just den här 

kundorienteringen och just att vi ur kostnadsperspektiv måste ena oss om de här 

processerna… Jag menar, hur viktigt är det att länsbolagen får det på ett visst sätt? Det 

är inte där kriget står! Att de har en god relation med sina kunder i Sala och Västerås – 

det är det de måste vara duktiga på! Ju tydligare och bättre vi [LFAB] blir på att 

kommunicera det här så att man förstår, desto enklare blir det. (Intervju LFAB, 030506)  

[...] 

Det finns ju nästan inget bolag som haft kundfokus! (Intervju LFAB, 030506)  

 

Det rätta tänket framställer ”kunden i fokus” som en ny idé vilket ska bidra till 

framtida framgångar och som står i kontrast till gamla arbetssätt och gamla sätt att 

tänka. Berättandet om att IT bistår förändring framhåller teknikens betydelse för 

skiftet från produkt- till kundfokus. IT blir en symbol för nya sätt att arbeta och nya 

sätt att tänka, vilket skiljer sig från gamla.  
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Sammanfattning av de betydelser som tillskrivs IT  
 

Så här långt har jag presenterat berättande om IT som får företräde på Läns-

försäkringar samt vilka betydelser det tillskriver IT. När medarbetare på Läns-

försäkringar beskriver vad IT förväntas göra för organisationen, uttrycks det i form 

av att IT är ett verktyg och det berättas om att IT bistår styrning, kontroll och 

förändring i organisationen. Som illustreras i tabellen kan projektet ses som ett 

uttryck för en omvandling av organisationen från ett tillstånd till ett annat. Det kan 

tolkas som att det finns ett nytt och det finns ett gammalt Länsförsäkringar, på mot-

svarande sätt som det framställs att det finns ett nytt och därmed ett gammalt tänk 

hos medarbetarna. Berättandet tillskriver IT betydelsen av att vara ett verktyg för att 

bistå resan mot ett effektivare och mer lönsamt företag. IT framställs därmed som ett 

redskap för att ta ut siktet och visa vägen mot en mer framgångsrik framtid. Därmed 

blir det också viktigt att IT används ”fullt ut” för att åstadkomma ”önskat resultat”. 

IT symboliserar förändrandet av organisationen.  

 

IT som ett verktyg för: Det gamla  Det nya IT som vägen mot 
framtiden och: 

Fokus på produkt 
 

Fokus på kund 

Medarbetare som 
ordermottagare 
 

Medarbetare som 
säljare 

Chefer som säljledare 
 

Chefer som coacher 

Reaktivitet 
 

Proaktivitet 

IT som 
anteckningsbok 
 

IT används "fullt ut" 

Fokus på teknik 
 

Fokus på verksamheten 

Styrning och kontroll  
- ökad synlighet 
- standardisering 
- kontroll över       
verktyget 
- självkontroll 
 
 
Förändring av: 
- verksamheten 
- medarbetarnas    
"tänk" 

IT som en rad olika 
system 
 

IT som verktyg och 
gränssnitt 

Ökad effektivitet 
 
Ökad lönsamhet 
 
Ökad korsförsäljning 
 
Ökat antal helkunder 
 
 

 
Tabell 8.1: IT som ett verktyg med sikte på framtiden 

 

Tabell 8.1 sammanfattar de betydelser som tillskrivs IT som ett verktyg för styrning, 

kontroll och förändring, och organisationens förvandling från det gamla till det nya 

där IT tar siktet på en mer framgångsrik framtid. För att ta mig an vad IT som en stor 
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berättelse på Länsförsäkringar betyder för organisationen tar jag hjälp av bl a Bojes 

(1991, 1995, 1999, 2001) och Foucaults (2003, 1985, 1993) tankar vilka jag relaterar till 

stora berättelser, intertextualitet och makt. Jag börjar med att diskutera vad det 

betyder att betrakta IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar.  

 

IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar 

 

Boje (2001) uppmuntrar oss att uppmärksamma det berättande som får företräde i 

organisationer för att sedan relatera det till små berättelser (här presenterade i kapitel 

nio). Det har inneburit att jag i det här kapitlet riktat uppmärksamhet mot 

normaliserat (Foucault, 2003) berättande om IT som får företräde på Läns-

försäkringar. Det är berättande som kontinuerligt återupprepar hur IT förväntas vara 

ett verktyg i organisationens tjänst, där många olika röster (Boje, 1995, 2001) på olika 

positioner deltar vilket gör att de kan sägas vara en del av Länsförsäkringar som en 

polyfonisk (Hazen, 1993, Kornberger et al, 2006) organisation. När berättande på 

Länsförsäkringar framställer IT som ett verktyg bildar olika röster en tämligen sam-

stämmig symfoni. Den stora berättelsen om IT på Länsförsäkringar kan, liksom 

andra stora berättelser, sägas presentera världen som-vi-tror-att-den-är eller 

möjlighetvis som-vi-hoppas-att-den-ska-vara, vilket medför att de skapar allmän-

giltighet: 

Universals are grand principles, laws, totalizing truths and norms that gloss over 

narrative differences. Universalizing grand narratives are legitimating apologetics for 

particular visions of past or future and decisions on who decides and who knows what 

is knowledge. (Boje, 2001:39) 

 

Tilltron till IT på Länsförsäkringar ger organisationen ett sikte på en mer framgångs-

rik framtid. IT som en stor berättelse legitimerar vissa versioner av såväl historien 

som framtiden. När det gamla Länsförsäkringar med gamla arbetssätt och gammal 

teknik ska omvandlas till det nya moderna Länsförsäkringar med nya arbetssätt och 

ny teknik tillskrivs IT en betydelsefull roll. I steget från dåtid till framtid blir den 
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stora berättelsen om IT en sanningsregim (Boje, 2001) och ett sanningsspel (Foucault, 

1985). Jag återkommer till det längre fram.  

 

I de kommande avsnitten diskuterar jag vad som utmärker IT som en stor berättelse 

på Länsförsäkringar. För det första ser jag den stora berättelsen om IT på Läns-

försäkringar som en lokal reproduktion av en stor berättelse i samhället, där med-

arbetarna själva är aktiva i denna reproduktion. För det andra, tar IT som en stor 

berättelse på Länsförsäkringar, liksom IT som en stor berättelse i samhället, sikte på en 

mer framgångsrik framtid och ett framtida önskvärt tillstånd. För det tredje, under-

stöds den stora berättelsen av en rädsla att stå utanför utvecklingen och att framstå som 

en bakåtsträvare. Slutligen, förstärks IT som en stor berättelse genom intertextualitet i 

berättandet.  

 

Medarbetarna som medskapare i den lokala reproduktionen 
 

I kapitel ett beskrevs hur IT i media, i forskning och i politiska texter, framställs som 

en förutsättning för det postmoderna informations- och kunskapssamhället. IT till-

skrivs en avsevärd betydelse för informationens och kunskapens gränslöshet och 

snabbhet. IT sägs möjliggöra sociala möten över tid och rum, ekonomisk, teknisk och 

social utveckling nya former av företagande, samt möjligheterna för människor, 

företag, nationer att utöva inflytande på andra. Användare av IT framställs som 

vinnare, de som inte använder IT anses vara ”bakåtsträvare” och förlorare.  

 

Jag menar de betydelser som tillskrivs IT på Länsförsäkringar kan ses som en lokal 

reproduktion av IT som en stor berättelse i samhället. På liknande sätt som den 

senare tar berättande om IT på Länsförsäkringar sikte på framtiden och de fördelar 

som kan uppnås genom användandet av IT. De många olika rösterna innebär att 

medarbetarna på Länsförsäkringar tillsammans är delaktiga i den lokala 

produktionen av IT som en stor berättelse, en form av polyfoni som bidrar till att den 

stora berättelsen om IT får företräde i organisationen och som därmed kommer att 

utgöra ett normaliserat förhållningssätt. Som illustrerats tidigare i det här kapitlet 
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deltar många medarbetare på såväl LFAB som länsbolag i det här berättandet. Att IT 

bistår styrning, kontroll och förändring etableras som en naturlig del i berättande 

utifrån representationens logik (Czarniawska, 1999) och det kommer att utgöra 

argument och en kunskapsbas (Foucault, 1993, Boje, 2001) för handlingar i 

organisationen t ex i skapandet av olika delprojekt. Medarbetarna på Läns-

försäkringar är själva aktiva i att reproducera IT som en stor berättelse genom 

kontinuerlig återupprepning. 

 

Siktet på det framtida tillståndet  
 

Boje (2001) menar att stora berättelser tar sikte på ett framtida önskvärt tillstånd och 

att de därmed legitimerar handlingar i syfte att uppnå ett sådant tillstånd. von 

Wright (1993) har utpekat drömmar om framsteg som en form av stor berättelse av 

vår tid. Det är en stor berättelse som utlovar en bättre framtid och där ändamålet 

helgar medlen. Fokus riktas mot den grönskande framtiden och eventuella 

destruktiva effekter för att nå denna framtid ”glöms” bort. Som jag visat ovan tar IT 

som en stor berättelse på Länsförsäkringar sikte på framtiden i form av bättre 

kontroll på kunder och medarbetare, proffsigare organisation och sam-

ordningsvinster, något som legitimerar att medarbetare och organisationen anpassar 

sig för att det ska komma till stånd.  

 

En dekonstruktion av IT´s betydelse för en mer framgångsrik framtid  

För att illustrera IT´s betydelse för att åstadkomma förändring i sikte på en mer fram-

gångsrik framtid kan berättelsen om Länsförsäkringars nya skidor och åkstil som 

presenterades tidigare i det här kapitlet dekonstrueras43. Berättelsen användes på 

Länsförsäkringar för att argumentera för att ny IT (nya skidor) och nya arbetssätt (en 

ny åkstil) är förutsättningar för att åstadkomma önskat resultat i projektet.  

 

                                                 
43 Ett sätt att pröva hur en text eller en bild kommunicerar är genom dekonstruktion (Czarniawska, 
2004, Boje, 2001) eller konnutationstest (Fiske, 1990). Något som t ex kan låta sig göras genom att byta 
ut alternativt ta bort ett element i texten/bilden.  
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Ett sätt att testa IT´s betydelse för Länsförsäkringar är att pröva att ta bort skidorna, d 

v s IT, från berättelsen om de nya skidorna och den nya åkstilen. Vi kan se framför 

oss hur medarbetarna på Länsförsäkringar får en ny åkstil (ett nytt arbetssätt) men 

utan skidor blir berättelsen snarare en komedi än en framgångssaga; istället för att 

susa nerför backen på nya skidor och med en snitsig åkstil, kan vi tänka oss med-

arbetarna stadigt ståendes med pjäxorna nerborrade i snön i hopplösa försök att åka 

snitsigt utan skidor. Vi kan konstatera att skidorna, d v s IT, tillskrivs stor betydelse. 

Enligt medarbetare har Länsförsäkringar tidigare, symboliskt, befunnits sig i en skid-

backe utan skidor; försök att ändra länsbolagens arbetssätt hade tidigare misslyckats 

vilket förstärker skidornas betydelse.  

 

Även om IT´s (skidornas) betydelse lyfts fram som avgörande för att åstadkomma 

fart framåt, betonas även arbetssätten (åkstilen). Åkstilen blir viktig både för att ta sig 

ner för backen och för att styra riktningen. Pjäxor men inga skidor åstadkommer inte 

den framfart som önskas. Full fart framåt utan att kunna svänga eller styra är inte 

heller bra. Berättandet om de nya skidorna och den nya åkstilen framhåller att IT och 

nya arbetssätt hör samman; den ena utan det andra blir inte speciellt lyckat. 

Metaforen med skidorna och den nya åkstilen skapar en berättelse som är svår att 

opponera sig emot, om inte metaforen problematiseras genom att dekonstrueras. Jag 

kunde dock aldrig notera att någon sådan dekonstruktion ägde rum i praktiken, 

varför metaforen fick stå oemotsagd och snarare blev en del i reproducerandet av 

den stora berättelsen. 

 

Rädslan att stå utanför  
 

Ett uttryck för hur IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar normaliserar 

ageranden i projektet är rädsla för att stå utanför IT som en framgångsrik väg mot 

framtiden (von Wright, 1993). I inledningskapitlet, då IT presenterades som en stor 

berättelse i samhället, beskrevs artikeln En resa till Alien – landet utan IT. Författaren 

ironiserar kring människors rädsla för IT och kring riskerna med att inte följa med i 

utvecklingen. Artikeln kan ses som ett raljerande debattinlägg och en 
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propagandaartikel i favör för teknikutveckling och vi kan tycka att den är fiktiv och 

långt ifrån verkligheten. IT-projektet på Länsförsäkringar betraktat i ljuset av landet 

Alien öppnar dock upp möjligheten att förstå en organisations rädsla för att halka 

efter eller stå utanför utvecklingen. Vem vill stå utanför? Vem vågar eller vill tacka 

nej till modernitet, framsteg och utveckling?  

 

Den stora berättelsen om IT på Länsförsäkringar grundar sig på liknande argument; 

modern IT och utveckling beskrivs som livsviktigt för organisationen. På LFAB 

framställs IT som en ”överlevnadsfråga” vilket lyfter fram betydelsen av att inte stå 

utanför. Medarbetare beskriver utveckling som viktigt och ofrånkomligt. Och, 

eftersom utveckling kostar pengar, blir en följd att länsbolagen behöver samordna sig 

i syfte att dra nytta av IT och åstadkomma verksamhetsmässiga fördelar och sam-

ordningsvinster. Med siktet på framtiden och viljan att inte stå utanför underkastar 

sig länsbolagen ökad standardisering och minskad autonomi.  

 

Intertextualitet stärker IT som en stor berättelse 
 

Vi kan fråga oss om det verkligen är rimligt att framhålla IT som en stor berättelse på 

Länsförsäkringar? Kapitlet har snarare presenterat en rad olika berättande från olika 

medarbetare. För att öka förståelsen för hur IT konstrueras som en stor berättelse, 

diskuteras intertextualitet mellan de betydelser som får företräde i organisationen. 

Länsförsäkringar har beskrivits som en polyfonisk (Kornberger et al, 2006) 

organisation, men det betyder inte att alla olika röster ger väsensskilt olika 

beskrivningar av vad som pågår. Den stora berättelsen om IT reproduceras 

återkommande under projektet av många olika människor. Deras olika röster 

tillskriver IT betydelser som tillsammans producerar en stor berättelse om IT som ett 

verktyg och som biståendes styrning, kontroll och förändring. Det är vad jag kallar 

för en samstämmig symfoni, d v s en symfoni av olika stämmor och instrument som 

klingar rent och i samma rytm.  
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Boje (2001) diskuterar intertextualitet i termer av dialoger mellan texter och 

författare, d v s berättande som har beröringspunkter med varandra. Det innebär 

polyfoni i form av dynamiska, mångtydiga, olika röster som på ett karnevaliskt sätt 

står både för sig själva och i relation till andra samtidigt hörda röster. Men inter-

textualitet kan även innebära olika berättandet som framställer en stark samstämmig 

röst. Istället för karnevaliskt många olika röster bidrar de betydelser som tillskrivs IT 

snarare till en enhetlig och samstämmig röst som framhåller IT som en stor 

berättelse. Det innebär att betydelserna relaterar till och förstärker varandras 

trovärdighet genom att den ena gör att den andra framstår som logisk och vice versa. 

Något som skiljer sig från dynamiska och mångtydiga röster vilka snarare än att 

samstämma klingar olika och därmed kompletterar, kontrasterar eller motsätter sig 

varandra.  

 

Intertextualitet i kollektivt berättande 
 

De många rösterna från olika medarbetare på olika positioner som upprepar den 

stora berättelsen om IT över tid, innebär att det uppstår ett normaliserat sätt att 

berätta om IT. De betydelser som tillskrivs IT som en stor berättelse upprepas inte 

endast av en eller få medarbetare vid några få tillfällen, utan på bred bas och det 

kommer att utgöra ett vedertaget sätt att, utifrån representationens logik, berätta om 

projektet. Det uppstår intertextualitet, relationer mellan berättande om IT, genom att 

många medarbetare i organisationen över lång tid tillskriver IT vissa betydelser som 

får företräde i organisationen.  

 

Jag menar att medarbetarna reproducerar IT som en stor berättelse i såväl genom-

förandet av vardagliga arbetsuppgifter (t ex loggning och kundhantering) som vid 

problemlösning (t ex genom att betona vikten av att använda IT rätt genom att tänka 

rätt). Genom att aktivt använda den stora berättelsen i kollektiva sammanhang 

förstärks den samstämmiga rösten. Det gör att, vad Kornberger et al (2006) kallat för 

kriget om meningsskapandet, aldrig uppstår så länge vi enbart betraktar IT som en 

stor berättelse eftersom meningsskapandet (Weick, 1995) utifrån denna aspekt kan 
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ses som färdigt och entydigt. Den stora berättelsen om IT på Länsförsäkringar kan 

förstås som en hegemonisk berättelse i den bemärkelsen att den produceras genom 

kollektiva förhandlingsprocesser (Boje, 1999) där medarbetarna är aktiva 

producenter.  

 

Intertextualitet mellan de olika betydelser som tillskrivs IT som en stor 
berättelse 
 

IT som en stor berättelse i organisationer, forskning och i samhället förstärks genom 

att styrning, kontroll och förändring relateras till varandra. Det förekommer en form 

av intertextualitet mellan de betydelser som tillskrivs IT som en stor berättelse. Att IT 

förväntas bistå förändring gör det viktigt att styra och kontrollera såväl IT som 

förändrandet. Något som gör att betydelserna förstärker varandra. Just därför att 

tanken om att IT ska medföra förändring är stark blir det också viktigt för före-

språkare för IT-projektet på Länsförsäkringar att kontrollera att rätt förändring 

åstadkoms, liksom att medarbetarna tänker rätt. IT ska både åstadkomma ”rätt” 

förändring och samtidigt vara verktyget som kontrollerar att ”rätt” förändring sker.  

 

Utifrån IT som en stor berättelse, där det råder intertextualitet mellan de betydelser 

som denna tillskriver IT, blir det naturligt att försöka förändra medarbetarnas tänk, d 

v s anpassa människorna till tekniken, i syfte att dra mer nytta av IT. Intertextualitet i 

IT som en stor berättelse gör att fokus hamnar på kontroll och förändring på samma 

gång; IT förväntas samtidigt bidra till kontroll och stabilitet i organisationen, och 

åstadkomma planerad och önskad förändring. Ibland används förändring som ett 

argument för att öka kontrollen med hjälp av IT. T ex legitimeras standardisering och 

kontrollerade arbetssätt på länsbolagen genom att rikta uppmärksamheten 

förändringen mot det framtida önskvärda tillståndet.  

 

Som beskrivit ovan kan intertextualitet förstås som dialoger och relationer mellan 

berättande (Boje, 2001). När IT som en stor berättelse i samhället (se kapitel ett), i 

tidigare forskning (se kapitel tre) och på Länsförsäkringar (det här kapitlet) betraktas 

i ljuset av varandra framstår det som att det förekommer ett dominerande synsätt på 
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IT i organisationer (något som bekräftas av Prasad, 1994 och Orlikowski och Baroudi, 

2002). Med andra ord, det förekommer en form av intertextualitet mellan hur IT 

framställs i media, politik, forskning och i praktiken.  

 

Intertextualitet mellan IT som en stor berättelse i samhället och IT som en stor 

berättelse på Länsförsäkringar förstärker en samstämmig röst om vad IT ska göra för 

samhället och för organisationen, snarare än att öppna upp för polyfoni i form av 

olikstämmighet och olika möjligheter till meningsskapande (Kornberger et al 2006). 

Den stora berättelsen bekräftas av t ex media och forskning vilka har framhållit IT 

som en viktig drivkraft för en mer modern och framgångsrik framtid, något som å 

ena sidan kan tolkas som en positiv förändringskraft men som samtidigt riskerar att 

andra röster inte gör sig hörda (Boje, 1999, 2001).  

 

Den stora berättelsens makt  

 

Det har betydelse hur medarbetare på Länsförsäkringar berättar om IT i den mening 

att det, utifrån en förståelse av makt som utgår från Foucaults maktbegrepp, kan 

tolkas som att IT som en stor berättelse utövar makt i organisationen. I de kommande 

avsnitten diskuteras makt; först utifrån skillnaden mellan yttre makt och 

berättandets makt, och därefter i form av vad jag kallar för en dubbelsidig makt.  

 

I förordet till Övervakning och straff (2003) återger Sune Sunesson ett översatt citat 

från Foucaults Les mots et choses44 från 1966.  

den här boken har kommit till på grund av ett ställe hos Borges (den argentinske 

författaren), ur skrattet när jag läste stycket, ty det skrattet ifrågasatte alla 

orienteringspunkter för själva tänkandet... Stycket citerar en viss kinesisk encyklopedi 

”där man uppdelar djuren i a) sådana som tillhör kejsaren, b) de som är balsamerade, c) 

de tama, d) spädgrisar, e) sirener, f) sagodjur, g) bortsprungna hundar, h) sådana som 

är uppräknade i denna klassificering, i) ursinniga, j) otaliga, k) tecknade med en mycket 

                                                 
44 Som Sunesson påpekar är titeln Orden och tingen på svenska.  
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fin kamelhårspensel, l) etcetera, m) sådana som just har slagit sönder vattenkannan, n) 

sådana som på långt håll ser ut som flugor. (2003:vi) 

 

Vad säger citatet och hur relaterar det till IT som en stor berättelse på Läns-

försäkringar? Foucault skratt liksom mitt stilla fnissande vid betraktandet av citatet 

kan ses som uttryck för hur galet och omöjligt citatet upplevs. ”Sådana som på långt 

håll ser ut som flugor” – ser inte alla djur ut som flugor om de betraktas från till-

räckligt långt avstånd? ”Sagodjur” och ”sirener”!? Citatet, det åtföljande skrattet och 

fnisset visar tillsammans hur styrda och strukturerade vi är i våra tankar vilket just 

är Foucaults poäng. Orden ordnar tingen och vetenskaperna ordnar världen (ibid). 

För Länsförsäkringar innebär det att IT som en stor berättelse ordnar projektet; med-

arbetarnas förståelse av projektet ordnas av de betydelser som tillskrivs att åstad-

komma styrning, kontroll och förändring. I den polyfoniska organisationen Läns-

försäkringar pågår berättande som "säljer" vissa betydelser av IT och som, trots de 

många rösterna, framställer mer enhetliga betydelser kring vad IT är, gör och skall 

göra i framtiden. Boje uttrycker det på följande sätt: 

Stories are shaped to sell particular visions of past or future. (Boje, 2001:39) 
 

IT som en stor berättelse på Länsförsäkringar kan ses som ett sanningsspel (Foucault, 

1985) som uppmuntrar en samstämmig berättelse om IT vilket innebär anpassning 

och normalisering. Foucault uppmanar oss att beakta de sanningsspel som ständigt 

pågår. 

the games of truth and error through which being is historically constituted as 

experience; that is, as something that can and must be thought. What are the games of 

truth by which man proposes to think his own nature when he perceives himself to be 

mad; when he considers himself to be ill; when he conceives of himself as a living, 

speaking, labouring being; when he judges and punishes himself as a criminal? What 

are the games of truth by which human beings came to see themselves as desiring 

individuals? (Foucault, 1985:7) 

 

Utifrån denna tanke kan IT som en stor berättelse sägas utgöra ett sanningsspel i på 

Länsförsäkringar. När IT framställs som den självklara lösningen på organisatoriska 

problem är det en del av ett sanningsspel i vilket IT enligt representationens logik 
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produceras som vägen mot en mer framgångsrik framtid. Som Foucault påpekar 

ovan betyder sanningsspelet normaliserade betydelser av IT som medarbetarna 

måste förhålla sig till. Betydelser som ger vägledning i projektet och som påverkar 

hur medarbetare ser på och bedömer skeenden. Medarbetare på Länsförsäkringar 

som försöker ifrågasätta den stora berättelsen i sammanhang där representationens 

logik gäller, som t ex mötet mellan LFAB och länsbolagen då en medarbetare ifråga-

sätter loggningen, tillrättavisas eller ignoreras. Berättandet besitter makten att ordna. 

Boje bekräftar betydelsen av att betrakta stora berättelser utifrån ett maktperspektiv 

genom sina studier av hur berättande uttrycker hegemonisk makt (1991), hur 

berättandet liksom en panoptisk blick i en organisation befäster maktförhållanden 

(1995) samt genom att lyfta fram vikten av att studera både stora och små berättelser 

i organisationer (2001). Berättandets makt utgör en annan typ av makt än 

panoptikonets yttre makt, något som diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

 

Från yttre makt till makten över tanken 
 

Det kan tyckas trivialt att hävda att makt som bunden till person eller till hierarki 

inte är det enda sättet att se makt på (Alvesson, 2002). Samtidigt visar genomgången 

av forskning om IT i organisationer att perspektiv där makt betyder ledningens 

makt, och där t ex IT framställs som ett verktyg för att upprätthålla hierarkiska makt-

relationer, är vanliga. Även forskning utifrån mer kritiska perspektiv (se kapitel sju, 

IT utifrån panoptikonaspekt) har utgått från panoptikonet som framför allt 

ledningens verktyg. Studien av Länsförsäkringar visar andra aspekter av IT, t ex att 

medarbetarna blir varandras kontrollanter och att människor kan vara utövare och 

utsatta för yttre makt på samma gång. Utifrån Foucault och Bojes idéer om stora 

berättelses makt diskuteras i det här avsnittet hur IT som en stor berättelse på Läns-

försäkringar kommer att utgöra en makt i organisationen som varken är kopplad till 

person eller position.  
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Låt mig börja med det reverserade uttrycket "själen är kroppens fängelse" (Foucault, 

2003). Foucault säger: 

Människan som det talas om och som man uppmanar oss att befria är redan i sig själv 

resultatet av ett beroende som sträcker sig mycket djupare än hon själv. Hon bebos av 

en ”själ” som ger henne existens och som själv är en bricka i det herravälde makten 

utövar över kroppen. Själen är på en gång verkan av och redskapet för en politisk 

anatomi; själen är kroppens fängelse. (2003:35) 

 

Förutom att uttrycket ”själen är kroppens fängelse” kan ge en bättre förståelse för 

Foucault, kan det även användas för att betrakta berättande utifrån ett makt-

perspektiv. Genom att vända på begreppen - det är inte kroppen som är själens 

fängelse utan tvärs om - ger Foucault en förståelse för hur människan begränsar och 

disciplinerar sig själv genom regler, normer och en tro på vad som är ”sanning”. 

Själen som kroppens fängelse ses som ett resultat av de sanningsspel som människor 

engagerar sig i. En makt som människor dagligen är utsatta för genom våra egna 

fördomar och föreställningar eftersom de förhindrar reflektion och snävar av såväl 

vårt synfält som vilka röster som vi tillåter oss att lyssna till. Eller som Milan 

Kundera uttrycker det, möjligtvis på ett än mer rättframt och brutalt sätt:  

Den moderna dumheten innebär inte okunnighet utan frånvaron av egna tankar över 

anammade idéer. (citerad i Pettersson och Carlberg, 1990:7) 

 

Ska vi tro Foucault och hans historiska studier är denna typ av dumhet inte speciellt 

modern utan ganska klassisk. Stora berättelser som tas för givna, de vi anser att vi 

inte har anledning att reflektera över eller ifrågasätta, blir ur ett sådant makt-

perspektiv de som påverkar oss mest. Stora berättelser utgör en form av makt över 

människors tankar (Pettersson och Carlberg, 1990) vilket gör själen till kroppens 

fängelse.  
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Panoptikonets makt i relation till den stora berättelsens makt 
 

I föregående kapitel användes panoptikon (Foucault, 2003) för att diskutera IT som 

ett kontrollsystem på Länsförsäkringar. Jag kunde konstatera att panoptikon 

används för att studera IT, och inte minst motstånd mot IT, i organisationer. Utöver 

att illustrera yttre makt kan panoptikon användas för att öka förståelsen för hur 

människor i samhället och medarbetare i organisationer lär sig normalitet genom 

deltagande i och reproducerandet av stora berättelser. Foucaults panoptikon 

beskriver som diskuterat i kapitel sju en fysisk byggnad, men effektivitet ligger 

framför allt inte i yttre kontroll utan i vetskapen om att när som helst kunna vara 

iakttagen. Fången i ett panoptikon lär sig hur hon/han förväntas uppföra sig. Fången 

inordnar sig i tid och rum, medveten om att, när som helst och utan att veta om det, 

kunna vara iakttagen.  

 

Foucaults panoptikon kan användas för att se utanför fängelsets väggar. Istället för 

ett fängelse kan vi tänka oss en organisation eller varför inte samhället - där befinner 

vi oss alla i ett panoptikon. Där finns spelregler, normer, förväntningar på hur vi bör 

uppföra oss, och det finns nästan alltid någon som kan se oss eller på andra sätt 

kontrollera om vi uppför oss enligt rådande normer. Införandet av IT innebär inte 

bara en ny teknik för yttre kontroll av organisationen. Tilltron till IT och re-

producerandet av IT som en stor berättelse blir facit för sanningsspel i 

organisationen. Den stora berättelsen ordnar projektet och utövar en makt över med-

arbetarnas tankar, en form av inre kontroll, där medarbetarna själva är aktiva både 

som utövare och som utsatta.  

 

En av Foucaults stora poänger i Övervakning och straff är normalisering på 

sofistikerade och subtila sätt. Foucault illustrerar utvecklingen från kontroll genom 

kroppsstraff och prygel till kontroll över människors själar; till att sätta ramar för vad 

som är normal kontra onormalt, sant kontra falskt, rätt kontra fel etc. I och med dessa 

normer utvecklas nya kategoriseringar av människor och mänskliga handlingar 

(brottslingar kontra icke brottslingar, handlingar som på olika sätt klassificeras som 

brottsliga eller som lagliga) och därmed nya kunskaper. På liknande sätt innebär de 
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betydelser som tillskrivs IT normalisering på Länsförsäkringar. IT som en stor 

berättelse medför att det blir normalt att betrakta IT som ett verktyg i 

organisationens tjänst. Det gör det i sin tur logiskt att kräva ökad kontroll i olika 

avseenden så som att medarbetarna ska öka sin självkontroll och de ska ”ta 

kommandot” i kundmöten. De blir normalt för LFAB att ställa krav på 

standardisering mellan länsbolagen, något som tidigare varit en kontroversiell fråga.  

 

Tilltron till vad IT ska göra verkar medföra en kompromissvilja vilket gör att läns-

bolagens autonomi börjar förhandlas till förmån för ökad standardisering. Inom 

ramen för IT-projekt framstår det som helt naturligt att sätta fokus på att med-

arbetarna måste tänka rätt och att de ska utöva självkontroll för att på så vis kunna 

dra största möjliga nytta av IT. IT som en stor berättelse lär organisationens med-

arbetare vad som är normalt, den skapar spelregler och förväntningar. Medarbetare 

uppmuntras att bli varandras kontrollanter för att främja normala beteenden och 

stävja det onormala. Medarbetaren som försöker diskutera loggning under ett möte 

mellan flera länsbolag och LFAB blir snart tystad utifrån argumentet att det är en 

rättighet för medarbetare få sina prestationer mätta.  

 

När vi frågar oss vad det betyder att IT framställs som en stor berättelse på Läns-

försäkringar blir en slutsats att den stora berättelsen normaliserar och ordnar 

projektet, vilket innebär att den utgör en annan typ av makt än yttre kontroll. En 

makt över tanken där medarbetare blir sina egna och varandras kontrollanter både 

avseende vad som kan sägas och göras. Det är en makt som utövas, inte främst 

externt och fysiskt, utan via de betydelser som produceras och reproduceras genom 

IT som en stor berättelse. Med andra ord; det är en skillnad på den makt som IT som 

teknik utövar genom att erbjuda t ex övervaknings- och kontrollmöjligheter, och på 

den makt som medarbetarnas förväntningar på IT medför. Den första makten riktar 

in sig på kontroll av kroppen, t ex genom att kontrollera människor i tid och rum. 

Den andra makten riktar in sig på tanken och på de betydelser som medarbetarna 

själva är aktiva i att (re)producera genom sitt berättande. 
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Svårigheten att stå utanför den stora berättelsen 
 

På Länsförsäkringar deltar många medarbetare i reproducerandet av IT som en stor 

berättelse och de överlåter därmed makt till IT. Det blir svårt för medarbetare på 

Länsförsäkringar att stå utanför den stora berättelsen och medarbetarna förväntas att 

på olika sätt delta i upprätthållandet av densamma. Det tar sig t ex uttryck i att med-

arbetare på LFAB förväntas ”missionera” projektet; medarbetarna på LFAB ålägger 

sig själva att reproducera den stora berättelsen. Även för medarbetare på länsbolagen 

blir det svårt att stå utanför. Det är inte lätt att ifrågasätta den stora berättelsen utan 

att själv bli ifrågasatt. Berättande lyfter fram en rad exempel på hur medarbetare gör 

den stora berättelsen om IT till organisationens egen. Loggning framställs som en 

självklarhet och som en rättighet. Medarbetare ska logga alla aktiviteter i IT-

systemet, de ska gå utbildningar för att uppmuntras att tänka rätt och de ska vara 

säljare istället för ordermottagare. De ska tänka på kunden och göra ett bra jobb, 

vilket ligger de flesta medarbetare varmt om hjärtat. Chefer ska missionera projektet 

och de nya arbetssätten, de ska bidra till samordning och effektivisering för att åstad-

komma ett mer modernt och framgångsrikt företag. Cheferna ska vara coacher för 

sina medarbetare i det dagliga arbetet och i förändringsprocessen.  

 

När IT som en stor berättelse betraktas framstår det som särskilt svårt för de med-

arbetare som aktivt arbetar med eller ansvarar för IT-projektet att motsätta sig den 

stora berättelsen. Dessa personer förväntas vara ambassadörer för IT-projektet och 

många av dem har varit delaktiga att ”sälja in” projektet till övriga organisationen. 

Genom denna införsäljning av projektet har de reproducerat den stora berättelsen 

och de ses som garanter för att förväntningarna på IT uppfylls. Det är svårt för 

projektledningen att inte aktivt upprätthålla sanningsspelet om IT i organisationen.  
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Den stora berättelsen som en producent av makt 
 

IT´s yttre kontroll utgör en form av makt medan stora berättelser som kommer till 

uttryck i kollektivt berättande utgör en annan (Dreyfus och Rabinow, 1982). Studien 

av Länsförsäkringar visar att IT´s makt inte begränsas till dess användning som 

teknik; inte minst ligger IT´s makt i den stora berättelsen och de betydelser som 

denna tillskriver IT. IT kanaliserar en dröm om den goda organisationen, om 

utveckling och om framgång. Något som innebär att IT´s makt till stor del är osynlig; 

för det första som en panoptisk blick som övervakar medarbetarna på 

Länsförsäkringar utan att de vet om de är iakttagna eller inte.  

 

För det andra, utöver den yttre makten, tillkommer att medarbetarna själva bidrar till 

att göra sig till subjekt för makt genom att kollektiv delta i den lokala reproduktionen 

av IT som en stor berättelse i organisationen. Medarbetare är inte enbart objekt för 

IT´s makt genom yttre kontroll, utan inte minst gör de sig själva till subjekt för makt 

genom de betydelser som tillskrivs IT. Fokus riktas mot kroppen t ex genom styrning 

och kontroll av medarbetarnas arbetssätt, men även mot tanken; det kollektiva och 

delvis för givet tagna meningsskapandet (Weick, 1995) kring vad IT ska göra för 

organisationen. Det är en typ av makt som sällan diskuteras när IT och 

organisationer studeras, vilket lyfts fram av t ex Barley (1998), Orlikowski och 

Baroudi (2002), Prasad och Prasad (1994) och Gopal och Prasad (2000).  

 

Samtidigt som IT som en stor berättelse utsätter medarbetare för makt gör den även 

medarbetare till utövare av makt; när den stora berättelsen återupprepas och därmed 

reproduceras i organisationen, när andra medarbetare inte blir förstådda eller blir 

sanktionerade p g a att deras handlingar ligger utanför den stora berättelsen, när 

berättelser tystas och när medarbetarna blir varandras övervakare. 
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Den dubbelsidiga makten 
 

Foucault menar att makt är produktiv (1993) och Boje (1995) har lyft fram berättande 

som en panoptisk blick i organisationer i den bemärkelse att berättandet ger vissa 

betydelser (till IT i Länsförsäkringars fall) företräde, vilka utgör en anonym och 

subtil makt i organisationer. Det innebär att den stora berättelsens makt inte är 

hierarkisk eller relaterad till roll eller position. Snarare kan dess makt tolkas som 

relaterad till de aspekter som hittills diskuterats; stora berättelser som kollektivt 

delade, med sikte på en mer framgångsrik framtid, inrymmandes olika former av 

intertextualitet och där det förekommer en rädsla att stå utanför. Den stora 

berättelsen om IT på Länsförsäkringar utövar en makt i organisationen som kan 

sammanfattas som en dubbelsidig makt (se även Dahlin och Johansson, 2005).  

 

IT som en stor berättelse i organisationen möjliggör och legitimerar Läns-

försäkringars IT-projekt. Det innebär att den samtidigt skapar förväntningar som 

medarbetarna i organisationen måste förhålla sig till. Det visar sig svårt att frigöra sig 

från och att komma bortom den stora berättelsens vackra ord och de betydelser som 

denna tillskriver IT. Den stora berättelsen skapar hopp och förväntan. På så vis kan 

den dubbelsidiga makten likväl göra användarna till offer. Speciellt LFAB och med-

arbetare som ansvarar för IT-projektet känner sig tvingade att ”missionera” projektet 

och att vara ambassadörer för IT. För dem som använt sig av den stora berättelsen 

för att få saker och ting gjorda i organisationen blir det svårt att vända den stora 

berättelsen ryggen utan att förlora sin egen och IT-projektets trovärdighet. Vissa 

medarbetare fångas i den stora berättelsen vilket innebär att de får svårt att frigöra 

sig från representationens logik, annat än i mindre, informella och mer enhetliga 

sammanhang där ambassadörerna för IT kan utbyta erfarenheter med varandra (mer 

om det i nästa kapitel). 

 

Tidigare studier av IT i organisationer visar att ledningen ofta menar att IT ska 

tillföra dem makt (Prasad, 1992), något som även kan tolkas vara fallet på Läns-
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försäkringar. Ledningen förväntar sig att IT ska medföra bättre styrningsmöjligheter 

och LFAB ska ges förbättrade förutsättningar genom standardisering och sam-

ordning av länsbolagen. Även medarbetarna ska ges makt i form av bättre kontroll 

över kunderna och över sitt eget arbete. IT ska medföra makt samtidigt som IT som 

en stor berättelse producerar en annan form av makt vilket gör medarbetarna, inte 

minst de i projektledningen, utsatta för IT´s makt. Den stora berättelsens makt kan 

förstås som dubbelsidig; användarna av den stora berättelsen som i många fall 

befinner sig på hierarkiska maktpositioner blir de som är mest utsatta av dess makt i 

den bemärkelsen att det svårt att frigöra sig från den stora berättelse som de grundar 

sin logik och legitimitet på.  

 

Därmed kan medarbetare på Länsförsäkringar ses som aktiva i skapandet av den 

stora berättelse som de sedan får svårt att förhålla sig till och som blir till för givet 

tagen sanning i organisationen. Den stora berättelsen slår tillbaka mot dess före-

språkare genom dess dubbelsidiga makt. IT som en stor berättelse på Läns-

försäkringar utövar på det sättet en makt över medarbetare i organisationen, de 

placerar medarbetarna i subjektpositioner och därmed kan såväl ledning som 

anställda, länsbolagen och LFAB, ses som offer för den stora berättelsens makt-

utövning. Den stora berättelsens främsta makt är inte den kontrollerande och 

styrande makten likt ett panoptikon, utan den makt som medarbetarna själva till-

skriver och ger IT. I berättandet skapas bilder av verkligheten vilket skapar för-

väntningar både hos berättaren själv och hos andra.  

 

Därmed inte sagt att det inte finns några möjligheter för medarbetare att förhålla sig 

till IT som en stor berättelse, varför jag nu vänder mitt intresse mot de små 

berättelserna på Länsförsäkringar och möjliga förhållningssätt till det berättande som 

presenterats i det här kapitlet. 
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Kapitel nio 

 

SMÅ BERÄTTELSER, ÖVERSÄTTNINGAR OCH 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Till skillnad från den mer samstämmiga symfoni som den stora berättelsen om IT 

utgör, ljuder de små berättelserna (Boje, 2001) inte lika starkt och inte heller lika sam-

stämmigt. De röster som låter sig höras i de små berättelserna överröstar sällan den 

stora berättelsen och tillsammans låter de mer ostämt. Till en början lyssnade jag 

kanske inte speciellt noggrant till dessa fragment45 av annorlunda klingande toner 

som de små berättelserna tycktes utgöra, men snart tycktes det mig mer och mer 

intressant att ställa dessa i relation till den stora berättelsen.  

 

Boje (ibid) konstaterar att organisationsforskare haft en tendens att inte intressera sig 

för små berättelser eftersom dessa kan upplevas som spretiga, fragmentariska och 

motsägelsefulla. Jag tillåter mer fragmentariskt berättande genom att sätta det i 

relation till det mer tillrättalagda berättandet som utgör den stora berättelsen. Medan 

den stora berättelsen kan upprepas och låta sig höras i många olika sammanhang då 

den utgår från representationens logik, kan inte detsamma sägas gälla de små 

berättelserna.  

 

Möten är arenor för små berättelser 

 

Jag har tidigare nämnt att mindre, mer informella sammanhang utgör tillfällen då 

medarbetare kan lämna den stora berättelsen och, genom små berättelser, försöka 

skapa mening i projektet. I det här avsnittet presenteras ett exempel på detta i form 

                                                 
45 Därav att empirin i det här kapitlet delvis presenteras i form av kortare stycken och mer fragmentariska citat.  
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av ett möte vilket syftar till att hantera IT-projektet. Vi förflyttar oss till LFAB där ett 

antal medarbetare från teknik- och verksamhetsprojektet träffas för att stämma av 

status i projektet. Mötet, som är ett extrainsatt möte utöver de regelbundna av-

stämningsmötena, syftar bland annat till att diskutera samarbetet mellan de båda 

delprojekten, och som sammankallande säger, minska "förvirringsgraden". Mötet har 

sin bakgrund i att det upplevts som svårt att synkronisera samarbetet mellan teknik- 

och verksamhetsprojektet på LFAB. Stämningen är till en början något spänd. 

Deltagarna lättar upp genom att skämta med varandra. Sammankallande, som innan 

mötet uttryckt önskemål om att det ska bli ett positivt möte, inleder mötet genom att 

föreslå att deltagarna fokuserar vad som faktiskt fungerar bra i IT-projektet. De 

övriga nickar instämmande och en gemensam agenda är skapad. En positiv anda 

tycks anas när olika personer fyller på med förslag på vad de vill diskutera. Det 

gäller vilka prioriteringar som ska göras i utvecklandet av tekniken, vilka roller olika 

personer och avdelningar ska ha på LFAB och hur samarbete i projektet ska gå till. 

Samordnande summerar genom att konstatera att det handlar om att skapa "en 

gemensam bild" av vad som pågår.  

 

En efter en får deltagarna presentera vad de tycker fungerar bra. Den första 

medarbetaren menar att prioriteringslistan är bra:  

Den drivs av förvaltningen [av IT´n], där sker prioriteringarna och vi får kontroll. 

(observation LFAB, 040505) 

 

Medarbetaren fortsätter att räkna upp vad som fungerar bra i projektet. För-

väntningarna på verksamhetsprojektet beskrivs som bra. Men det behövs snabbare 

respons vid beställningar på utveckling av IT. Medarbetaren framhåller även att det 

finns en tröghet mellan idéer om utveckling av IT´n och leverans. Snart framstår det 

att medarbetaren övergått från att prata om det som fungerar bra till det som 

fungerar dåligt. Det finns ingen klar målbild - vad vill man egentligen med den nya 

IT´n? Det framkommer även att medarbetaren upplever att de som ansvarar för 

teknikprojektet har alldeles för stort ansvar och för lite befogenheter. En medarbetare 

i verksamhetsprojektet responderar på det sistnämnda genom att påpeka att det 
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upptäckts att vissa saker inte fungerar bra i teknikprojektet. Det insinueras även att 

medarbetare i teknikprojektet inte berättar hur saker och ting egentligen står till: 

Du visar några kort men har resten bakom ryggen. (observation LFAB, 040505) 

 

Efter en stunds diskussion kring vad som inte fungerar bra försöker 

sammankallande påkalla uppmärksamhet:  

Vi är ju inte framme! Det är ju en fråga om vart vi vill. Eller så kan vi ju lika gärna döda 

Siebel [IT´n]. (observation LFAB, 040505) 

 

Det blir tyst i rummet och sedan skratt. Sammankallande fortsätter: 

Då måste ju alla fatta att vi [Länsförsäkringar] använder Siebel. (observation LFAB, 

040505) 

 

Någon menar att Siebel måste missioneras. Någon annan frågar vem som egentligen 

ska göra det? En medarbetare i teknikprojektet hävdar bestämt att det inte är teknik-

projektet som ska frälsa teknikprojektet utan verksamhetsprojektet som ska frälsa 

teknikprojektet. En medarbetare från verksamhetsprojektet menar att de skulle 

kunna lägga lite aktiviteter från marknadssidan på att missionera den nya IT´n men 

påpekar även att det gäller att "skapa rätt krig". 

 

Ytterligare en medarbetare väljer att prata om samarbete och samordning. Kund-

perspektivet kommer upp som en viktig aspekt. Den fragmenterade diskussionen 

återgår sedan till temat "vidareutveckling av den nya IT´n" genom att medarbetarna 

dividerar om hur beställningar på vidareutveckling sker. En ansvarig i teknik-

projektet säger uppgivet att det kommer beställningar från olika håll, något som 

kontrasterar en annan medarbetares konstaterande för en liten stund sedan att 

prioriteringslistorna över beställningar är en av de saker som fungerar bra. Med-

arbetaren i teknikprojektet tycks inte hålla med: 

Jag har svårt att ta att det kommer beställningar från olika håll och att jag inte vet om 

det. Och jag vet inte hur jag ska få fatt på det. (observation LFAB, 040505) 
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Kritik riktas mot högsta ledningen och samtliga på mötet enas om att det ställs 

"omänskliga krav". De menar att de borde handla mer om team än att enstaka 

personer ska stå till svars för det som händer i projektet. Och det måste blir slut på 

"corporate pingpong" d v s dokument som skickas fram och tillbaka i organisationen 

utan att något händer i praktiken. Enigheten bland deltagarna på mötet tar slut när 

en medarbetare i verksamhetsprojektet undrar om teknikprojektet är rätt organiserat. 

Något sarkastiskt menar medarbetaren att det kanske borde gå bra för teknik-

projektet att ha mer än en kund. En medarbetare i teknikprojektet svarar att det är 

som att ha massor av kunder när beställningar kommer från en mängd olika håll 

samtidigt. Sammankallande försöker komma bort ifrån samtalsämnet genom att 

konstatera att: 

Kartan är inte klar. (observation LFAB, 040505) 

 

Argumentet är att IT-projektet hittills varit fokuserat på teknik. Nu måste 

verksamheterna komma i blickpunkten.  

Det är väldigt få problem som relaterar till affärsnyttan. Det är mest knappar som 

flyttas hit och dit. (observation LFAB, 040505) 

 

Deltagarna börjar återigen förenas kring problemet vad IT är och ska göra i 

organisationen:  

Vi springer bra och vi har ett bra tempo. Men vi vet inte vilket håll vi ska springa åt. Vi 

är som ett gäng labradorer. (observation LFAB, 040505) 

 

En annan medarbetare kompletterar beskrivningen: 

Då är det lätt att springa åt teknikhållet. (observation LFAB, 040505) 

 

Ytterligare en konstaterar att: 

Nu får det inte vara en teknikresa längre! Nu måste vi förstå hur vi ska tjäna pengar på 

det [d v s på IT´n]. (observation LFAB, 040505) 

 

Mötet enas om att saker måste lösas. En lång diskussion uppehåller sig kring hur 

organisationen och organiseringen påverkar projektet. Så småningom övergår 
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diskussionen till att gälla hur projektet hanteras i praktiken. Återigen konstaterar 

medarbetarna att utvecklingen av IT är teknikorienterad snarare än verksamhets-

orienterad. Ett gammalt krav på anpassning av IT från länsbolagen tas som exempel.  

Hur viktig är scrollningen? Enligt vår gamla prioritering [som fortfarande gäller]: 

jätteviktig. Men hur är det idag!? (observation LFAB, 040505) 

 

Frågan uppstår hur prioriteringarna egentligen sätts. Formellt ska allt gå via en kanal 

och en person, men i praktiken fungerar det annorlunda. Nu uppstår en diskussion 

om olika roller och ansvar i projektet, hur saker och ting borde fungera och hur det 

fungerar nu. Någon börjar reflektera över vad det pågående mötet handlar om: 

Vad ska mötet gälla? Om vi inte vet målbilden - hur vet vi då vad vi ska göra? 

(observation LFAB, 040505) 

 

Efter många vändor fram och tillbaka utmynnar diskussionen i att två medarbetare 

får i uppdrag att göra en plan för hur projektet ska fungera framöver. I det här skedet 

uppstår en ordväxling mellan två medarbetare som gäller vart problem ska hanteras. 

Den ena medarbetaren tycker att de upplevda problemen ska föras vidare till högre 

chefer på LFAB medan den andra menar att de måste lösas i projektet och på läns-

bolagen:  

- Det finns ju motstånd och aggressioner gentemot Siebel - kan vi börja på denna nivå? 

- Men Siebel finns ju! 

- Ja men det handlar ju om förtroende att detta är bra, att det ger nytta för kunden. 

(observation LFAB, 040505) 

 

Medarbetaren som argumenterar för att lösa problemen i projektet och på läns-

bolagen menar att länsbolagen måste vara delaktiga i lösningarna och att de måste ge 

mandat för hur det ska lösas. Något konsensus kommer inte till stånd och mötet 

börjar lida mot sitt slut. 

 

När jag efter mötets avslut pratar om mötet med två medarbetare, en från teknik- och 

en från verksamhetsprojektet, menar båda att mötet behövdes för att "prata av sig", 

även om det hade varit bra med, som de säger, mer konkret "action".  
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Polyfoni i annan bemärkelse än samstämmighet med den stora 

berättelsen 

 

Ovan illustreras små berättelser som inte är del av producerandet av IT som en stor 

berättelse. Till skillnad från det berättande som presenterades i förra kapitlet 

producerar de olika rösterna ovan inte någon enhetlig bild av IT. Snarare än att 

tillskriva IT betydelsen av att bistå styrning, kontroll och förändring, framhålls 

andra, ibland motstridiga, aspekter av projektet. Medarbetarna kämpar med att 

förstå vad som pågår, de efterlyser mål och planering, men samtidigt faller de 

tillbaka i den komplexitet som de upplever och ger uttryck för. Berättandet framstår 

fragmentariskt och IT´n framställs som svårmanövrerad och svårgreppbar. 

Polyfonin, de olika rösterna, ger ett mångtydigt intryck, något som medarbetarna 

själv signalerar genom att efterfråga konkretiseringar och tydlighet, t ex i form av 

mål och bättre planering. Medarbetarna uttrycker på olika sätt att de upplever en 

stor osäkerhet i projektet; vad ska IT åstadkomma, hur ska kunderna få nytta, vilka 

roller ska de två delprojekten ha och hur ska IT-projektet hanteras.  

 

Det framstår som att syftet med mötet, att ta upp och lösa problem, möjliggör för 

medarbetare på LFAB som annars sett sig själva som ambassadörer för den nya IT´n, 

att lämna den stora berättelsen och istället låta de små berättelserna höras. De små 

berättelserna förhåller sig till den stora berättelsen, t ex genom att illustrera hur med-

arbetare reflekterar kring om prioriteringslistor verkligen är bra och vad nyttan med 

IT egentligen ska vara. Därmed kompletterar eller kanske t o m utmanar små 

berättelser den stora berättelsen. 

 

Mötet ovan ger en inblick i att IT som ett verktyg för styrning, kontroll och 

förändring inte är det de enda betydelser som tillskrivs IT på Länsförsäkringar. Den 

stora berättelsen må utgöra ett sanningsspel i organisationen, påverka vad som kan 

sägas och göras samt utöva makt. Men när de små berättelserna tas i beaktande fram-

träder andra betydelser av IT som tillsammans med den stora berättelsen ökar 
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förståelsen för den i kapitel ett presenterade IT-paradoxen. IT tillskrivs betydelser så 

som att vara svårgreppbar, som att den inte levererar vad som förväntas, t ex 

affärsnytta, och för stort fokus sägs hamna på IT som teknik och för lite på hur IT 

egentligen ska användas i organisationen. IT tillskrivs inte betydelsen av ett verktyg i 

organisationens tjänst och projektet liknas istället vid ett gäng lössläppta labradorer. 

 

Glimtar av små berättelser 

 

Jag fortsätter att belysa små berättelser i Länsförsäkringars IT-projekt genom att ge 

några glimtar av hur medarbetare från Länsförsäkringar Bergslagen kompletterar 

och utmanar den stora berättelsen. Här tillskriver de IT andra betydelser än att IT är 

ett verktyg och att den bistår styrning, kontroll och förändring. Först ut är en med-

arbetare som berättar om hur IT öppnat upp för friare arbetssätt snarare än, som den 

stora berättelsen hävdar, att standardisera, dessa. 

 

IT öppnar upp för friare arbetssätt  
 

Jag anmäler mig i receptionen på Länsförsäkringar Bergslagen för att träffa en med-

arbetare som, efter införandet av det nya kundhanteringssystemet, utför sitt 

vardagliga arbete med hjälp av den nya IT´n. Medarbetaren som jag ska träffa har 

sina huvudsakliga arbetsuppgifter på länsbolaget, men sitter även med i en referens-

grupp på LFAB kring anpassning och utveckling av tekniken. Medarbetaren har 

därmed inblick i vad som kallats de två världarna; länsbolagets och LFAB´s. Medan 

jag slår mig ner i en stol i receptionen får jag sällskap av några kunder som väntar på 

att få träffa sin försäkringskontakt. Jag tänker att det är ovanligt att ett försäkrings-

bolag är öppet för sina privatkunder i en tid när de flesta andra försäkringsbolag 

använder sig av callcenter för att hantera kundärenden. Medarbetaren jag ska träffa 

tar emot och vi promenerar genom några korridorer på väg mot medarbetarens 

arbetsrum.  
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Väl på plats i arbetsrummet börjar medarbetaren berätta om vad användandet av 

den nya IT´n inneburit:  

- Idag är det fantasin som sätter gränserna. Förut var det systemet. 

Maria: - Hur kan det vara på det sättet? 

- Det finns så mycket funktionalitet som kan utnyttjas på så många olika sätt. Så det 

finns stort utrymme för att utnyttja systemet på olika sätt. Det finns stora möjligheter 

och de utnyttjas allt mer. Idag verkar medarbetarna känna att de kan påverka sin 

situation på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. (intervju, LFB, 030925) 

 

Snarare än att standardisera arbetssätten tycks IT ha bidragit till möjligheten att 

arbeta än mer olika, något som bekräftas av andra medarbetare. Ett exempel på detta 

är medarbetaren som hänvisar till IT som ett verktyg, men inte som ledningens 

verktyg för styrning, kontroll och förändring. Istället betonas att IT är medarbetarnas 

verktyg eftersom det gett dem möjligheter att arbeta mycket friare.  

 

Länsbolaget ifrågasätter den nya IT´n 
 

Som jag beskrev i kapitel sex är loggning en viktig del i berättandet om hur IT ska 

verka för styrning och kontroll i organisationen. På såväl LFAB som på länsbolagen 

engagerar sig medarbetare för att förbättra loggningen och komma till rätta med den 

spretiga användningen av tekniken. När vi lyssnar till den stora berättelsen om IT 

kan det vara lätt att tro att det finns en samsyn kring standardisering och loggning. 

Små berättelser visar dock annorlunda. En medarbetare på Länsförsäkringar 

Bergslagen berättar:  

LFAB frågade före jul om vi ville vara med och utveckla offerthanteringen och det ville 

vi. Första mötet vi hade blev vi nästan osams för vi var tvungna att bromsa dem; det är 

inte fler funktioner vi behöver utan enklare. Ok att det är bra att man kan följa upp 

sannolikheten för att en offert går i lås, men vi har inte den tiden. Vi har inte tid att sitta 

och logga en massa saker, utan vi ska kunna göra en offert, och om den inte går i lås 

ska det gå ut en offert om ett år igen. Enkla lösningar. Få steg. Inte behöva hoppa runt i 

en massa bilder under ett samtal [med en kund]. (Intervju LFB, 030408) 
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Upprördheten grundar sig, som synes ovan, i att medarbetare på länsbolaget menar 

att den nya IT´n är för avancerad. De vill ha enklare teknik och de vill inte behöva 

ägna tid åt sådant som de upplever onödigt, som t ex att logga "en massa saker". 

Bakom upprördheten ligger även det faktum att effektiviteten i hur många kund-

samtal som tas emot har gått ner avsevärt eftersom det tar längre tid för 

medarbetarna att klicka runt och logga kundinformation i den nya IT´n. Telefon-

köerna är långa, kunderna missnöjda och medarbetarna stressade.   

 

Den stora berättelsen om IT utmanas av små berättelser som de ovan genom att de 

framhåller att loggningen inte alls bidrar till effektivitetsvinster utan snarare tar för 

mycket tid och är för komplicerat. IT upplevs inte lika entydigt positivt för 

organisationen som den stora berättelsen antyder. Små berättelser beskriver snarare 

IT som både svår att förstå och att förutsäga.  

Det är abstrakt hela paketet. Här ute i änden, i verkligheten, har det varit svårt att förstå 

möjligheterna och begränsningarna i tekniken. Man gör saker [i IT´n] och så slår det 

stopp. Och då är det så illa att man inte vet varför på LFAB.( Intervju LFB, 030408) 

 

Medarbetaren på Länsförsäkringar Bergslagen uttrycker tvivel på vad nyttan med IT 

är. Användandet av IT på länsbolaget beskrivs som "ute i änden", d v s som något 

distanserat och avlägset de som bestämmer och fattar besluten i projektet. Men med-

arbetaren ger uttryck för att IT´n är mer svårhanterlig än så; inte ens LFAB upplevs 

ha kontroll över processen.  

 

IT som grisen i säcken 
 

Utifrån förra kapitlet kan det kanske framstå som att det är LFAB som förespråkar IT 

och som är huvudproducent av den stora berättelsen om IT, och att det å andra sidan 

är länsbolagen som producerar de små berättelserna. Riktigt så enkelt visar det sig 

inte vara. LFAB missionerar visserligen den nya IT´n gentemot länsbolagen, men 

internt brottas de med hur IT ska åstadkomma nytta och uppfylla förväntningarna. 
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Vid en intervju med en projektledare på LFAB får jag beskrivet hur projektet 

utvecklats på ett sätt som inte förutsågs från början: 

Det var en förstudie där vi gick igenom vad vi har för behov, och som vi jobbade 

mycketmed.  Men sen blev det omkullkastat när vi köpte ett färdigt paket. Det är som 

en annan värld. Ska vi använda en gammal kravspec mot ett system? Ska vi lägga ner 

pengar på att skruva sönder och skruva bort funktionalitet som är gratis? (intervju 

LFAB, 030506) 

 

Medarbetaren ger uttryck för hur LFAB genomförde en förstudie och upprättade en 

kravspec innan den nya IT´n upphandlades. När de sedan valde vad de kallar ett 

"färdigt paket", d v s en standardlösning, visade sig varken förstudien eller krav-

specifikationen vara speciellt användbara. Den nya IT´n beskrivs som grisen i säcken 

och när investeringen väl är gjord får man försöka göra det bästa av situationen då 

den standardiserade IT´n visade sig mer problematisk än förväntat. Om den stora 

berättelsen framställer förväntningar på att IT ska bistå styrning och kontroll, 

beskriver de små berättelserna planeringen av projektet som svår och nästan hopp-

lös, eftersom IT-systemet sätter standarden för hur tekniken kan användas och 

därmed delvis även för medarbetarnas arbetssätt. Oavsett hur mycket tid som läggs 

på att upprätta prioriteringslistor och på att planera utveckling av IT, spelar det 

ingen roll om det inte stöds av standarden. En rad frågor utan självklara svar uppstår 

för dem som ansvarar för utvecklingen av IT. En medarbetare på LFAB menar att 

processen ofta varit svårfångad och oförutsägbar och att: 

tusen olika grejer blir heta helt plötsligt, och fokus har gått från verktyget [d v s IT] till 

fokus på verksamheten. (intervju, LFAB, 040915) 

 

"Tusen olika grejer som blir heta helt plötsligt" innebär att projektledningen 

förväntas hantera alla dessa "grejer", något som sätter press på LFAB. Medarbetaren, 

som varit engagerad i teknikprojektet, uttrycker även att det skett, en för honom, 

överraskande ändring av fokus, från teknik till verksamhet. Oförändrade om-

vandlingar av projektet och tusen saker som plötsligt blir viktiga, utgör en osäker 

tillvaro för de involverade. Såväl projektledning som medarbetare i projektet 



 

 
 

197

uttrycker att det är svårt att kontrollera IT och att styra projektet. En projektledare på 

LFAB konstaterar: 

Att vara chef här är som att gå över en kyrkogård – du har en massa människor under 

dig men ingen som lyssnar. (intervju, LFAB, 040407) 

 

Jag tolkar det som att uttalandet egentligen inte handlar om medarbetarnas förmåga 

att lyssna på sina chefer utan snarare som att projektet är svårt att styra trots att med-

arbetarna kämpar för att göra sitt bästa. Projektledningen tycks vara medveten om 

att projektet å ena sidan är svårt att manövrera, men samtidigt upprätthålls bilden av 

att allt löper enligt plan och att IT är det verktyg man hoppats på. Jag frågar om det 

gjorts någon utvärdering av IT-projektet. På LFAB säger man att: 

Nej, vi lägger inga pengar på att strö salt i såren. (intervju LFAB, 030506) 

 

Medarbetaren vet vad utvärderingen skulle visa; projektet har hittills inte uppfyllt 

förväntningarna. För att inte riskera att utmana den stora berättelsen offentligt i 

organisationen väljer projektledningen att vänta med att utvärdera IT.  

 

Att samtidigt missionera och parera IT-projektet 
 

LFAB och länsbolagen måste förhålla sig till projektet på olika sätt. Samtidigt som 

LFAB missionerar IT-projektet gentemot länsbolagen måste de förhålla sig till att 

projektet upplevs problematiskt. Länsbolagen å sin sida förväntar sig att de effekter 

som utlovats uppfylls, vilket gör att LFAB även måste förhålla sig till dessa för-

väntningar och krav. I det här avsnittet presenteras två tillfällen på LFAB där IT-

projektet diskuteras. Dessa två tillfällen får illustrera svårigheten att både missionera 

den stora berättelsen och samtidigt parera det svårmanövrerade IT-projektet.  

 

Det första tillfället utgörs av en observation av ett möte. Denna gång är det med-

arbetar i teknikprojektet som träffas för att gå igenom status i ett antal delprojekt. 

Deltagarna på mötet försöker få grepp om vad som pågår. En fråga som lyfts fram 

som mycket viktig är driftsäkerheten för den nya IT´n; ena dagen fungerar den 
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perfekt och nästa inte alls. LFAB står inför att besluta om de ska införa en ny version 

med uppdateringar av IT men medarbetarna i teknikprojektet tvekar eftersom varje 

ny uppdatering riskerar att störa driftssäkerheten ytterligare. 

- Vi vet ju hur bra det gick förra gången… 

- Vi får inte ta några onödiga risker! 

- Vinner verksamheten på den nya versionen? (observation, LFAB, 040510) 

 

Frågan om verksamheten skulle vinna på en ny version får aldrig något svar för den 

person som ansvarar för frågan är sjukskriven pga stress; tryck över bröstet och 

svårigheter att prata. Kollegorna vågar inte kontakta medarbetaren under sjuk-

skrivningen och riskera att öka trycket ytterligare.  

 

En annan fråga är om och hur en ny kategori av medarbetare ska få åtkomst till det 

nya IT-systemet. Det är en förändring av systemet som diskuterats under en tid och 

kring vilken det råder delade meningar om hur den kan lösas. 

- Frågan har hängt med ett tag… 

- Vi behöver bygga om halva ettkund för att kunna göra det här (observation LFAB, 

040510) 

 

En annan medarbetare har dock sagt att det är ”lätt som en plätt” att åtgärda varför 

det är svårt att ta ställning till om det går att åtgärda problemet eller om det är 

omöjligt. Frågan ajourneras till nästa möte. Stämningen är dyster tills någon fram-

håller att de måste driva utveckling av IT som ett tydligt projekt med tydligt ansvar.  

- och mål!, inflikar någon.  

- Det kan vi glömma! Fast det vore ju bra… ja mål! (obervation LFAB, 040510) 

 

Mötet avslutas. Svårigheter i projektet har dryftats bland de närvarande och listan på 

vad som måste undersökas och åtgärdas har fyllts på. Och ett antal frågor har 

ajournerats till nästa möte.  

 

Det andra tillfället utgörs av en heldag på LFAB vilken inleds med ett samtal med 

två medarbetare från LFAB. En av medarbetarna har chefsansvar i verksamhets-

projektet, den andra i teknikprojektet. Samtalet handlar till stor del om hur 
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verksamhetsprojektet ska kunna öka nyttan av IT i organisationen. Medarbetarna 

menar att IT som teknik numera fungerar ganska bra, däremot är förväntningarna på 

vad IT ska leda till inte uppfyllda. Chefen från verksamhetsprojektet ger uttryck för 

den fråga som nu står i huvudfokus i projektet: 

Vi har investerat x antal miljoner i systemet - hur får vi värde!? (intervju LFAB, 040915) 

 

När chefen resonerar vidare svarar han delvis på sin egen fråga genom att att 

konstatera att det gäller att veta hur länsbolagen tänker: 

Just nu drabbas LFAB av ett flöde av krav som inte harmonierar med de strategiska 

planerna. Det är ju en förflyttning vi ska göra, men om alla länsbolag ska göra det 

själva blir det ingen gemensam förflyttning framåt, utan mer som solstrålar åt olika 

håll. (intervju LFAB, 040915) 

 
Frågan om hur det ska skapas värde kring den nya IT´n förebådar ett efterföljande 

möte samma dag där jag deltar som observatör. Chefer från LFAB och länsbolagen 

träffas för att diskutera hur den nya IT´n ska användas i relation till den nya 

marknadsstrategin. I strategin tillskrivs IT stor betydelse men medarbetare från läns-

bolagen har svårt att se nyttan i praktiken. En medarbetare från ett av länsbolagen 

lyfter tidigt upp en rad frågor som relaterar till IT´s nytta i organisationen:  

Det här är en av de största satsningarna som vi gör och då måste man ju reagera: varför 

går vi inte framåt? Är det relevant för Länsförsäkringsgruppen med hela den här 

kunddatabasen [som IT-systemet utgör]? Frågan måste föras vidare; är det relevant att 

ha en helkundstrategi? Hur mycket pengar tjänar vi på detta? (observation LFAB och 

länsbolag 040915) 

 

Många håller med om att det är viktiga frågor men det konstateras även att: 

Det har vi ingen susning om idag. Det är prioriterat att få upp lönsamheten ur ett 

kundperspektiv. (observation LFAB, 040915) 

 

Fokus på kunderna är en viktig del av den stora berättelsen vilket medarbetarna 

försöker hantera. Frågan om huruvida det är relevant eller inte att arbeta med hel-

kunder upp. En medarbetare säger: 
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Om helkundsbegreppet ska användas för att driva det strategiska arbetet måste vi ha 

en definition som fungerar. (observation LFAB, 040915) 

 

En annan menar att: 

Det känns knepigt att ha 9000 st helkunder på en kundbas på 3,2 miljoner. (observation 

LFAB, 040915) 

 

Medarbetarna dividerar fram och tillbaka, och efter en stund klarnar problematiken; 

det visar sig att den definition av helkunder som används i marknadsstrategin blir 

problematisk att använda i praktiken. Men just därför att definitionen av helkunds-

begreppet finns inskriven i marknadsstrategin betyder det att det är denna som ska 

gälla. Samma grupp som fattat beslut om helkundsdefinitionen måste nu försöka 

frigöra sig från densamma.  

 

Trots att chefen från LFAB vid vårt samtal innan mötet önskat sig att veta hur läns-

bolagen tänker uppstår inte någon sådan diskussion. Snarare hamnar LFAB i en 

situation där de försiktigt manövrerar projektet kring länsbolagens frågeställningar. 

På en rast när jag och chefen serverar oss kaffe och småpratar om mötet konstaterar 

chefen: 

Det lurar en fråga under ytan och det är huruvida Helkundsprojektet ska vara ett 

projekt som drivs av LFAB eller något som ska vara länsbolagens verktyg för sitt 

strategiska arbete. (observation LFAB, 040915) 

 

Jag ser de två tillfällena på LFAB som uttryck för att många av de frågor som ställs i 

interna sammanhang på respektive bolag inte riktigt kommer upp till ytan på 

bredare front och därmed kan de inte heller hanteras. Projektet måste missioneras 

gentemot länsbolagen samtidigt som svårigheterna måste pareras. 
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Förändring är "som att vända en finlandsfärja med en glasspinne" 
 

Tidigt i studien menar en medarbetare på LFAB att projektet, som vid denna tid-

punkt framför allt etiketterades som ett teknikprojekt, även kommer att leda till 

förändring i organisationen.  

Det kommer att leda till omorganisering... men det är ju som att vända en finlandsfärja 

med en glasspinne! (intervju, LFAB, 030306) 

 

I det här skedet hade inte förändring någon viktig roll i berättandet på Läns-

försäkringar Bergslagen. Projektet sågs som ett teknikprojekt där gammal IT skulle 

bytas till ny och sedan skulle projektet avslutas. Drygt ett år senare berättas det däre-

mot om förändring även på länsbolag. En medarbetare på Länsförsäkringar 

Bergslagen konstaterar: 

Den här resan kommer att ta lång tid och bli väldigt omvälvande. (intervju LFB, 

040527) 

 

Nu beskriver även länsbolaget projektet som en omvälvande "resa" som kommer att 

ta tid. Det är vedertaget att projektet även går ut på att förändra organisationen. 

Medarbetarna ger uttryck för att de ser möjligheter med den nya IT´n och de hoppas 

på den stora berättelsens löften om ökad effektivitet och lönsamhet ska infrias, men 

de har samtidigt svårt att förstå hur det hela ska gå till. 

Självklart har jag inget emot att kostnaderna minskar och vi måste ju uppnå effektivitet 

– men det är svårgreppbart. (observation LFAB och länsbolag, 040915) 

 

Det är fikarast under en utbildning av ett antal säljare från Länsförsäkringar 

Bergslagen. Medarbetarna förser sig med fika för att sedan sjunka ner i de djupa 

fåtöljerna. En medarbetare frågar nyfiket hur det går med min studie. Medarbetaren 

konstaterar: 

Jag vet ju vad jag hoppas att du kommer fram till. (observation LFB, 040608) 

 

Min nyfikenhet är väckt, speciellt med tanke på att jag träffat medarbetaren tidigare. 

Då identifierade jag medarbetaren som en ambassadör för den nya IT´n, full av 

entusiasm och förvissad om de goda effekter IT skulle medföra för organisationen i 
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form av effektivare, proffsigare arbetssätt och ökad lönsamhet. Nu anade jag en 

något mer skeptisk inställning. Jag frågar hur ambassadören tänker kring projektet 

idag. Ambassadören sväljer en tugga av sin bulle med en klunk kaffe och börjar 

berätta om hur projektet och IT upplevs. Tidigare fanns visioner och en tro på att det 

skulle bli bra framöver. Nu när organisationen befinner sig i den framtid de tidigare 

såg framför sig, framstår visionen som långt borta.  

Mycket av det vi kräver kan inte levereras. Systemet möter inte de krav som ställs idag. 

För ett års sedan var vi nöjda för då fungerade det mest basala i den nya IT´n. Idag när 

vi vill utnyttja systemet som det var tänkt från början, d v s tjäna pengar och 

effektivisera, då fungerar inte systemet alls. (observation LFB, 040608) 

 

Ambassadören, som är uppriktigt frustrerad och besviken, verkar numera vara en fd 

ambassadör. Den fd ambassadören är inte ensam i sina reflektioner. Andra med-

arbetare uttrycker liknande upplevelser när de tillskriver IT betydelser så som 

"svårgreppbar" och som " en elefant som måste sväljas". De efterfrågar "nytta" och 

"värde" från projektet.  

 

Den stora berättelsens löfte om att driva önskad och planerad förändring finner inte 

sin motsvarighet i de små berättelserna. De senare tillskriver förändringen av 

organisationen som någonting svårt. Som illustreras i nästa avsnitt råder det även 

oklarhet kring vem som egentligen ansvarar för att förändring ska ske. 

 

... och det är oklart vem som ska hålla i glasspinnen 
 

Om den stora berättelsen om IT är entydig i bemärkelsen att den överlåter ett stort 

ansvar på IT att driva förändring i organisationen är de små berättelserna betydligt 

mer mångfasetterade när det gäller hur förändrings ska gå till, vem som ansvarar för 

att förändring ska ske och vem som driver projektet.  

 

På Länsförsäkringar Bergslagen beskriver medarbetare att LFAB initierat projektet 

men LFAB vill inte riktigt ta på sig rollen som initiativtagare. De menar istället att 
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projektet är ett uppdrag från länsbolagen och att projektet därför hela tiden drivs ur 

ett länsbolagsperspektiv.  

Maria: Betyder det att om IT-projektet initierade verksamhetsprojektet så är det ändå 

verksamhetsprojektet som driver… 

- Ja visst, vi har tagit över makten, eller återtagit… eller gör idag så som det borde 

varit från första början.  

Maria: Varifrån drivs verksamhetsprojektet? 

- Alltså det är svårt att säga. Jag kan ju inte säga att det är jag som driver det. Det kan 

det ju vara formellt, men det måste ju alltid… Eftersom inte jag bedriver någon 

verksamhet så kan ju aldrig jag driva det. Men om jag driver det någon gång så gör 

jag det utifrån ett länsbolagsperspektiv och deras behov för att göra en 

framgångsrik förflyttning och för att nå de affärsmässiga mål vi har. (intervju, 

LFAB, 030506) 

 

Ansvaret för verksamhetsprojektet och därmed för förändringsarbetet anonymiseras 

och LFAB håller fast vid visioner om framtiden genom att framhålla projektet i 

termer av en ”framgångsrik förflyttning” med ”affärsmässiga mål”. IT ska bidra till 

en framgångsrik framtid men det råder osäkerhet kring hur denna förändring ska gå 

till och vem som ska se till att så sker. Länsbolagen som beställare av projektet med-

för att LFAB får svårt att till fullo ta på sig rollen att driva projektet då de håller fast 

vid att de formellt ska vara utförare av länsbolagens beställningar. Länsbolagen och 

sin sida har svårt att ta ansvar genom att vara en bra beställare i projektet eftersom 

den mesta kompetensen kring användning, utveckling och förvaltning av IT har 

samlats på LFAB. Citatet ovan visar på spänningsfältet mellan teknik- och 

verksamhetsprojektet där medarbetare som betecknar sig tillhöra det senare anser sig 

återtagit makten över IT-projektet i och med att verksamheten och de förändrade 

arbetssätten fokuseras. 
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Sammanfattning 

 

Jag har nu betraktat Länsförsäkringars IT-projekt utifrån tre olika aspekter; som 

panoptikon (kapitel sju), som en stor berättelse (kapitel åtta) och som små berättelser 

(detta kapitel). Syftet med studien av Länsförsäkringar är att studera hur med-

arbetare på Länsförsäkringar tillskriver IT olika betydelser i sitt berättande, vilka 

betydelser som ges företräde samt hur medarbetare förhåller sig till dessa olika 

betydelser. I föregående kapitel kunde jag konstatera att medarbetarna på Läns-

försäkringar är aktiva i producerandet av IT som en stor berättelse på Läns-

försäkringar vilken tillskriver IT betydelsen av att vara ett verktyg och att bistå 

styrning, kontroll och förändring i organisationen. IT kan därmed sägas innebära 

makt både i form av yttre kontroll a la panoptikon och i form av berättandets 

dubbelsidiga makt.  

 

I det här kapitlet har jag presenterat små berättelser som kompletterar och utmanar 

den stora berättelsen genom att tillskriva IT andra betydelser än de som får företräde 

i organisationen. Det gör att det nu är dags för mig att, i en antenarrativ anda, ta mig 

an den i inledningskapitlet presenterade IT-paradoxen genom att diskutera den stora 

berättelsen och de små berättelserna i relation till varandra.  

 

En utgångspunkt för studien av Länsförsäkringar är organisationen som polyfonisk, 

d v s som beståendes av många olika röster. Efter att presenterat såväl stora som små 

berättelser från Länsförsäkringars IT-projekt kan det konstateras att de små 

berättelsernas polyfoni är av en annan karaktär än den stora berättelsens. När med-

arbetarna på Länsförsäkringar deltar i reproducerandet av den stora berättelsen 

tillskrivs IT tämligen samstämmiga och enhetliga betydelser vilka kan summeras i 

termer av IT som ett verktyg i organisationens tjänst. De små berättelserna som 

presenterats i det här kapitlet är polyfoniska i den mer Bojeanska (1995, 2001) 

bemärkelsen Tamara, d v s där det kontinuerligt pågår olika berättande i olika rum 

och där det olika berättandet inte skapar en samstämmig symfoni. IT beskrivs i nära 
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nog motsatta betydelser; som att IT öppnar upp för större frihet på länsbolagen, som 

svårkontrollerad, och som orsak till oförväntad förändring. Om den stora berättelsen 

representerar den samstämmiga symfonin, bryter de små berättelserna igenom 

denna med strofer av andra melodier i andra tonarter, vilket ger berättandet om IT 

ett mångtydigt uttryck.    

 

Gap mellan små och stora berättelser 

 

En sammanfattning av de betydelser som tillskrivs IT utifrån den stora respektive de 

små berättelserna presenteras i tabell 9.1 nedan.  

 

Betydelser som tillskrivs IT enligt den stora 
berättelsen 

Betydelser som tillskrivs IT i små berättelser  

IT är ett verktyg i organisationens tjänst. IT är svårhanterlig och konsekvenserna av 
projektet är svåra att förutse. 

IT bistår styrning och kontroll vilket sätter fokus 
på synlighet, standardisering, mätbarhet och 
medarbetarnas självkontroll. 
 

IT ökar möjligheterna att själv utforma arbetet mer 
olika, genom ökad frihet.  
Styrning och kontroll med hjälp av IT är 
problematiskt.  

IT bistår förändring vilket sätter fokus på önskad 
och planerad förändring av verksamheten och av 
medarbetarna.  

Önskad och planerad förändring är svårt att 
åstadkomma.  
IT medför oönskad och icke planerad förändring.  
IT är en koloss som kräver anpassning och kostar 
mycket pengar.  
 

IT blir till en stor berättelse om utveckling, 
modernitet och framsteg.  
IT har stort ansvar. 

Medarbetarna reflekterar kring och ifrågasätter 
vad IT ska göra för organisationen och hur det 
ska gå till.   
IT har begränsat ansvar.  

 

Tabell 9.1: Sammanfattning av den stora och de små berättelserna om IT på Länsförsäkringar 

 

När den stora och de små berättelserna på Länsförsäkringar betraktas i relation till 

varandra kan det, som tabell 9.1 illustrerar, konstateras att de skiljer sig avsevärt åt. 

Det förekommer en form av gap46 (Kornberger et al, 2006) dem emellan. Gap mellan 

stora och små berättelser kan förstås i termer av att det pågår en strid mellan olika 

berättelser och därmed också mellan olika möjligheter till meningsskapande (ibid). 

På motsvarande sätt kan det tolkas som att det förekommer ett gap och en strid om 

                                                 
46 Författarna använder Lyotards (1988) begrepp différend för att illustrera detta gap. 
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meningsskapandet kring IT på Länsförsäkringar. Gapet mellan den stora och de små 

berättelserna illustreras i tabell 9.2 nedan. 

 

Den stora berättelsen De små berättelserna 
Sikte på framtiden 
 

Sikte på den praktiska vardagen 

Sikte på att skörda framgångar Sikte på att hantera problem och parera projektet 
Organisationens/ledningens verktyg Medarbetarnas frihet men också problem 
Stort ansvar på IT 
 

Stort ansvar på medarbetarna 

 

Tabell 9.2: En illustration av gapet mellan den stora och de små berättelserna 

 

Som beskrevs i föregående kapitel kan den stora berättelsen ses som del i ett 

sanningsspel (Foucault, 1985) i organisationen vilket påverkar vad som kan sägas 

och göras. Som illustreras i tabellen ovan tar den stora berättelsen ut siktet mot 

framtiden vilket vägleder projektet. De olika betydelserna av IT som en stor 

berättelse förstärker varandra, representerar en mer officiell bild av projektet utifrån 

representationens logik (Czarniawska, 1999). De små berättelserna å sin sida 

presenterar andra bilder av projektet. Istället för att ta sikte på framtiden, på att 

skörda framgångarna där IT ges ett stort ansvar och framställs som framför allt 

ledningens verktyg, tar de små berättelserna sikte på den praktiska och inte sällan 

problematiska vardagen.  

 

Gap mellan berättande ses som naturligt i polyfoniska organisationer (Kornberger et 

al, 2006). Betydelsen av polyfoni, och därmed av gap, har framhållits av forskare som 

menar att polyfoni öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter. Clegg et al (2005) 

menar att polyfoni är en viktig förutsättning för att medarbetare ska kunna förhålla 

sig till stora berättelser i organisationer då polyfoni öppnar upp för att låta olika 

röster göra sig hörda och Hazen (1993) menar att polyfoni kan möjliggöra 

förändring. Kornberger et al (2006) betonar dock att det inte räcker med polyfoni och 

multipla röster för att förändring och nya förhållningssätt ska skapas; det måste även 

ske en form av översättningar mellan berättande för att människor ska finna nya 

gemensamma förhållningssätt. Polyfoni och multipla berättelser innebär inte per 

automatik nya möjligheter till meningsskapande (ibid). Frågan uppstår om och hur 
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medarbetare på Länsförsäkringar förhåller sig till gap mellan olika berättelser. Jag 

stannar således inte vid att ett konstaterande att IT tillskrivs olika, ibland 

motstridiga, betydelser i organisationen. Istället tar jag via begreppet översättningar 

(Kornberger et al, 2006) mig an hur medarbetare på Länsförsäkringar hanterar gapet 

mellan stora och små berättelser samt hur det påverkar projektet.  

 

Gap som grogrund för översättningar mellan stora och små berättelser 
 

I de kommande avsnitten använder jag begreppet översättningar för att reflektera 

kring hur medarbetare på Länsförsäkringar hanterar gap mellan de olika betydelser 

som tillskrivs IT i den stora respektive de små berättelserna. Översättningar utgör en 

möjlighet att överbrygga gap, men inte genom att försöka övertyga om den ena eller 

det andra berättelsens företräde. En översättning innebär varken att hårdnackat hålla 

fast vid den stora berättelsen om IT eller vid de små berättelserna. Det innebär istället 

att människor skapar nya gemensamma berättelser utan att sätta någon av de 

ursprungliga berättelserna i centrum. Översättningar försöker snarare medla mellan 

olika berättelser och de sanningar som de representerar. De syftar till att åstad-

komma meningsskapande, men de blir aldrig färdiga utan är ständigt pågående 

(Kornberger et al, 2006). Kornberger et al menar att: 

translation is the process of moving from one language to another, a process of 

becoming. (2006:19) 

 

När begreppet översättningar används i den bemärkelse som presenterats ovan, 

innebär det ett erkännande av människors möjlighet att reflektera kring och vara 

medvetna om gapet mellan olika berättande. I Länsförsäkringars en fall medvetenhet 

om att IT tillskrivs olika, ibland motstridiga, betydelser. Översättning mellan 

berättande ger möjligheter för människor att utöva agency och förhålla sig till stora 

berättelser eftersom det innebär att människor aktivt och medvetet söker finna 

gemensamma berättelser och ny mening (Weick, 1995). Begreppet översättningar är 

användbart för att diskutera hur Länsförsäkringar hanterar gapet mellan den stora 

och de små berättelserna i projektet. Det ger även en möjlighet att vidareutveckla 
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Kornberger et al´s (2006) resonemang genom att illustrera att översättningar kan ta 

sig olika uttryck och få olika konsekvenser. Min studie av Länsförsäkringar tyder på 

att översättningar mellan berättande sällan leder till att ett nytt tredje förhållnings-

sätt skapas där tidigare hegemoni suddas ut. I de flesta fall innebär översättningar 

(precis som i ordets vardagliga bemärkelse) att ett berättande översätts till ett annat, 

men där de ursprungliga betydelserna ofta bibehålls. När gap uppmärksammas och 

hanteras i praktiken sker det ofta på andra sätt än genom att översättningar faktiskt 

kommer till stånd. 

 

Medarbetarnas berättande, vilket uttrycker att gapet mellan den stora och de små 

berättelserna blir problematiskt, kan ses som en potentiell möjlighet för över-

sättningar. Det blir problematiskt för IT-projektet att fortskrida utan att på något vis 

försöka hantera olika berättande och gapet dem emellan. Försök till översättningar 

uppstår. Nedan presenteras tre exempel på försök till översättningar som till sin 

karaktär är olika i den bemärkelsen att de sträcker sig över olika lång tid och de före-

kommer i olika "rum". Med Tamarametaforen i åtanke kan det förstås som att det på 

motsvarande sätt som parallellt berättande, förekommer olika försök till över-

sättningar i organisationen. Exemplen illustrerar därmed att översättningar är 

kontextuella, d v s pågår i ett visst sammanhang, vilket gör att jag inte påstår att det 

förekommer en viss form av översättning i hela organisationen hela tiden. 

Översättningar kan snarare ses som aktiviteter under en viss period, i ett visst 

sammanhang och med vissa konsekvenser. Som poängterats tidigare, är 

översättningar sällan perfekta, varför exemplen illustrerar försök till översättingar, 

vilka tar sig olika uttryck.  

 

Det första exemplet utgörs av projektledningens försök att bemöta länsbolagens 

förväntningar på projektet i form av kompromisser. Som ansvarig för projektet har 

LFAB ett tryck på sig att både hantera det mångtydiga projektet och uppfylla 

förväntningarna på IT. När de försöker hantera gapet mellan den stora och de små 

berättelserna sker det i det här fallet i form av en kompromiss; de små berättelserna 

bemöts, men på ett sätt som förstärker den stora berättelsen.  
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Det andra exempel illustrerar hur ett berättande antas som sanning i organisationen, 

vilket är ett vanligt sätt att hantera polyfoni i organisationer (Kornberger et al, 2006, 

Boje, 2001). Det innebär att den stora berättelsen om IT reproduceras och att över-

sättning aldrig kommer till stånd. När konstruerandet av problem och lösningar 

studeras över tid, framstår det som att tilltron till IT består och att den stora 

berättelsen förstärks. I Länsförsäkringars IT-projekt upprätthåller LFAB den stora 

berättelsen om IT, något som kan ses som ett försök till att minska gapet mellan olika 

berättande. De vill därigenom få länsbolagen att anta representationens logik vilket 

innebär att ge de betydelser som tillskrivs IT som en stor berättelse företräde.  

 

Det tredje exemplet på hur Länsförsäkringar hanterar gapet utgörs av länsbolagets 

försök att utveckla förhållningssätt över tid. IT-projektet aktualiserar en rad frågor i 

organisationen som delvis utmanar länsbolagen och deras tradition av stark lokal 

förankring och autonom ställning. Över tid framstår det som att länsbolagen finner 

förhållningssätt som tar den stora berättelsen i beaktande men som ändå utgår från, 

som de själva säger, en annan rationalitet. Jag kallar därför det tredje exemplet på 

hur gap hanteras för utmanandet av den stora berättelsen, vilket innebär att länsbolaget 

skapar nya accepterade förhållningssätt, som tillåter dem att agera utifrån en egen 

rationalitet som utmanar den stora berättelsen.  

 

Tabell 9.3 sammanfattar de olika exemplen på översättning mellan små och stora 

berättelser på Länsförsäkringar vilka presenteras närmare i de kommande avsnitten.  
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Försök till översättning Uttryck Konsekvens Avsnitt 
Att uppfylla 
förväntningarna på IT 
utifrån länsbolagens krav 

Aktiviteter i 
organisationen kring 
att räkna hem och 
mäta IT, samt 
använda IT för 
mätningar 

Kompromiss som 
förstärker den stora 
berättelsen. 

Räkna hem projektet 
och mäta IT´s 
framgång - 
översättningar som 
kompromiss 

Att ta problemen i 
projektet i beaktande 

Över tid framställs IT 
som den 
återkommande 
lösningen på olika 
problem  

Ingen översättning 
kommer till stånd 

Bestående tilltro - ingen 
översättning 

Att bibehålla det lokala 
autonoma och ändå delta 
i projektet 

Det lokala irrationella 
utmanar den 
centrala rationella 
standardiseringen 

Översättning som utgår 
från både det irrationella 
lokala och det rationella 
centrala 

Det irrationella och 
rationella som 
samexisterande - 
översättning i form av 
nytt förhållningssätt till 
projektet 

 

Tabell: 9.3: Översättningar mellan den stora och de små berättelserna 

 

Räkna hem projektet och mäta IT´s framgång - översättning som 

kompromiss 

 

Som beskrivits tidigare såg Länsförsäkringars IT-projekt sin början som ett teknik-

projekt med syftet att byta ut gammal IT mot ny. Så småningom involveras verksam-

heterna och därmed medarbetarna allt mer i både användningen av tekniken, men 

även i förändrandet av organisationen. Som jag illustrerat ovan innebär det att 

organisationen kommer att brottas med hur nyttan och värdet av IT ska uppnås, 

något som bland annat yttrar sig i att länsbolagen ökar trycket på LFAB. LFAB 

missionerar projektet gentemot länsbolagen, samtidigt som de internt försöker 

hantera hur de kan bidra till att uppfylla förväntningarna på IT. Gapet mellan 

förväntningar och upplevt resultat, mellan den stora och de små berättelserna blir 

problematiskt i projektet.  

 

Tidigare i det här kapitlet beskrevs ett möte med två medarbetare på LFAB där den 

ena chefen ställer sig själv frågan hur värde ska åstadkommas genom projektet. Det 

konstateras att "x antal miljoner investerats i projektet" och med tanke på de vinst-
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hemtagningar som utlovats i nyhetsbrev och vid möten blir det viktigt att kunna visa 

att förväntningarna på IT uppfylls. Medarbetare som deltagit i upprätthållandet av 

den stora berättelsen utsätts, som diskuterades i kapitel åtta, för den stora 

berättelsens dubbelsidiga makt. När denna makt drabbar projektledningen på LFAB 

innebär det de får krav på sig att uppfylla den stora berättelsens löften. Ett brottande 

som tar sig uttryck i de små berättelserna.  

 

För att hantera det problematiska gapet startas aktiviteter i organisationen som syftar 

till att som medarbetarna säger: "räkna hem IT". Aktiviteterna initieras framför allt av 

LFAB men även länsbolagen engagerar sig i dessa aktiviteter. I och med försöken att 

räkna hem investeringen i IT uppstår även berättande som framhåller betydelsen av 

mätningar i organisationen. Mätandet innebär dock inte enbart att räkna hem 

investeringen utan att på en rad olika sätt visa på IT´s nytta och användbarhet. 

Mätningar används för att visa IT´s framgång. Berättandet om mätning kan därmed 

ses som ett uttryck för hur organisationen hanterar gapet mellan den stora 

berättelsen som framhåller IT´s betydelse och framgång, och de små berättelserna 

som lyfter framhåller IT som mer problematisk.  

 

En projektledare från LFAB berättar under en intervju om hur LFAB upptäckte hur 

mätningar kunde användas för att bemöta länsbolagens krav på att visa IT´s nytta i 

organisationen. Projektledaren beskriver hur IT hade införts på alla länsbolag och att 

de nu på riktigt börjat använda den nya tekniken, något som gjort att LFAB 

förväntade sig att projektet skulle stabilisera sig. Något trött konstaterar projekt-

ledaren att det blev tvärs om. Ett missnöje verkade gro bland länsbolagen där LFAB 

blev måltavlan. Missnöjet grundade sig bl a i att länsbolagen ansåg att IT´n var för 

långsam, de s k svarstiderna47 var för långa. LFAB hanterade kritiken genom att 

arbeta på att förbättra svarstiderna, men projektledaren menar att trots det, var 

responsen och förståelsen från länsbolagen dålig. LFAB börjar då mäta svarstiderna 

för att få vad medarbetaren benämner en objektiv bild av om svarstiderna var långa 

                                                 
47 Den tid det tar för gränssnittet, d v s för kundhanteringssystemet, att visa den information som hämtats från 
underliggande system. 
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eller inte. När svarstiderna identifierats och studerats, fastslogs en maxtid för svar.  

Projektledaren konstaterar att mätningen av svarstiderna kom att utgöra en 

vändpunkt i projektet eftersom det nu fanns en högsta tillåtna gräns för hur lång en 

svarstid fick vara, vilken projektledaren och andra medarbetare på LFAB kunde 

hänvisa till vid klagomål från länsbolagen. Från och med nu, berättar projektledaren 

nöjt, ligger värdet antingen över det tillåtna och då måste det åtgärdas, eller ligger 

värdet under det tillåtna och då kan svarstiderna anses som acceptabla oavsett om 

länsbolagen hänvisar till att de känns långa eller inte.  

 

Mätningar kan därmed ses som ett sätt att försöka övervinna gapet mellan de 

betydelser som tillskrivs IT i den stora respektive de små berättelserna. Mätning blir 

något konkret att ta fasta på i det mångtydiga och emellanåt skakiga projektet där de 

små berättelserna utmanar IT som en stor berättelse. Så här berättas det om mätning i 

ett nyhetsbrev: 

Innan jul gjorde vi mätningar i 5 länsförsäkringsbolag för att komplettera de 

automatiserade observationer som vi haft igång under en tid. Orsakerna var att de 

automatiserade mätningarna pekade på bättre resultat än de signaler som vi tidigare 

fått från organisationen. De manuella mätningarna bekräftar dock de tidigare 

mätningarna som gjorts när det gäller svarstider. […] Materialet har gett oss underlag 

för att sätta svarstidsmål för systemen vilket också framgår av Excelfilen.  Dessa mål 

kommer att användas i serviceavtal som är under upprättande. (Lägesrapport ettkund, 

LFAB, 040114) 

 

Mätandet blir inte enbart ett sätt att hantera klagomål, det medger även möjligheter 

att sätta upp nya typer av mål eftersom det nu blivit möjligt att mäta om dessa 

uppnås eller inte. Mätandet erbjuder en möjlighet att räkna hem investeringen i det 

nya IT-systemet och mätandet för upp IT som en viktig strategisk fråga på högsta 

nivå i organisationen. IT kan bevisas vara en framgång.  

 

När IT i högre utsträckning börjar användas för att mäta olika aktiviteter på läns-

bolagen flyttas även bevisbördan för att bevisa IT´s framgång och uppfyllandet av 

förväntningar delvis från LFAB till länsbolagen. Mätandet görs till en del av läns-
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bolagens vardag och det för med sig nya frågor. Till en början mer trevande; t ex vad 

är en bra nivå för vissa aktiviteter? Vad ska målet vara? Hur ska det följas upp? 

Senare berättas det om mätandet som en viktig del i marknadsstrategin på Läns-

försäkringar. IT definieras som en strategiskt viktig fråga där mätandet skapar värde-

full kunskap om IT´s framgång. IT öppnar upp nya möjligheter att arbeta med 

mätning vilket bl a tar sig uttryck i att nyckeltal identifieras vilka ska fungera som 

stöd för affärsplaneringen med utgångspunkt i marknadstrategin. IT får därmed en 

betydligt mer omfattande betydelse än vad det enkla skiftet av teknik initialt innebar. 

IT etiketteras som ett strategiskt verktyg. När IT som en stor berättelse ifrågasätts, 

hanteras det genom att intensifiera mätandet vilket förskjuter ansvar till länsbolagen 

genom deltagande i att bevisa IT´s framgång. 

 

Även om berättandet om att "räkna hem" IT och mäta dess framgång utgör ett försök 

att hantera gapet mellan den stora och de små berättelserna utgör det inte vad 

Kornberger et al (2006) kallar för en översättning som leder till ny gemensam 

förståelse. Istället relaterar berättandet om att räkna hem IT till den stora berättelsen; 

många medarbetare på såväl LFAB som länsbolag håller fast vid att IT kan och 

kommer att räknas hem, vilket medför att IT som en stor berättelse förstärks. 

Försöket att överbrygga gapet kan därmed ses som en kompromiss och som ett 

försök att tillgodose kraven från länsbolagen men utan att den stora berättelsen 

ifrågasätts eller att en ny gemensam ståndpunkt skapas.  

 

Ett uttryck för översättningen som en kompromiss illustreras av hur en chef på Läns-

försäkringar Bergslagen berättar om sitt aktiva deltagande i att räkna hem 

investeringen i IT trots medvetenhet om dess omöjlighet. I en intervju som kan 

betecknas som ett informellt samtal, beskriver chefen på länsbolaget aktiviteterna 

kring att räkna hem projektet, något som länsbolaget nu är delaktigt och engagerat i. 

Chefen har själv, i mer offentliga sammanhang, argumenterat för vikten av att räkna 

hem projektet och använt det som argument för sina medarbetare att arbeta med den 

nya IT´n och anpassa sina arbetssätt. I intervjun ger chefen dock uttryck för mot-

satsen, d v s för omöjligheten att räkna hem projektet. Det går inte att räkna hem 
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investeringen. Chefen säger samtidigt att, det här är något som inte kan uttryckas 

öppet i organisationen, även om många andra förmodligen anser detsamma. Jag 

tolkar det som att chefen menar att ett öppet ifrågasättande av möjligheten att räkna 

hem projektet medför en risk att förstöra för projektet eftersom berättelsen är en stark 

och viktig del av upprätthållandet av IT-projektet. Försöket till översättning i form av 

att räkna hem och mäta IT´s framgång är just en kompromiss som i själva verket 

stärker den stora berättelsen. 

 

Exemplet illustrerar hur chefen är engagerad i att förstärka den stora berättelsen om 

IT genom försök att uppfylla förväntningarna på IT i form av aktiviteter för att räkna 

hem investeringen. Samtidigt, ger chefen uttryck för ett eget förhållningssätt genom 

de små berättelserna som skiljer sig från den stora. Det verkar således möjligt att 

delta i upprätthållandet av de stor berättelse och samtidigt delta i berättandet av små 

berättelser som utmanar denna. Samtalet kan ses som ett uttryck för att, i en liten 

berättelse som det informella samtalet, förhålla sig till den stora berättelsen om vad 

IT ska göra för Länsförsäkringar. Under samtalet visar chefen på samma gång 

medvetenhet om att det i andra mer officiella sammanhang är representationens 

logik som råder48.  

 

Som Kornberger el al (2006) framhåller finns det faror med stora berättelser eftersom 

de skapar illusionen av gemensamt meningsskapande och gemensamma 

förhållningssätt, medan det i praktiken kan innebära motsatsen eftersom stora 

berättelser underminerar förutsättningar för människor att aktivt skapa mening och 

medvetna förhållningssätt. Den stora berättelsen om IT på Länsförsäkringar är 

lockande och förförisk. Den ger en illusion av målmedvetenhet, utveckling och 

framsteg, av planering, kontroll och modernitet. Samtidigt räcker inte den stora 

berättelsen till för att medarbetare på Länsförsäkringar ska kunna skapa mening i 

projektet. När praktiken inte överensstämmer med den stora berättelsen om vad IT 

ska göra för Länsförsäkringar, måste människor skapa förhållningssätt genom de 

                                                 
48 Jag förmodar att chefen har andra informella samtal med medarbetare, där tvivlen på projektet får komma till 
uttryck samtidigt som den stora berättelsen får gälla i mindre förtroliga samtal.  
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små berättelserna. Medarbetarens berättande om insikten att det inte går att räkna 

hem investeringen i IT kan ses som ett exempel på en liten berättelse som inte går att 

uttrycka officiellt eftersom den starkt kontrasterar den stora berättelsen om IT. 

Däremot utgör berättandet en möjlighet till förhållningssätt till de betydelser som 

den stora berättelsen tillskriver IT.  

 

Bestående tilltro till IT - ingen översättning sker 

 
Nästa exempel på hur gap mellan olika berättande hanteras utgörs av en hur Läns-

försäkringars IT-projekt, över tid, kan betraktas som en konstruktion av  problem och 

lösningar, där IT framställs som den återkommande lösningen på problem. D v s 

försöken till översättningar reproducerar IT som en stor berättelse och tilltron till IT 

som en stor berättelse består, trots de små berättelserna, se tabell 9.4.  

 

Problem Lösning 
 

Berättande 
 

- Två olika och omoderna IT-
baserade 
kundhanteringssystem. 
- Spretig organisation med 24 
autonoma länsbolag som är 
svåra att samordna. 

- Ny IT i form av ett gemensamt 
standardiserat system. 

- Ett enkelt skifte av teknik. 

- IT och arbetssätten i 
organisationen 
överensstämmer inte.  

- Verksamhetsprojektet startas 
för att förändra arbetssätt och 
organisation. 

- Loggning och projektet som 
en resa. 
- Verksamhetsförändring. 
 

- Kritik från länsbolagen.  
- För lite och fel användning av 
IT.  

- Verksamhetsprojektet satsar 
på att få medarbetare att tänka 
rätt och använda IT rätt.  
- Anpassningar av tekniken till 
länsbolagens krav. 

- Det rätta tänket 

- Krav på att uppfylla 
förväntningar på vad IT ska 
göra för organisationen. 
- IT-projektet kostar massor av 
pengar. 

 - Räkna hem investeringen 
- Mäta IT´s framgång.  
- IT som ett verktyg för att mäta 
prestationer.  
- Anpassningarna byggs 
tillbaka till standard. 

- Räkna hem 
- Mätning 
- Helkunder 
 
 

→→→→ Från avgränsat teknikprojekt till omfattande organisationsförändringsprojekt. 
→→→→ Från bara teknik till IT som strategiskt viktig fråga. 
→→→→ Tilltron till IT kvarstår. 

 

Tabell 9.4: Konstruerandet av problem och lösningar över tid 
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Tabell 9.4 ger en överblick över hur berättandet varierar över tid men med en 

bestående tilltro till IT där den stora berättelsen kontinuerligt reproduceras. När 

Länsförsäkringars IT-projekt betraktas utifrån hur problem och lösningar identifieras 

över tid, framställs det initiala problemet bestå av Länsförsäkringar som en omodern 

organisation, vilken efter sammanslagningen med WASA hade ett praktiskt problem 

i form av att medarbetarna arbetade i olika IT-system. Ett andra problem är 

organisationen som beståendes av självständiga bolag, vilket skapar samordnings- 

och effektivitetsproblem. IT framställs som en lösning på båda dessa problem; ett 

modernt standardsystem utvecklat av vad som ansågs vara ett av världens största 

och mest väletablerade IT-företag på området. 

 

Som illustrerats i de små berättelserna upplevde länsbolagen vid införandet av den 

nya IT´n i organisationen att tekniken var komplex och för avancerad; den beskrivs 

som en Rolls Royce som organisationen inte klarade av att köra. En orsak till de 

problem som uppstod då IT skulle börja användas i organisationen angavs vara att 

IT och arbetssätten på länsbolagen inte överensstämde. Verksamhetsprojektet startas 

för att arbeta med anpassa verksamheten till den nya IT´n. Lösningen på att IT och 

verksamhet inte fungerar ihop blir således att förändra verksamheten.  

 

Efter en intensiv satsning på utbildning av medarbetare på länsbolagen i syfte att 

befästa förändringen av verksamheten, upptäcker LFAB att användandet av IT 

fortfarande är lågt. Dessutom framstår det som att, när IT används sker det ofta på 

ett felaktigt sätt. En lösning på problemet utgörs av satsningen på det rätta tänket. 

Vid möten och på utbildningar lyfts betydelsen av att medarbetarna tänker rätt fram, 

vilket syftar till att öka IT´s nytta i organisationen. Rätt användning och rätt loggning 

framhålls som viktigt. IT framställs fortfarande som lösningen genom att möjliggöra 

styrning, kontroll och förändring, medan det är medarbetarnas ”tänk” som är 

problemet.  

 

Medarbetarnas engagemang i IT ökar, samtidigt ökar även kraven på att uppfylla de 

utlovade förväntningarna på tekniken. Som beskrivits efterfrågar medarbetare allt 
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mer de förväntade effekterna av IT i form av ökad lönsamhet, effektivare arbetssätt, 

nöjdare kunder. LFAB får krav på sig att visa IT-projektet som framgångsrik. Gapet 

mellan de olika betydelser som tillskrivs IT, kommer i och med kraven från läns-

bolagen på ett mer tydligt sätt i dager. Små berättelser som tidigare mestadels 

förekommit i mindre och mer slutna sammanhang glimtar emellanåt fram och 

utmanar mer öppet IT som en stor berättelse i organisationen. För att hantera 

problemet startar LFAB, som beskrivits i föregående avsnitt, projekt kring att räkna 

hem investeringen. IT används både för att mäta olika aspekter av verksamheten 

(försäljningssiffror, aktiviteter, antal nya kunder, kunder inom olika områden e t c) 

och för att visa sin egen framgång. Trots försöken att ta de små berättelserna i 

beaktande och uppfylla förväntningarna på IT, framstår det som att den stora 

berättelsen om IT aldrig ifrågasätts. De tidigare anpassningarna av IT till läns-

bolagens krav, börjar byggas tillbaka för att bättre kunna utnyttja fördelarna med IT 

som ett standardsystem.  

 

I senare delar av projektet identifieras problem på en annan nivå i organisationen; 

det berättas inte längre i lika stor utsträckning om verksamhetsnära problem med IT 

eller om hur människor arbetar eller tänker. IT framställs i allt högre utsträckning 

som en strategisk fråga. Trots att IT i de små berättelserna ses som en del av 

problemet, består tilltron till tekniken.  

 

Ovanstående illustrerar Länsförsäkringars IT-projekt som en konstruktion av 

problem och lösningar över tid, där den stora och de små berättelserna är del i denna 

konstruktion. Små berättelser utmanar och kompletterar den stora berättelsen om IT 

genom att konstruera och blottlägga ”problem” som måste hanteras. Lösningarna på 

problemet, hanterandet av gapet, sker dock inte genom vad Kornberger et al (2006) 

kallar för en översättning, utan framför allt genom att utgå från den stora berättelsen, 

vilket gör att lösningar över tid förstärker den stora berättelsen i organisationen. 

Länsförsäkringars upprätthållande av den stora berättelsen överensstämmer med 

Yakhlefs (2002) konstaterande att IT som en stor berättelse i samhället (vad han kallar 

för IT-diskurs) förutsätter en stark relation mellan IT och organisationens affärer, 
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något som uppmuntrar upprätthållandet av den stora berättelsen. Det finns starka 

incitament för polyfoniska organisationer att försöka skapa en enda stor berättelse 

för att därmed bistå organisationens medlemmar att skapa gemensam mening. Det 

finns dock risker med att försöka upprätta en stor berättelse eftersom det riskerar att 

leda till motsatsen (Kornberger et al, 2006).  

The idea of erecting one common Tower, of persuading all to adopt one common goal, 

or to speak one common language, is contradictory and leads inevitably to paradox. 

The idea of unifying goal supported by a common language subverts and undermines 

itself incessantly. (2006:8-9)  

 

Organisationer som försöker lösa polyfoni genom att stävja mångtydigt berättande 

genom en stor berättelse riskerar enligt resonemanget ovan att öka snarare än minska 

polyfoni. För Länsförsäkringar innebär IT som den återkommande lösningen på 

problem att översättning inte kommer till stånd. Det framstår snarare som att den 

bestående tilltron förhindrar översättningar då den etablerar ett dominerande 

förhållningssätt till IT vilket kontinuerligt befästs i berättande och genom andra 

handlingar. Det finns dock exempel på sammanhang där översättningar ändå verkar 

ske, något som illustreras i nästa avsnitt.  

 

Det irrationella och rationella som samexisterande - översättning i form 

av nytt förhållningssätt  

 

Som beskrevs i kapitel två är Länsförsäkringar ett företag vars organisation och 

kultur vuxit fram under långt tid. Berättandet om de 24 länsbolagens självständighet 

och starka lokala förankring utgör en betydelsefull del av organisationens historia. 

Den lokala prägeln på organisationen har länge varit en självklarhet men, i IT-

projektet även ett aber, speciellt för LFAB som har till uppgift att finna skalfördelar 

vilket de menar kräver enhetlighet och standardisering av verksamheten. Så här 

beskriver en ansvarig på LFAB hur betydelsen av "det lokala" upplevs: 
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Det är ju inte alltid vi förstår de lokala processerna [...] Det finns en önskan om att vara 

individuell på [de lokala, min kommentar] bolagen. Vad som helst som kan förklaras 

som lokalt är av värde! (intervju, LFAB, 040915) 

 

LFAB menar att ”lokalt” upplevs som ett slagord, samtidigt som medarbetare på 

LFAB inte är övertygande om att det lokala per automatik bidrar till målet, d v s 

skapandet av värde och intäkter. På så vis uppstår ett gap mellan den stora 

berättelsen om IT, vilken är en etablerad del i projektet, och mellan länsbolagens 

tradition av självständighet. Projektet aktualiserar därmed frågan om hur själv-

ständiga länsbolagen ska vara. I och med IT-projektet kommer frågan upp till ytan 

då LFAB och länsbolagen förhandlar om hur IT ska användas och till vilken grad 

länsbolagen ska anpassa sina verksamheter. Låt mig ge några exempel på hur läns-

bolagens självständighet utmanas av IT-projektet.  

 
Den stora berättelsen understryker betydelsen av enhetlighet bland länsbolagen och 

framhåller standardisering och centralisering för att åstadkomma värdeskapandet i 

organisationen. Den lokala förankringen hos länsbolagen skapar huvudbry på LFAB 

som beskriver upplevelsen av att länsbolagens verksamheter drar åt en mängd olika 

håll, varvid den stora berättelsen om IT utmanas. Som diskuterats tidigare handlar 

förflyttningen om att använda IT som ett verktyg för att förändra verksamheten. För 

att kunna genomföra IT-projektet framställs det att länsbolagen måste ”fås med på 

tåget” (se kapitel två), d v s de måste följa rälsen och hålla sig bakom loket. Inte 

spreta iväg som "solstrålar" (se tidigare detta kapitel) åt en mängd olika håll. Med-

arbetarna på LFAB är överens; de måste få veta hur bolagen tänker.  

Vi drabbas av ett flöde med krav [från länsbolagen, min kommentar] som inte 

harmonierar med de strategiska planerna. (intervju, LFAB, 040915) 

 
På LFAB beskrivs IT som en möjlighet att åstadkomma det som tidigare varit svårt, 

vilket bl a skapar förhoppningar om att kunna öka standardiseringen av 

organisationen. Därmed aktualiserar IT-projektet en rad frågor om länsbolagens 

autonomi, lokala förankring, samt den ständigt närvarande om än slumrande 
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diskussionen om länsbolagens självständighet. De frågor som uppstår och som blir 

del av berättandet är t ex till vilken grad länsbolagen kan standardiseras utan att 

förlora sin autonomi, hur mycket som kan centraliseras till dotterbolaget LFAB utan 

att den betydelsefulla lokala förankringen blir lidande, och hur mycket det går att 

kompromissa med värden i organisationen utan att stoltheten, den starka identiteten 

och företagskulturen går förlorad. Spänningen mellan det centrala och det lokala 

beskrivs som "minerad mark" (observation LFAB, 20040915). Återkommande uppstår 

frågor som berör spänningsfältet mellan det centrala och det lokala. Under ett 

gemensamt möte mellan LFAB och några länsbolag diskuteras fördelningen av nästa 

års budget för IT-projektet. 

Den känsligaste frågan är om vi – de lokala bolagen – ska banta vår lokala budget för 

att öka den gemensamma. (observation, LFAB, 20040915) 

 
De två tidigare exemplen på hur Länsförsäkringar försöker hantera gap mellan stora 

och små berättelser i organisationen förstärker IT som en stor berättelse. Den stora 

berättelsen om IT medför att de lokala värdena ifrågasätts av den stora berättelsens 

fokus på standardisering, centralisering, effektivisering, samordning etc. Därmed för 

IT-projektet upp frågeställningar till ytan som länsbolagen måste ta ställning till. Som 

beskrivits ovan framställs länsbolagens självständighet delvis som ett problem. 

Länsbolagen måste således skapa ett förhållningssätt som både tillåter dem att delta i 

projektet, men samtidigt behålla den lokala karaktären. IT-projektet aktualiserar 

därmed, som nämnt ovan, frågor om det lokala kontra det centrala. Men projektet 

skapar även arenor där detta kan diskuteras. 

 

Länsförsäkringar är en federation och länsbolagens kollektiva och demokratiska 

beslutsgångar gör att processer kan gå långsamt p g a det förankringsarbete som är 

en del av organisationens beslutsprocesser. Men de kollektiva demokratiska besluts-

gångarna verkar även fungera som kontrollinstanser. IT-projektet kantas av 

kollektiva beslutsgångar där samtliga länsbolag är inblandade, vilka även blir 

tillfällen att diskutera och reflektera kring länsbolagens förutsättningar. På väg från 

ett möte på LFAB med ansvariga för IT-projektet och ett antal representanter från 
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länsbolag, får jag sällskap av en chef från ett av länsbolagen. Chefen som sitter med i 

ledningsgrupper på såväl LFAB som på länsbolag berättar om hur det är att vara 

aktiv del i två världar; LFAB´s och länsbolagens värld. Som del i länsbolagens värld 

upplever medarbetaren de kollektiva beslutsvägarna och kraven på lokal förankring 

som frustrerande, något som ibland gör medarbetaren kluven. Medarbetaren 

uttrycker att det mest rationella borde vara att centralisera Länsförsäkringar i syfte 

att samordna och standardisera verksamheterna. Det skulle förmodligen minska 

kostnader och samtidigt öka effektiviteten och samordningsvinsterna. Å andra sidan, 

resonerar medarbetaren, skulle det rycka undan "bränslet och identiteten" för de 

lokala bolagen. Det rationella är på så sätt irrationellt, medan det irrationella, det 

som känns i själ och hjärta, verkar vara det som fungerar och som ”får 

organisationens hjärta att slå”.  

 

IT-projektet tycks således, över tid, aktualisera en rad viktiga frågeställningar som 

har med länsbolagens historia som tämligen autonoma bolag att göra. Den stora 

berättelsen har satt fokus på standardisering, synlighet, gemensam förändring, 

centralisering och enhetlighet. Det som av medarbetaren benämns som det rationella. 

IT-projektet medför behov hos länsbolagen att förhålla sig till detta. Genom 

översättning tycks länsbolagen skapa ett förhållningssätt som både tillåter dem att 

dra nytta av den nya IT´n, utan att för den skull låta den stora berättelses betydelser 

få företräde och gälla obönhörligen. Istället har de funnit ett förhållningssätt där de 

är med i projektet men tillåter det irrationella i form av det lokala, det som får läns-

bolagens hjärta att slå, att gälla. Något som kan betraktas som en översättning och ett 

nytt förhållningssätt eftersom det varken tar som utgångspunkt den stora 

berättelsens tilltro till IT, eller de små berättelsernas framhållande av projektet som 

komplext och problematiskt. Istället tar översättningen en form av tredje utgångs-

punkt; betydelsen av och närheten till det lokala.  
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Översättningar och meningsskapande 

 

I det här kapitlet har jag argumenterat för att små berättelser uttrycker något annat 

än den stora berättelsen. Som Boje (2001) konstaterat är det lätt att förbise de små 

berättelserna eftersom de kan upplevas som fragmentariska och inte lika 

betydelsefulla som mer tillrättalagt berättande. Czarniawska (2004) menar att 

människor är vana att ta till sig narrativ utifrån logiken: en intrig som innebär ett 

jämnviktsläge men där det uppstår en komplikation. Jämnviktsläget rubbas, 

komplikationen måste lösas. När problemen ordnat sig uppstår ett nytt jämn-

viktsläge och snipp snapp snut, där var sagan slut och lyckliga levde de i alla sina 

dagar49. Det här är det klassiska upplägget för hur sagor och filmer kommunicerar, 

men även för hur vi konstruerar och förstår vår vardag genom berättande (ibid). Om 

så är fallet är det inte konstigt att små berättelser ofta inte uppmärksammas eftersom 

de inte passar in i denna logik. Att i en antenarrativ anda betrakta spelet mellan den 

stora och de små berättelserna ger förståelse för skeenden i Länsförsäkringars IT-

projekt. Den stora berättelsen om IT som ett verktyg i organisationens tjänst rymmer 

en dröm om förändring med sikte på en mer framgångsrik framtid. Utifrån denna 

identifieras och skapas mening kring de problem som dyker upp. Genom att 

reproducera den stora berättelsen om IT upprätthålls jämnviktsläget och den 

bestående tilltron till IT.  

 

Såväl stora som små berättelser bidrar till meningsskapande (Boje, 2001, Boyce, 1995, 

Weick, 1995) i projektet, men när gemensam mening blir svår att åstadkomma på 

grund av att medarbetarna befinner sig i skottlinjen av många olika berättelser 

skapas behov av översättningar för att överkomma gapet mellan vad som pågår. På 

                                                 
49 Czarniawska (2004) ger ett exempel på hur barn reagerar på sagor som bryter från det här upplägget. En saga 
presenteras för en grupp barn; prinsen och prinsessans som ska gifta sig utgör ett jämviktsläge, men där detta 
rubbas när prinsessan hamnar hos en drake. Nu förväntar sig barnen att prinsen ska återföra prinsessan hem så att 
de kan gifta sig och leva lyckliga i alla sina dagar, d v s jämviktsläget måste återställas. Sagan slutar dock med 
att prinsessan väljer att ge sig av med draken, vilket skapar starka reaktioner hos barnen eftersom de menar det är 
fel slut. Ett intressant exempel på hur Czarniawskas definition på narrativ har en stark empirisk förankring, d v s 
att människor gärna skapar berättelser efter en mer tillrättalagd logik. Logiska berättelser som är lätta att förstå 
och med lyckliga slut appellerar mer än fragmentariska ologiska strofer där vi kan skapa mening på många olika 
sätt eller kanske inte alls.  
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Länsförsäkringar tar sig försöken till översättningar inte bara uttryck i berättandet 

utan även andra former av handling t ex i form av nya delprojekt. Förändring kan 

utifrån denna insikt förstås som ett spel mellan olika berättande i polyfoniska 

organisationer. Det här spelet är en betydelsefull del av konstruerandet av projektet, 

vilket ger oss som betraktare en ökad förståelse för IT-paradoxen; IT konstrueras 

både som vägen mot en mer framgångsrik framtid och som svårhanterlig och 

problematisk.  

 

Ibland ges intrycket att stora berättelser är mindre verkliga än små och att de så att 

säga "flyter ovanpå" det vardagliga, medan de små berättelserna representerar 

praktiken och en verklig verklighet. Jag ser det som att både den stora berättelsen om 

IT och de små berättelserna är del av och därmed påverkar praktiken på Läns-

försäkringar, om än på olika sätt. Den stora berättelsen genom att den tar ut siktet 

mot framtiden och skapar ett sanningsspel, legitimitet och trovärdighet för projektet i 

organisationen. Som studien påvisar deltar många medarbetare i att upprätthålla den 

stora berättelsen om vad projektet innebär. De små berättelserna utgör möjligheter 

att förhålla sig till den stora berättelsen, de förväntningar som denna skapar och de 

skeenden som ligger utanför denna.  

 

Ett intryck som ibland förstärks av postmodernism är att forskaren har eller ger sig 

en privilegierad roll att som utomstående betraktare medvetandegöra praktiker om 

sådant som de aldrig skulle kunna lista ut själva. Jag menar att studien av Läns-

försäkringar på flera olika sätt visar att medarbetare är medvetna om gap mellan 

berättande, vilket påverkar hanteringen av projektet. Låt mig ge två exempel utifrån 

ovan presenterade små berättelser.  

 

Det första exemplet utgörs av den tidigare presenterade chefen som aktivt deltar i 

projekt kring att räkna hem investeringen i IT men som i ett informellt samtal säger 

att det är omöjligt. Jag ser detta som ett uttryck för att chefen anpassar sig till 

representationens logik och på de förväntningar som finns på att hålla sig till manus 

när scenerna involverar medarbetaren i sin roll som chef. Chefen deltar i 
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reproducerandet av IT som en stor berättelse. Samtidigt som samma medarbetare, i 

det informella samtalet, uttrycker att det är helt omöjligt att räkna hem projektet, 

men att det inte kan uttalas offentligt eftersom det strider mot den mer officiella 

versionen av projektet. Chefen visar medvetenhet om den stora berättelsen och att 

detta begränsar vad som kan sägas och göras. I små berättelser i mer informella 

sammanhang går det dock att motsäga sig och därmed att förhålla sig till den stora 

berättelsen.  

 

Ett annat uttryck för att medarbetare är medvetna om att det förekommer berättande 

utifrån representationens logik och att det kan skapa problem i organisationen visar 

sig genom att medarbetare i informella samtal diskuterar varför det framstår som 

svårt att mötas bortom orden. Ett exempel utgörs av några medarbetare på LFAB och 

ett antal länsbolag som under en lunch börjar diskutera hur problematiskt det 

upplevs att projektet är belastat av en viss retorik vilket medför att medarbetare får 

svårt att mötas bortom den stora berättelsen. Jag tolkar det som att den retorik som 

medarbetarna hänvisar till grundar sig på representationens logik och att de iakttagit 

hur det förhindrar öppna dialoger människor emellan.  

 

Svårigheten för medarbetare på Länsförsäkringar tycks således inte främst utgöras 

av en brist på medvetenhet om IT som en stor berättelse, utan snarare att skapa 

förhållningssätt och förutse vilka konsekvenser ett visst förhållningssätt får. Med-

arbetare bekräftar att IT används som argument och som legitimitetsskapare för att 

åstadkomma saker i organisationen. Vad som är svårare att förutse är hur detta har 

en tendens att slå tillbaka mot användaren, vilket t ex drabbar LFAB i form av kritik 

och krav på att förväntningarna på IT måste uppfyllas. Användarna av den stora 

berättelsen fångas, som konstaterats i kapitel åtta, av den stora berättelsens dubbel-

sidiga makt.  
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Förutsättningar för översättningar 

 

Kornberger et al (2006) har framhållit betydelsen av översättningar i polyfoniska 

organisationer för att hantera gap mellan olika berättelser. Studien av Läns-

försäkringar har indikerat en vidareutveckling av deras resonemang om över-

sättningar genom att peka på att översättningar kan ta sig olika uttryck och ge olika 

resultat. De försök till översättningar jag presenterat är översättningar som 

kompromisser, översättningar som resulterar i bestående tilltro till IT, d v s ingen 

översättning sker, samt översättningar som leder till nya förhållningssätt. Dessa 

exempel har gemensamt att de lyfter fram hur svårt det är att agera utanför den stora 

berättelsen som skapar mening här och nu samt bidrar till att människor får en 

gemensam förståelse för vad som pågår. Det berättande som får företräde i 

organisationer låter sig inte lätt utmanas eftersom ett ifrågasättande kan bli 

besvärligt; för medarbetare, för projektet och för organisationen. Som illustrerats 

tidigare i detta kapitel innebär försöken till översättningar ofta att den stora 

berättelsen aldrig på allvar utmanas. Översättningarna tenderar snarare att resultera 

i nya varianter av den stora berättelsen.  

 

Paradoxalt nog verkar länsbolagen, med sin historik av lokal förankring, stå för 

utmanandet av den stora berättelsen om IT. Länsbolagen väljer en väg som hanterar 

den stora berättelsen om vad IT ska göra. De fortsätter att delta i IT-projektet men 

samtidigt håller de fast vid det lokala. Istället för att anta den stora berättelsens 

betydelser med centralisering och effektivitet som rationalitet skapar länsbolagen ett 

förhållningssätt som de själva beskriver som irrationellt men mycket viktigt eftersom 

det är det som "får länsbolagens hjärta att slå". Länsbolagens fasthållande vid sin 

lokala identitet kan ses som ett aktivt sätt att skapa ett förhållningssätt som utmanar 

den stora berättelsen om IT men utan att direkt motsätta sig den stora berättelsen. 

Utan istället, som Kornberger et al (2006) framhåller, finna en ny gemensam 

berättelse som grundar sig både på organisationens historia men med sikte på 

framtiden. IT-projektet anammas, men på deras egna villkor.  
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Länsbolagens förhållningssätt blir inte kontroversiellt i organisationen eftersom det 

är historiskt förankrat, och det är därmed redan en naturlig del av organisationen 

och kulturen. Det tycks således lättare att skapa förhållningssätt om det finns 

alternativ som är kollektivt och historiskt förankrade. En angränsande slutsats är att 

skapandet av förhållningssätt tar tid, vilket talar för att studera översättningar över 

tid. En intressant fråga är vilka förhållningssätt som uppstått om jag fortsatt att 

studera Länsförsäkringars IT-projekt ytterligare en tid? Även om jag följt projektet 

under en relativt lång tid är det möjligt att en studie under ännu längre tidsperiod 

möjliggjort andra resultat kring hur och vilka översättningar som uppstår.  

 

Betydelsen av att beakta andra förhållningssätt än motstånd 

 
Utifrån ett mer traditionellt Foucauldianskt perspektiv är det naturligt att se det som 

att den stora berättelsen frammanar motstånd. Studien av IT-projektet riktar dock 

uppmärksamhet mot betydelsen av att uppmärksamma andra möjligheter till 

förhållningssätt och till medveten handling. Snarare än att göra motstånd mot den 

stora berättelsens makt finns möjligheten att finna översättningar mellan berättande, 

d v s dialog och försök till medveten handling istället för konflikt och direkt mot-

stånd. Detta kan även sägas överensstämma med Foucaults (1986) studie av 

människors förhållningssätt till sexualitet i det antika Grekland. En av hans slutsatser 

är att dessa människor, snarare än att göra motstånd, fann förhållningssätt som tillät 

dem att forma och idka omsorg om sig själva samtidigt som de, utifrån sin egen vilja 

och val, disciplinerade sig själva. Istället för att passivt utsättas för den stora 

berättelsens makt som ett utomstående, anonymiserat regelverk menar Foucault att 

människor i det antika Grekland aktivt engagerade sig för att finna ett förhållnings-

sätt där de själva kunde påverka sina liv och utformandet av detsamma. Sexualitet i 

det antika Grekland var inte den viktigaste delen i identitetskonstruktion utan en än 

viktigare del var utövandet av frihet; frihet var det primära utifrån vilken det 

utvecklades olika sätt att förhålla sig till sexualitet.  

 



 

 
 

227

På liknande sätt pekar studien av Länsförsäkringar på att, ja - tilltron till IT är stor 

och det råder en dröm om förändring och en mer framgångsrikt framtid, men det 

finns även andra värden i organisationen som vägleder organisationen att finna 

förhållningssätt som inte reproducerar den stora berättelsen. Som nämnts tidigare är 

värdet av det lokala ett sådant exempel.  

 

Även om tidigare forskning (se t ex Fernie och Metcalf, 1998 samt Bain och Taylor, 

2000) fokuserat motstånd mot IT, uppmuntrat av Foucault som menar att där det 

finns makt finns motstånd, finns andra möjligheter att studera såväl makt som 

möjligheter till agency och förhållningssätt. Denna slutsats ligger i linje med Prasad 

och Prasad (2000) som i sin studie av införandet av IT i en organisation pekar på att 

medarbetarna utövade olika former av vad de kallar för informellt diskursivt 

motstånd, något som begränsade möjligheterna att styra projektet. Författarna 

argumenterar för att det förekommer olika bilder av projektet, t ex i form av att 

ledningen påstår att motståndet var obefintligt medan medarbetarna visade 

annorlunda. Det informella motståndet som författarna uppmärksammar tog sig 

uttryck i berättandet på några olika sätt; genom att medarbetare i organisationen 

uppträdde antagonistiskt, genom att de benämnde andras handlingar som motstånd, 

samt i form av att chefer bemötte medarbetare som om de gjorde motstånd (ibid). Jag 

menar att studerandet av spelet mellan de stora och de små berättelserna, av makt 

och möjligheter till förhållningssätt, medger ett seende som flyttar oss bortom mot-

stånd. Begreppet motstånd riskerar att förstärka ledningens perspektiv eftersom 

ledningen kan anses besitta makten att definiera vad som är motstånd eller inte. Vad 

som är motstånd eller inte blir en konstruktion, oftast med en framgångsrik 

implementeringen av IT utifrån ledningens intentioner som facit. Något som talar för 

att komplettera analysen av motstånd mot stora berättelser, med att uppmärksamma 

små berättelser, översättningar och andra förhållningssätt i polyfoniska 

organisationer.  
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Små berättelser inte enbart de maktlösas privilegium 

 

Boje (2001) menar att små berättelser berättas av de små människorna, d v s av 

minoriteter och de som har mindre makt i en organisation. På Länsförsäkringar 

skulle det innebära att det är medarbetare ute på länsbolagen,  t ex de som arbetar i 

kundtjänst, som berättar de små berättelserna. Inte chefer, varken på LFAB eller läns-

bolagen. En slutsats utifrån studien av Länsförsäkringars IT-projekt är att små 

berättelser används av alla sorters medarbetare, inte minst för att skapa förhållnings-

sätt till den stora berättelsen om IT. Även ledningen, chefer, personer som anses ha 

makt i organisationen berättar små berättelser som inte reproducerar den stora 

berättelsen om IT utan som snarare kompletterar, ifrågasätter och utmanar denna.  

 

Studien av Länsförsäkringar indikerar i vissa avseende det rent motsatta; berättandet 

av små berättelser framstår som extra viktigt för t ex chefer i projektet. I små 

berättelser i mer inofficiella sammanhang, kan de uttrycka sin frustration över 

projektet och de kan försöka förstå och hantera projektet. Just därför att de samtidigt 

är förespråkare och har byggt sin legitimitet på IT som en stor berättelse, brottas de 

extra mycket med att förhålla sig till förväntningarna på vad IT ska göra för 

organisationen. Studerandet av små berättelser kan således användas för att 

problematisera maktförhållanden i organisationen, där användandet av små 

berättelser tycks visa på hur medarbetare som traditionellt anses som innehavare av 

makt, ger uttryck för maktlöshet och utsatthet.  

 

Utifrån Länsförsäkringars IT-projekt menar jag därmed, till skillnad från (Boje, 2001), 

att inte bara de som traditionellt betecknas som maktlösa kan och behöver berätta 

små berättelser och förhålla sig till den stora berättelsen om IT. Även de människor 

som anses ha makt i organisationen måste förhålla sig till den stora berättelsen likväl 

som de tar hjälp av små berättelser för att skapa mening i projektet. Små berättelser 

är således varken vara kopplade till person eller till hierarkisk makt utan sker i 

relation till de stora berättelserna där speciellt de som är förespråkare för dessa 

framstår vara de som brottas mest med att skapa förhållningssätt.  
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Kapitel tio 

 

SLUTSATSER 

 

Jag inledde avhandlingen genom att formulera vad jag kallar IT-paradoxen, d v s hur 

IT framställs som vägen mot en mer framgångsrik framtid och på samma gång som 

komplicerat att hantera i praktiken. Utifrån denna paradox formulerades syftet att 

studera de betydelser som medarbetarna på Länsförsäkringar tillskriver IT i sitt 

berättande samt hur de förhåller sig till dessa.  

 

På Länsförsäkringar infördes IT för att lösa olika problem i organisationen. Vissa 

problem var av mer uppenbar och akut karaktär, så som att sammanslagningen 

mellan Länsförsäkringar och Wasa resulterade i att den nya organisationen 

hanterade sina kunder i olika IT-system. Något som måste åtgärdas och där ny IT i 

form av ett kundhanteringssystem som gränssnitt mot andra system framstod som 

en bra lösning. Andra problem var av mer diffus karaktär så som att standardisering 

och samordning framstod svårt men viktigt för att kostnadseffektivisera. Teknik-

projektet och sedermera verksamhetsprojektet har på så vis sitt ursprung i ett 

sökande efter en väg mot framtiden, där det från början fanns en tilltro och en för-

hoppning om att IT kunde vara till god hjälp på denna väg. Uppdraget att staka ut 

och ledsaga länsbolagen på vägen gavs till LFAB som därmed fick ett stort ansvar för 

tekniken och, så småningom, för förändringen av verksamheten.  

 

Med projektet i backspegeln kan vi ställa oss frågan: hur kommer det sig att tilltron 

till IT på Länsförsäkringar består trots att det konstateras att tekniken inte uppfyller 

förväntningarna, kostnaderna skjuter i höjden och att investeringen inte går att räkna 

hem? Ja men, kanske du tänker, nog verkar det som att medarbetarna på Läns-

försäkringar ändå ger uttryck för något annat än total underkastelse inför den stora 

berättelsen om IT? Förvisso, vilket för oss tillbaka till det mångtydiga berättandet om 
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IT, det som i inledningen beskrevs som IT-paradoxen. Trots att det förekommer små 

berättelser som kompletterar och utmanar den stora berättelsen bibehåller den stora 

berättelsen sitt företräde. Den stora berättelsen vägleder projektet och gör det svårt 

att öppet kritisera såväl IT som projektet eftersom båda beskrivs som grundade på 

för givet tagna antaganden att vara rationella. Medarbetarna beskriver själva 

projektet i termer av att det är rationellt att samordna, standardisera, centralisera och 

effektivisera, medan länsbolagens självständighet, det lokala och det som "får läns-

bolagens hjärta att slå" får stå för det irrationella.  

 

Att den stora berättelsen behåller sitt tolkningsföreträde kan förstås i termer av makt. 

En slutsats utifrån studien är att IT kan betraktas som relaterat både till yttre kontroll 

och till berättandets makt. När vi beaktar IT som panoptikon och den stora 

berättelsens makt kan det konstateras att IT´s makt utgår ifrån både det materiella 

och det sociala. Det illustrerar även hur förförisk IT kan framstå. På Läns-

försäkringar tar sig detta bland annat uttryck i att medarbetare i vissa avseenden 

överlåter ett stort ansvar på IT att lösa problem i organisationen. IT legitimerar 

förändring i organisationen, men även en maktförskjutning då länsbolagen under-

ordnar sig IT och, i större utsträckning än tidigare, LFAB. På så vis ges makt till IT. 

När IT inte motsvarar förväntningarna säger sig medarbetare på Länsförsäkringar 

uppleva att IT lever sitt eget liv, frikopplat från medarbetarna i organisationen. En 

tolkning utifrån Foucault kan belysa hur det kan ses som tvärs om; IT lever inte ”sitt 

eget liv” utan det kan snarare ses som att de för givet tagna betydelser som med-

arbetarna aktivt deltar i att tillskriva IT som en stor berättelse, medför att med-

arbetarna på Länsförsäkringar upplever en form av maktlöshet.  

 

Som beskrivet ovan tycks den stora berättelsen grunda sig på antaganden om 

rationalitet, något som rimligtvis gör sig gällande på betydligt bredare front än 

endast på Länsförsäkringar och som vägleder utveckling och förändring av såväl 

organisationer som samhället på vägen mot framtiden. Jag ser berättandet om IT och 

det som jag i kapitel åtta kallar för förändringens språk som del i en dominerande 

diskurs som framhåller rationalitet, modernitet, utveckling, effektivitet och mätbar 
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framgång. IT konstrueras som en lockande lösning på problem som inte enkelt låter 

sig formuleras. Något som bekräftas av andra som konstaterar att IT beskrivs som 

"ett verktyg i dess härskares händer" för att bistå t ex kontroll på information 

(Edenius och Borgerson, 2003:124), som en förutsättning för det postmoderna 

informations- och kunskapssamhället (Kallinikos, 1999) och som avgörande för 

organisationers möjlighet att ta plats däri (Prasad, 1992). När den stora berättelsen 

kontrasteras med de små uppstår möjligheter till teoretiska, metodologiska och 

praktiska implikationer, något som diskuteras i de återstående avsnitten. Jag börjar 

med att konstatera att stora berättelser lever.  

 

Den stora berättelsen om IT lever (i ontologisk bemärkelse) 

 

Utifrån hur IT framställs i media, i politiska texter, i tidigare forskning samt på Läns-

försäkringar, kan IT tolkas som en stor berättelse i såväl samhället som 

organisationer. Återkommande framhålls IT som en självklar del av det moderna 

samhället och som ett medel för att åstadkomma en mer framgångsrik framtid. Jag 

menar därför att stora berättelser inte alls är döda (Lyotard, 1998)50, åtminstone inte i 

ontologisk bemärkelse; människor sätter fortfarande sin tilltro till stora berättelser så 

som IT och förändring i organisationer. Som studien av Länsförsäkringar illustrerar, 

ger den stora berättelsen vägledning och den bidrar till meningsskapande trots (eller 

kanske delvis på grund av) den mångtydiga postmoderna tid vi sägs leva. Det finns 

risker med att hävda att stora berättelser har förlorat sin betydelse eftersom vi då 

förlorar uppmärksamhet på berättande som har stor betydelse för hur människor 

förstår och hanterar skeenden. Om de stora berättelserna är döda betyder det att de 

                                                 
50 Postmodernister och kritiska forskare har varit flitiga anhängare till den stora berättelsens dödförklaring. 
Postmodernism och kravet på kritisk reflektion ogiltigförklarar den stora berättelsen bl a med hänvisning till att 
stora berättelser inte anses kunna erbjuda den vägledning människor söker i det fragmentariska mångfasetterade 
postmoderna samhället. Samtidigt som det kan hävdas att postmodernism ofta framställs som en stor berättelse 
om frigörelse från dominerande föreställningar, upplysning och medvetandegörande om missförhållanden. Den 
stora berättelsens död kan ses som en av postmodernismens stora berättelser (Alvesson, 2003) och på så vis kan 
postmodernismen paradoxalt nog ses som ett bevis för att stora berättelser är högst levande och inte minst 
populära. Det råder dock brist på empiriskt grundade studier i organisationer som intresserar sig för stora 
berättelser. 
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inte heller behöver studeras. Studien av Länsförsäkringar talar för motsatsen. Den 

stora berättelsen om IT legitimerar och påverkar handling i organisationen. Den 

bidrar till meningsskapande och sätter ramar för vad som kan sägas och göras. 

Snarare än att hävda de stora berättelserna som döda tycks det finnas behov av att 

vidareutveckla den antenarrativa metoden där stora och små berättelser samt 

relationen dem emellan kan studeras och därmed hjälpa oss att bättre förstå 

organisationer och förändring.  

 

Studien av Länsförsäkringars IT-projekt pekar på att stora berättelser har fler 

betydelser än att framkalla maktlöshet och utsatthet. Stora berättelser kan sägas göra 

mer för organisationer än så; de är betydelsefulla för meningsskapande och de ger 

vägledning för medarbetare i den organisatoriska tillvaron. Den stora berättelsen om 

IT kan ses som en trojansk häst som på Länsförsäkringar bidrar till att föra upp 

frågor på organisationens agenda som tidigare varit svåra att få gehör för bland läns-

bolagen, frågor som i vissa fall varit tabu. Organisationen använder sig av den stora 

berättelsen för att finna vägledning, för att legitimera beslut och handlingar i 

organisationer, och för att få saker och ting gjorda. Stora berättelser gör därmed mer 

för organisationer än att utsätta medarbetarna för makt. Något som på Läns-

försäkringar bl a tar sig uttryck i att projektet konstrueras i ett växelspel mellan 

problem och lösningar över tid, där bestående tilltro till IT erbjuder såväl vägledning 

som meningsskapande (Weick, 1995, Snowden, 2005). 

 

IT skapar matriser av makt 

 

Den stora berättelsen bidrar till meningsskapande (Weick, 1995) i form av vad 

Snowden skulle kalla enkelontologiskt51 meningsskapande (2005). D v s den stora 

berättelsen om IT grundar sig på antaganden om IT som förutsägbar, möjlig att 

planera och inrymmandes en rationalitet, vilket gör att IT därmed antas bidra till 

                                                 
51 På engelska "single ontological sensemaking". Snowden (2005) ställer detta i kontrast till multiontologiskt 
meningsskapande vilket innebär förmågan att skapa mening bortom det regelbaserad och förutsägbara. En annan 
form av rationalitet som öppnar upp för att hantera komplexitet och kaos och för att finna nya förhållningssätt.  
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effektivitet, standardisering etc. Vilken betydelse har det då att det skapas mening 

kring stora berättelsen om IT som rationell medan de små berättelserna anses 

representera det irrationella? Foucault (1993) skulle förmodligen mena att det 

betyder att stora berättelser utgör en viss rationalitet och att de framhävdar vissa 

normer och sanningar vilka skapar matriser av makt som människor måste förhålla 

sig till.  

 

Lyon menar att dagens samhälle präglas av begär efter rationalitet, effektivitet, 

snabbhet och kontroll, vilket inte endast tar sig uttryck i stora berättelser, utan även i 

olika former av yttre makt (Lyon, 2007). IT som panoptikon och den stora berättelsen 

om IT som ett verktyg i organisationens tjänst illustrerar hur IT skapar matriser av 

makt (Lyon, 2007). IT kan ses både som en yttre kontrollerande makt och som en 

makt över tanken som normaliserar, tar ut riktningen mot framtiden och producerar 

sanningar. Den nya IT´n i form av kundhanteringssystemet på Länsförsäkringar 

bidrar till att bättre kontrollera företagets kunder och dess medarbetare, samt till att 

lagra, hantera och leverera tillbaka värdefull information om de båda. Medarbetarna 

inordnas i tid och rum och de blir varandras kontrollanter.  

 

Men IT som panoptikon relaterar inte enbart till hur IT utövar en yttre 

kontrollerande och disciplinerade makt. Genom att både ta IT som panoptikon och 

den stora berättelsen i beaktande kan det tolkas som att panoptikonet, d v s 

materialiteter, triggar producerandet av en stor berättelse om IT. Det triggar även 

små berättelser som söker förhålla sig till både IT som ett kontrollsystem och till den 

stora berättelsen om IT52. När många medarbetare på olika håll i organisationen 

deltar i berättandet om IT uppstår normaliserade förhållningssätt till IT. Dessa 

matriser av yttre kontrollerande makt och stora berättelsers mer subtila förföriska 

makt påverkar många människor, på Länsförsäkringar och i samhället i stort. Tilltron 

till den stora berättelsen om IT som ett rationellt sätt att förhålla sig utsätter 

                                                 
52 Detta relaterar till Edenius och Yakhlef (2007) som utifrån en studie av öppna kontorslandskap 
konstaterar att lärandet i organisationer påverkas genom att det yttre i form av människors fysiska 
kroppar inte bara är utsatta för diskurser, utan även triggar dessa. 
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människor för makt. Inte minst får de som själva är del i denna konstruktion extra 

starka krav på sig att agera utifrån dess rationalitet.  

 

Antenarrativ metod bortom den stora berättelsens totala makt 

 

Studien av Länsförsäkringar illustrerar betydelsen av att studera stora och små 

berättelser i relation till varandra. D v s varken ge de stora eller de små berättelserna 

företräde utan, i en antenarrativ anda, studera relationen och försöken till över-

sättningar mellan berättande. I studien av Länsförsäkringar har aspektseendet och de 

tre analysstegen med dess olika infallsvinklar varit användbara. I de kommande 

avsnitten diskuterar jag avhandlingens metodologiska bidrag; betydelsen av att 

studera små och stora berättelser i relation till varandra, samt hur metodens bidragit 

till att tillåta studien att gå bortom den stora berättelsens totala makt.  

 

Betydelsen av att studera små och stora berättelser i relation till varandra 
 

Organisationsforskning som grundar sig på en nyfikenhet inför mångtydigheter har 

mycket att vinna på att ta de små berättelserna i beaktande. Om studien av Läns-

försäkringar endast fokuserat den stora berättelsen hade spänningsfältet mellan de 

små och stora berättelserna aldrig identifierats, inte heller möjligheterna till 

förhållningssätt. Att endast fokusera den stora berättelsen hade således gjort det 

svårare att skapa förståelse för IT-paradoxen eftersom studien snarare hade inneburit 

en förstärkning av de dominerande betydelser som tillskrivs IT i media, forskning 

och i politiska texter. Som studien visar är de små berättelserna betydelsefulla för att 

uppmärksamma och analysera människors möjligheter till aktiva förhållningssätt. 

När de små berättelserna på Länsförsäkringar studeras över tid framstår det som att 

medarbetare använder de små berättelserna för att nedmontera den stora berättelsen 

om IT. Genom de små berättelserna försöker medarbetare förhålla sig till för-

väntningarna som den stora berättelsen skapat, de ifrågasätter och de försöker skapa 

annan mening än den som erbjuds av den stora berättelsen.  
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Boje (2001) kritiserar tendensen att utgå ifrån och rikta uppmärksamhet mot de stora 

berättelserna och samtidigt ignorera de små. Han uppmuntrar därför forskare att i 

högre utsträckning ta minoritetens berättande, de små berättelserna i beaktande. Jag 

menar att det finns en risk om omvända förhållande uppstår, d v s att fokus sätts på 

små berättelser och de stora berättelserna ignoreras. Utifrån studien av Läns-

försäkringars IT-projekt framstår den antenarrativa metodens styrka vara just att ta 

olika berättande i beaktande, liksom deras relation till varandra. Lika olyckligt som 

det vore att endast uppmärksamma stora berättelser, framstår det att rikta allt fokus 

mot de små. Organisering innebär att, via berättande, skapa gemensam mening kring 

vad som pågår och ska åstadkommas. Det blir därmed betydelsefullt att reflektera 

över vilket berättande som får företräde och vilket som får mindre utrymme i 

organisationer.  

 

Studien av Länsförsäkringar illustrerar att det ofta blir till de stora berättelserna 

medarbetarna vänder sig till när problem måste lösas, något som talar för att studera 

stora berättelser i organisationer utifrån andra aspekter än utsatthet och makt. Stora 

berättelser har betydelser för organisationer utöver maktutövning. Som diskuterades 

i kapitel nio sker identifierandet av problem och lösningar i ett spänningsfält mellan 

stora och små berättelser (se tabell 9.4). Det skulle kunna hävdas att organisering 

sker genom möten mellan olika berättelser i försök att skapa mening. En del av 

organisationers verksamhet innebär att producera och reproducera stora berättelser 

enligt representationens logik, t ex i form av marknads-föring, planer och visioner, 

något som talar för att använda den antenarrativa metoden för att fånga 

spänningsfältet mellan de stora och de små berättelserna.  
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Bortom den stora berättelsens totala makt  
 

IT-paradoxen utgör en viktig undran för min studie av Länsförsäkringar. IT beskrivs 

både som en lösning och ett problem. Vad kan då sägas om denna undran efter att ha 

betraktat Länsförsäkringars IT-projekt? Framstår det som att det inte finns någon 

paradox eftersom tilltron till IT är så stor och den stora berättelsen därmed till fullo 

dominerar? Är det kanske så att medarbetarna på Länsförsäkringar är fångade i de 

matriser av makt som IT skapar? 

 

Genom att använda de tre analysstegen och tillika aspekterna53 har jag kunnat 

illustrera IT´s makt som både en form av yttre makt och en makt över menings-

skapande. Men det har även möjliggjort att gå bortom både panoptikonets och 

berättandets makt. Foucault har kritiserats för att inte ta möjligheterna till agency i 

beaktande (se t ex Dreyfus och Rabinow, 1982, samt Newton, 1998). Jag har visat 

möjligheten att använda en antenarrativa metod (Boje, 1995, 1999, 2001 och 

Kornberger et al, 2006) för att gå bortom Foucault (2003, 1993) och ta mig an det 

arbete Foucault (1986) påbörjade genom sitt sista verk om människans möjligheter att 

idka omsorg om sig själv, d v s aktivt skapa ett förhållningssätt till stora berättelser. 

Som jag konstaterade i kapitel sju framstår IT trots allt inte som ett perfekt 

panoptikon. Inte heller kan det hävdas att den stora berättelsens makt är total. 

Snarare, som föregående kapitel illustrerar, uttrycker medarbetare på Läns-

försäkringar medvetenhet om såväl stora som små berättelser vilket tyder på att de 

inte är marionetter inför den stora berättelsen eller offer för dess totala makt-

utövning.  

 

Studien illustrerar hur LFAB menar att länsbolagen emellanåt är motsträviga. De 

kämpar för att upprätthålla de mer enhetliga idéerna bakom projektet samtidigt som 

de konstaterar att om länsbolagen fortsätter utifrån sina egna logiker blir projektet 

                                                 
53 Vad gäller den antenarrativa metoden och de olika aspekterna kan konstateras att, som analyssteg betraktade, 
blir det inte endast värdefullt att använda aspekteseende för att göra multipla tolkningar. Det blir även intressant 
att beakta vilka aspekter som väljs i relation till varandra. Asplunds (1970) aspektseende kan uppfattas som 
missvisande, då det kan leda oss att tro att vi inför varje ny aspekt är som en tabula rasa. En annan möjlighet är 
att medvetet kombinera aspekter som medför poänger utöver varje enskild aspekt i sig. D v s själva 
kombinationen av aspekter blir betydelsefull.  
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som "solstrålar". D v s det spretar åt många olika håll, vilket innebär någonting annat 

än den mer samstämmiga stora berättelsen utifrån representationens logik. Läns-

bolagen å sin sida menar att LFAB befinner sig långt ifrån verkligheten och att de 

försöker släta över problem som måste lösas. Medarbetare på såväl LFAB som på 

länsbolagen uttrycker att det är svårt att mötas bortom den retorik som gäller i 

projektet. Det tycks således som att människor upplever gap mellan olika berättande 

som problematiskt, något som på Länsförsäkringar medför handlingar i försök att 

övervinna detta gap. Medarbetare engagerar sig aktivt i att skapa förhållningssätt till 

IT. Ibland resulterar försöken i att den stora berättelsen förstärks, ibland i 

kompromisser och ibland i nya förhållningssätt.  

 

Den antenarrativa metoden och de olika analysstegen blir användbara för att lyfta 

fram och betrakta olika berättande från polyfoniska organisationer. I studien av 

Länsförsäkringar har det inneburit en möjlighet att gå bortom den stora berättelsens 

totala makt. Istället tillåts vi se hur stora och små berättelser på olika sätt bistår 

meningsskapande och utgör ett spänningsfält som påverkar handling i 

organisationen, bland annat genom att människor aktivt engagerar sig i 

översättningsprocesser mellan små och stora berättelser. Det är en spännande 

utmaning att fortsätta utveckla möjligheterna med en antenarrativ metod och, 

beroende på vad som studeras, finna olika möjligheter till analyssteg. Som jag ser det 

rymmer metoden en potential som jag endast börjat utforska i avhandlingsarbetet.  

 

Små berättelser erbjuder förhållningssätt till makt  

 

Studien av Länsförsäkringar indikerar ett par möjligheter till teoriutveckling. För det 

första öppnar studien av Länsförsäkringar upp för att studera makt på sätt som inte 

förstärker de maktlösas maktlöshet. Den andra möjligheten innebär att förflytta sig 

bortom de dualiteter som vi gärna skapar och som förvisso hjälper oss att hantera det 

som annars är svårhanterligt, men som även riskerar att vi begränsar oss till ett 

dikotomt tänkande.  
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Möjligheten att hantera makt utan att förstärka maktlöshet 
 

Alvesson (2002) har framhållit betydelsen av att betrakta makt utifrån andra 

perspektiv än hierarkiska, vilka ser makt som kopplat till person och position. Boje 

(2001) menar att detta t ex kan göras genom att låta små berättelser komma till 

uttryck, d v s lyfta fram berättande från människor utan (hierarkisk) makt. Men det 

finns en risk med att lyfta fram minoritetens och de utsattas berättelser eftersom det 

riskerar att fokusera och därmed befästa deras utsatthet. Det medför risken att de 

utsattas situation framstår som hopplös, något som kan sägas gälla Foucault. 

Foucault (1993) vill åstadkomma förändring men hans forskning har bland annat 

blivit känd för att den visar på hur utsatta människor är för stora berättelsers makt 

och hur svårt det är att åstadkomma just förändring. Så vad är då lösningen? Att 

endast reproducera de stora berättelserna? 

 

Studien av Länsförsäkringar visar på andra möjligheter. De små berättelserna, 

fragmentariskt berättande som söker skapa mening snarare än att mening redan är 

skapad, kan måhända upplevas som mindre viktigt berättande i en organisation. De 

små berättelserna öppnar dock upp möjligheter att belysa makt i organisationer, men 

inte bara ur de maktlösas perspektiv utan inte minst genom att rikta uppmärksamhet 

mot de som mer traditionellt anses som innehavare av hierarkisk makt. De små 

berättelserna kan förvisso användas för att lyfta fram hur medarbetare på bred front 

på Länsförsäkringar brottas med att förhålla sig till den stora berättelsen och hantera 

projektet. Men studien skriver även fram hur de som traditionellt anses vara 

innehavare av hierarkisk makt (chefer, projektledningen etc), använder sig av små 

berättelser för att skapa mening kring projektet. Snarare än att sätta fokus på de med-

arbetare som anses vara utan makt och därmed riskera att befästa dessas utsatthet 

och maktlöshet, illustrerar den dubbelsidiga makten (se kapitel åtta) hur med-

arbetare som traditionellt anses besitta makt i själva verket framstår som mest utsatta 

för den stora berättelsens makt. Fokus sätts på dem som vi föreställer oss har makt 

och på deras utsatthet för den stora berättelsens makt, snarare än att återigen 

bekräfta de maktlösas maktlöshet.  
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Tanken är inte ny i sig – den ligger i linje med Foucaults (2003) argumentation för 

hur människor gör sig själva till objekt för maktutövning. Studien av Läns-

försäkringar öppnar på så vis upp för att använda små berättelser för att 

dekonstruera makt i organisationer och lyfta fram hur de som traditionellt anses som 

innehavare av makt utsätts för stora berättelsers makt. Maktfulla som utsatta för 

makt kompletterar även Bojes (2001) teori kring vilka medarbetare i en organisation 

som deltar i de små berättelserna, eftersom han framför allt lyft fram att det är de 

utsatta och maktlösa som använder sig av små berättelser. Jag menar därför att det 

finns behov av fortsatta studier som problematiserar makt och meningsskapande i 

organisationer för att öka förståelsen för mångtydiga praktiker. 

 

Översättningar är ett tredje alternativ 
 

Foucault menar att vi förstår världen genom att vi via språket konstruerar motsats-

förhållanden. Om vi inte vet vad dag är vet vi inte vad natt är, om vi inte förstår 

förändring förstår vi inte stabilitet etc. Människan har således en förmåga att göra in-

delningar som hjälper oss att förstå världen (Fiske, 1990). Genom det ena förstår vi 

det andra. Genom denna form av indelning erbjuds vi ett seende som vi annars inte 

skulle ha. Min framställning av den stora och de små berättelserna på Läns-

försäkringar kan delvis förstås som en indelning där de två i viss mån intar ett 

motsatsförhållande. På så vis hjälper den antenarrativa metoden till att tydliggöra 

och lyfta fram hur IT-paradoxen tar sig uttryck i en lokal praktik på 

Länsförsäkringar. Samtidigt måste vi vara medvetna om att indelningen mellan stora 

och små berättelser inte är den enda möjligheten. Som de flesta andra teorier utgör 

stora och små berättelser en tolkning av verkligheten utifrån just dessa aspekter i 

syfte att bidra till ökad förståelse och reflexivitet.  

 

Begreppet översättningar kan ses som ett sätt studera det som inte inryms i in-

delningen mellan stora och små berättelser, det som sker i relationen dem emellan. 

Genom studien av Länsförsäkringar har jag indikerat att översättningar sker på olika 

sätt och med olika resultat. Jag har påpekat att översättningar sker över tid och 
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därmed bör studeras över tid. Här finns behov av mer forskning som kan öka vår 

förståelse för hur människor finner förhållningssätt som innebär en form av tredje 

alternativ bortom dualiteter (Johansson, 1998)54, något som även bistår en 

problematisering av meningsskapande och förändring i organisationer. Å ena sidan 

har forskning hävdat att enhetliga betydelser och gemensamt meningsskapande är 

avgörande för att förändring i organisationer, t ex införandet av ny IT, ska lyckas (se 

t ex Orlikowski  och Gash, 1994). Å andra sidan finns de som menar att polyfoni, d v 

s förekomsten av olika berättande och därmed olika möjligheter till menings-

skapande öppnar upp för förändring som ligger utanför den dominerande 

berättelsen och dess ramar (se t ex Hazen, 1993, Kornberger et al, 2006).  

 

Jag menar att den stora berättelsens ständigt pågående sanningsspel, de små 

berättelsernas utmanande av detsamma samt olika försök till översättningar tillåter 

oss att studera förändring i organisationer likt Tamara; där det pågår en rad olika 

berättande över tid, där det varierar hur tillrättalagt berättandet är och till vilken 

grad mening är skapad. Därmed undviker forskning att via ögonblicksbilder slå fast 

att ett visst tillstånd, så som antingen gemensamt meningsskapande eller polyfoni 

som öppnar möjligheter för många olika sätt att skapa mening, skulle vara det bästa. 

Begreppet översättningar kan således användas för att inte fastna i ett dikotomt 

tänkande. Det utgör en möjlighet för forskare att hantera mångtydiga praktiker. Inte 

minst minskar det risken att förstärka en stor berättelse genom att enbart rikta upp-

märksamheten mot berättande som har företräde i organisationer.  

 

                                                 
54 Det har påpekats att vissa fenomen är inte kan förstås som dualiteter (Johansson, 1998). Johansson 
diskuterar hur genus, d v s manligt och kvinnligt, inte kan förstås genom att bara fokusera de två som 
för givet tagna indelningar. De mest intressanta exemplen på hur män och kvinnor förhåller sig till 
genus finner hon i en tredje form av beteende och berättande som ligger någonstans mittemellan eller 
bortom den mer traditionella indelningen mellan manligt och kvinnligt. Här finner Johansson både 
män och kvinnor som ger uttryck för subtila och nyanserade förhållningssätt som varken kan indelas 
som typiskt kvinnligt eller typiskt manligt. 
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Implikationer för praktiken 

 
Why should it be so bad to be bad when it is so hard to be anything at all?55 

 

Det har blivit dags att avsluta det här arbetet genom att lyfta fram några 

implikationer som kan ha betydelse för praktiker som intresserar sig för IT och 

förändringsarbete i organisationer. Som en utgångspunkt för diskussionen tar jag 

ovanstående citat. Anledningen till att jag tar upp citatet är att det är lätt att som 

forskare ställa sig utanför praktiken, så som Länsförsäkringars IT-projekt, för att 

sedan kritiskt betrakta detsamma. Speciellt s k kritisk forskning har ibland haft en 

tendens att förhålla sig till empiri på ett distanserat och fördömande sätt. Jag menar 

att det finns anledning att fråga sig om det är så illa att det ibland går lite illa, när det 

kan framstå som svårt att över huvudtaget få till stånd ett sådant projekt som Läns-

försäkringars IT-projekt och det medföljande förändringsarbetet? Vad är det bästa - 

att inte våga ge sig i kast med visionära förändringsprojekt av rädsla att misslyckas, 

eller att försöka och kanske lära sig någonting på "resan"? 

 

Det är svårt att förutspå effekterna av förändringsprojekt i organisationer, inte minst 

då de involverar IT (se t ex Prasad, 1992, Orlikowski, 1995, Edenius och Borgerson, 

2003). Ofta förekommer ett gap mellan förväntningarna och det upplevda resultatet. 

Det är svårt att förutse IT´s konsekvenser för en organisation. Medarbetarna på Läns-

försäkringar har svårt att förutse hur missionerande och parerandet av IT påverkar 

projektet. Jag har i tidigare kapitel illustrerat att medarbetare på Länsförsäkringar ger 

uttryck för att de olika berättelserna om IT och gapet dem emellan, upplevs som 

problematiskt. Ibland ingjuter projektet hopp och framtidstro hos medarbetarna, 

ibland bidrar det till motsatsen. I projektets kölvatten har följt medarbetare som mått 

dåligt, känt sig stressade och som blivit sjuka. Frågor utanför avhandlingens fokus 

uppstår, så som hur polyfoniska organisationer och stora berättelser som får före-

träde, far fram med människor? Hur har de farit fram med medarbetarna på Läns-

                                                 
55 Första raden i texten till "Tell me this night is over" (The Ark, 2002). 
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försäkringar? Har de producerat ett antal klokare människor? Eller mer luttrade 

människor? Eller kanske rent utav utbrända människor?  

 

IT har beskrivits som en magisk låda56 (Dahlin och Mårtensson, 2005) och för mig 

framstår det som att människorna på Länsförsäkringar är oerhört tappra i försöken 

att försöka öppna den magiska lådan för att få dra nytta av dess magi och trolleritrix. 

Genom att ingjuta hopp bidrar IT till legitimitet och att få saker och ting gjorda i 

organisationen. IT legitimerar omvandlingen från det gamla till det nya Läns-

försäkringar. Ibland tröttar försöken att öppna den magiska lådan ut människorna i 

organisationen och de bidrar till en känsla av hopplöshet.  

 

På Länsförsäkringar förekommer inte bara ett gap mellan den stora och de små 

berättelserna, mellan förväntningarna på IT och det upplevda resultatet, utan även 

en form av verksamhetsmässigt och geografiskt gap mellan länsbolagen och LFAB. 

Återkommande under mina besök på Länsförsäkringar påminns jag om hur LFAB 

kämpar med att förstå länsbolagen och vice versa. Organisationen som sådan 

påverkar således möjligheterna att låta olika berättande mötas. För en större 

organisation som Länsförsäkringar, vilken dessutom utmärks av geografiska 

avstånd, blir det svårare att låta olika berättande konfronteras med varandra, vilket 

även minskar möjligheterna till översättningar. Samtidigt indikerar studien att, 

översättningar mellan berättande kommer till stånd delvis på grund av långa 

beslutsgångar och återkommande möten, vilket blir arenor för översättnings-

processer. Ett exempel är när länsbolagen finner förhållningssätt som både tillåter 

dem att aktivt delta i IT-projektet och samtidigt behålla tilltron på det lokala och det 

som får länsbolagens hjärtan att slå. Översättningsprocesser som sådana verkar 

således gynnas av att många olika människor involveras, att människor åter-

kommande träffas och av långsamhet och eftertänksamhet.  

 

                                                 
56 Teknologi har ibland beskrivits som en svart låda, "black box", vilket bland annat riktat uppmärksamhet mot 
att teknologi beskrivs i ett undersocialiserat sammanhang. Framför allt har denna kritik gällt hur forskning 
hanterar teknologi i organisationer. På Länsförsäkringar fylls IT med betydelser av att kunna åstadkomma en rad 
goda ting i organisationen utan att medarbetarna egentligen vet hur det ska gå till. Därav att IT kan kallas för en 
magisk låda. (Dahlin och Mårtensson, 2005) 



 

 
 

243

En möjlighet att göra annorlunda för Länsförsäkringar och andra praktiker som 

försöker hantera polyfoni och komplexitet är att lyfta fram och uppmuntra olika 

berättande att mötas, i syfte att luckra upp den stora berättelsen och 

representationens logik genom små berättelser utifrån praktikens logik. 

Organisationer som är medvetna om att de är polyfoniska kan skapa arenor som 

syftar till att låta olika berättande mötas, vilket är något annat än att genomföra en 

oändlig ström av möten som syftar till att släta över olika berättande och stävja olika 

förståelser av vad som pågår. Ett annat sätt att tillåta olika berättande att mötas är att 

se över fördelningen av ansvar och roller i organisationen. På LFAB uttrycker med-

arbetare att de känner ett krav att missionera projektet och att det har ett ansvar för 

att förväntningarna uppfylls. Det blir därmed svårare för dem att lämna 

representationens logik eftersom det skulle kunna medföra att det uppfattas som att 

de inte utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Den stora berättelsen skapar materialiteter 

i organisationen, inte bara i form av handlingar och delprojekt för att uppfylla 

förväntningarna på IT. Den skapar även motsättningar mellan LFAB och länsbolagen 

och mellan vad som benämns som teknik- och verksamhetsmänniskor i 

organisationen, vilket får implikationer i projektet.  

 

Studien av Länsförsäkringar ger exempel på att medarbetare väljer att på ett med-

vetet sätt reproducera den stora berättelsen om IT för att på så vis legitimera och 

underlätta genomförandet av aktiviteter i organisationen. Medarbetarnas med-

vetenhet om gap framstår som en grogrund för handling i organisationen. För Läns-

försäkringar blir det ohållbart att fortskrida med IT-projektet utan att hantera gap 

mellan de olika betydelserna som tillskrivs IT. Utifrån den aspekten bli det betydelse-

fullt att i organisationer vara medveten om visst berättande har företräde och vad 

reproducerandet av detsamma medför för organisationen och dess medarbetare. 

Utifrån studien av Länsförsäkringar framstår det senare som svårare än det förra. 

Foucault ger hopp genom att illustrera hur människor själva är delaktiga i att 

upprätthålla och utmana konstruktioner så som stora berättelser. Ett val varje 

människa har, men kanske inte tänker eller tror på.  
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Bilaga 1: Sammanställning av intervjuer och observationer på 

Länsförsäkringar 

 

Intervjuer 

 

Hösten 02 Första kontakterna Länsförsäkringar Bergslagen  

030218 Projektledare, Länsförsäkringar Bergslagen 

030306 Projektledare, LFAB (fd anställd på ett av IT-konsultföretagen) 

030408 Projektledare, Länsförsäkringar Bergslagen   

030506 Projektledare, LFAB (fd anställd på ett av IT-konsultföretagen) 

030506 Projektledare på ett av IT-konsultföretagen 

030616 Förvaltningsansvarig och IT-utvecklare, LFAB (fd anställd på ett av IT-

konsultföretagen) 

030616 Utbildare och utvecklare, LFAB 

030627 Medarbetare 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

030925 Medarbetare 1, Länsförsäkringar Bergslagen  

030925 Medarbetare 2, Länsförsäkringar Bergslagen 

040210 IT-chef LFAB 

040407 IT-chef LFAB och IT-projektansvarig, LFAB 

040429 IT-projektansvarig, LFAB 

040519 Chef 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

040527 Gruppchef 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

040528 Chef 2, Länsförsäkringar Bergslagen 

040608 Medarbetare 3, Länsförsäkringar Bergslagen 

040608 Extern konsult och utbildare, Länsförsäkringar Bergslagen 

040609 Gruppchef 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

040610 Medarbetare 4, Länsförsäkringar Bergslagen 

040830 Chef i verksamhetsprojektet, LFAB 

040906 Gruppchef 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

040908 Medarbetare 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

 



 

 

040915  Chef i verksamhetsprojektet och IT-projektansvarig, LFAB 

050202 Chef 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

050929 Medarbetare 1, Länsförsäkringar Bergslagen 

051101 Medlem i ledningsgrupp, LFAB 

051101 Chef i verksamhetsprojektet, LFAB 

 

Observationer 

 

040503 Verksamhetsprojektet, uppstart 

040505 Möte mellan Verksam och IT-center, LFAB 

040510 Veckomöte, LFAB 

040517 Referensgruppsmöte, LFAB 

040608 Säljutbildning, Länsförsäkringar Bergslagen 

040614 Verksamhetsprojektmöte, LFAB 

040630 Verksamhetsprojektsmöte, Länsförsäkringar Bergslagen 

040908  Utbildning, Länsförsäkringar Bergslagen 

040915 Marknadsrådsmöte, LFAB 

041213 Veckomöte LFAB 

050217 Förvaltningsgruppsmöte, Länsförsäkringar Bergslagen 

050510 Marknadsgruppsmöte, LFAB 

060904 Chefskonferens, LFB 

 



 

 

Avstämningsmöten med kontaktperson på Länsförsäkringar Bergslagen 

 

030211 

030428 

031217 

040227 

041020 

041109 

041125 

050111  

050309 

050825 

051214 

060308 

060929 

070109 

070413 

070516 

070911 

 



 

 



 

 

Bilaga 2: Utdrag ur Regeringsproposition 1999/2000:86 

 

4.  Utgångspunkter för IT-politiken 

 

Sverige är en av världens mest framstående IT-nationer med bl.a. en stark industriell 

bas, hög användning av informationsteknik (IT) både inom offentlig och privat 

sektor samt en stark expansion av företag inom IT-sektorn. Sverige är t.ex. 

världsledande inom trådlös kommunikation och Internetanvändning. Bakgrunden 

till detta är bl.a. svenska traditioner inom tekniskt systembyggande. Sverige har en 

lång ingenjörs- och innovationstradition inom telekommunikationsområdet. En 

förklaring är den breda användningen av IT och snabbheten hos stora grupper i 

samhället att acceptera den tekniska utvecklingen, bl.a. stimulerandet av 

personaldatareformen år 1998. Andra bakomliggande förklaringar är det pågående 

kunskapslyftet, den sedan gammalt väl utbyggda teleinfrastrukturen, den 

internationellt sett tidiga liberaliseringen av telemarknaden och det faktum att 

svenska universitet anslöt sig till Internet långt före resten av Europa. Den svenska 

traditionen med pragmatisk samverkan mellan stat och näringsliv är också en viktigt 

framgångsfaktor. Sveriges ställning som tidig användare av avancerad teknik ger 

goda förutsättningar inför framtiden. 

 

4.1 Utvecklingen mot informationssamhället 

 

 

Samhället står idag mitt uppe i en samhällsomvandling som går under namn som 

den digitala revolutionen eller IT-revolutionen. Motorn i processen är 

informationstekniken, IT. Informationstekniken representerar en ny basteknik, precis 

som en gång elektriciteten och bensinmotorn i industrialismens barndom. Snart 

kommer informationstekniken att finnas representerad överallt i samhället, 

"informationssamhället".  



 

 

Informationstekniken präglas av snabbhet, växelverkan och gränslöshet. Tid och rum 

spelar allt mindre roll. Människor kan lättare kontakta varandra. Gamla arbeten och 

branscher försvinner, samtidigt som nya uppstår. Informationen flödar fritt i nästan 

obegränsad omfattning.  

Informationstekniken förändrar vår verklighet, hastigt och dramatiskt. Denna 

utveckling kommer att beröra och påverka oss alla. Villkoren för företagande, 

arbetsliv, kultur, utbildning och politik förändras i det informationssamhälle som nu 

är under framväxt.  



 

 

Bilaga 3: Artikel från Computer Sweden, 040414 

 

En resa till Alien - landet utan IT 

 

Du sköna nya IT-värld Harvard Business review för knappt ett år sedan fanns ett 

inlägg som hette IT doesn't matter. Man kan tycka att det visar en häpnadsväckande 

brist på insikt och förståelse av ITs betydelse, om vad som driver all utveckling och 

förändring i dag i alla branscher. Att bara komma på idén att skriva något sådant. 

Att det var en av HBRs chefredaktörer som var författaren gör inte saken bättre. Man 

kan också tycka att det är egendomligt att ett sådant mentalt bottennapp inte 

uppmärksammats i den svenska debatten. Detta ovan som alltså är sanning och inte 

någon framtidsfiction är ursprunget till reseberättelsen nedan.  

 

För inte så länge sedan var det här ett land precis som alla andra. Det ansåg sig till 

och med ligga väldigt långt framme vad gällde just informationsteknologi och 

användningen av den. Men en dag kom det hit en grupp konsulter från Harvard. 

Dom berättade med stor trovärdighet och omfattande siffermaterial att man borde 

sluta satsa på IT.  

 

IT spelade ingen roll längre, påstod dom.  

 

Alla högt uppsatta personer i det här lilla landet lyssnade på dom, både kungen och 

statsministern och alla viktiga personer i näringslivet.  

 

Och alla nickade och sa att jo, det var nog sant. Visserligen fanns det en och annan i 

regeringen som hade andra uppfattningar, några jobbade på fullt allvar med 

Infrastruktur och IT-strategier.  

 

Men dom hade egentligen inte lyckats åstadkomma något, så ingen brydde sig om 

vad dom tyckte. Statsministern, som aldrig hade gillat IT eller förstått sig på det, 

bestämde att nu fick det vara slut med alla sådana dumheter.  



 

 

IT var onaturligt och osäkert, som Harvardexperterna tyckte, och nu skulle man i 

stället satsa på förnyelsebara arbetsinsatser.  

 

Alla näringslivets toppar höll med - dom brydde sig egentligen inte om frågan, för 

dom var upptagna med att fokusera på sin kärnverksamhet, utformandet av nya 

bonusprogram.  

 

Och så kom det sig att man började avveckla all IT i det lilla landet. Det tog lång tid, 

för det visade sig att det fanns IT överallt där man minst anade det. Men man fick 

god hjälp av konsulterna, och så småningom kom alla dom gamla fina monotona 

jobben tillbaka, och facket applåderade.  

 

Överallt satt det växeltelefonister och kopplade sladdar dagarna i ända. 

Bankkontoren fylldes med folk som räknade på papper och vevade på små 

apparater.  

 

Bilindustrin lämnade landet, eftersom alla nya funktioner i bilarna var IT-baserade. 

 

Överhuvudtaget fick all industri problem med ökade kostnader gentemot omvärlden 

när all rationalisering med IT gick tillbaka.  

 

Vårdköerna växte, eftersom allt fler i vården jobbade med manuell administration i 

stället för med patienterna, och alla forskare flyttade utomlands eftersom det inte 

längre gick att effektivt komma åt och sprida informationen man behövde för sin 

forskning.  

 

'Dom som kunde satte sina barn i utländska skolor, eftersom det där med hjälp av IT 

utvecklades hjälpmedel som gjorde att alla elever fick utbildning efter sina 

förutsättningar och i sin takt. Valutan föll. Visserligen fanns det många 

arbetstillfällen, men lönerna blev allt lägre och folk allt fattigare.  

 



 

 

Importen och exporten minskade, och det lilla landet hamnade i en negativ spiral 

som det aldrig tog sig ur. Därför ser det ut så här. Har någon några frågor? 

 

Hu så hemskt, stackars människor, och se hur smutsigt och fattigt och eländigt de 

har det. Kan dom inte resa härifrån, undrade en av resenärerna. 

 

Jo, det finns inga murar eller så?, svarade reseledaren, men dom är inte välkomna 

nånstans. Dom har inte råd, och ingen vill ta emot så outbildad arbetskraft. Så många 

måste stanna kvar. 

 

Men kunde man inte starta ett hjälpprogram, frågade en annan. Man kan ordna en 

stor insamling eller så, och rusta upp alltihopa. 

 

Man har diskuterat det i Europaregeringen, sa reseledaren. Men man har beslutat att 

det är bättre att behålla det så här. Som ett stort museum och en turistattraktion. Så 

att vi alla kan förstå hur mycket sämre folk hade det förr i tiden. Och som ett 

varnande exempel för dom som inte förstår att det gäller att ha framtidstro och att 

inte vara rädd för ny teknik och nya möjligheter. 

 

 

 

 




