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Sammanfattning 

Bakgrund/Problemdiskussion 

Ämnet förändringar behandlas flitigt inom organisationsteorin, däribland vikten av att de som 

ytterst påverkas av förändringen i fråga informeras om den och de fördelar som den innebär, 

samt involverandet av dessa personer i förändringsprocessen, genom till exempel ett adekvat 

utbildningsarbete, för att undvika skepsis och oro. Nordea Bank AB är i färd med att införa ett 

nytt informationssystem på sina kontor i Sverige, detta i form av ett nytt kassasystem: Teller. 

Vi vill med hjälp av en fallstudie på ett antal Nordeakontor beskriva hur individer upplever 

denna informationsteknik (IT) relaterade förändring och analysera vad som påverkar 

individers upplevelser under förberedandet, genomförandet och efterarbetet av denna IT-

relaterade förändringsprocess.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en förändringsprocess avseende en 

banks kassasystem upplevs av de individer på banken som ytterst berörs av den. 

Metod/Teoretisk referensram/Analys 

Genom att studera befintliga teorier kring IT och organisatoriska förändringar har en 

intervjuguide skapats, vilken har legat till grund för den empiriska studie som genomförts. 

Studien i fråga utgörs av en fallstudie som innefattar tre Nordeakontor där personal som 

arbetar inom kassa/kundtjänst har intervjuats. Den teoretiska modell som legat till grund för 

detta analysarbete har varit Lewins modell för organisationsförändringar, där en 

förändringsprocess delas in i olika faser för det förberedande arbetet, själva förändringen samt 

efterarbetet. Utifrån analys mellan teori och resultat har sedan slutsatser om hur individer 

upplever en IT-relaterad förändring samt vad som påverkar dessa individers upplevelser under 

förändringsprocessen kunnat dras. 

Slutsatser 

En slutsats som vi kunnat dra är att utbildningen har en stor inverkan på hur individer, i detta 

fall användarna av ett nytt kassasystem, upplever en IT-relaterad förändring. Detta gäller både 

det utbildningsmaterial som funnits tillgängligt men även hur pass väl den lokala 

förändringsledningen följt den existerande utbildningsplanen. Vidare har det framkommit att 

personer som fungerar som stöd vid installationsdagen av det nya kassasystemet är något som 

upplevs som positivt av individerna, då IT-relaterade förändringar ofta medför en oro för att 

inte kunna utföra sina arbetsuppgifter lika bra som tidigare. Vad gäller förändringens 

efterarbete har vi kunnat se att det är viktigt att ta tag i alla problem och frågor som dyker upp 

under förändringsprocessen. Detta för att inte riskera en tillbakagång till gamla tankesätt. 
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Abstract 

Background/Problem 

The subject of change has been frequently discussed in the research field of organization 

theory, for instance the importance that those individuals that are outermost affected by the 

change in question are properly informed about it and the benefits that it will bring about, 

along with the involvement of these employees in the process of change in order to avoid 

skepticism and worry. Nordea Bank AB is introducing a new information system in all of its 

Swedish offices, in the shape of a new cash desk system: Teller. It is our intention to, by 

performing a case study at a number of Nordea offices, describe how individuals experience 

an information technology (IT) related change and to analyze what affects the experiences of 

individuals during the preparations, implementation and the work carried out after the 

implementation of an IT related process of change. 

Purpose 

The purpose of this study is to describe and analyze how a process of change, regarding the 

cash desk system of a bank, is experienced by the individuals that are outermost affected by it.  

Method/Theoretical framework/Analysis 

By studying existing theories concerning IT and organizational change, we have created an 

interview guide, which has been the foundation on which the empirical study has been 

conducted. The study in question consists of a case study which includes three Nordea offices 

where we have conducted interviews with members of the offices’ staff, more specifically 

staff members working at the cash desk and/or the customer service. The theoretical model 

that has been the foundation of this analysis is Lewin’s model for organizational change, 

where a process of change is divided into different phases for the preparations, the actual 

change and the work following the change. From analysis between theory and empirical 

results, conclusions have been drawn about how individuals experience an IT related change 

along with what it is that affect these individuals’ experiences through the process of change.  

Conclusions 

One conclusion that we have been able to draw is that the training has had a great impact on 

how individuals, in this case the users of a new cash desk system, experience an IT related 

change. This goes for both the training material as well as how well the local change 

management has followed the existing training guide lines. Furthermore it has been shown 

that persons acting as a support on the day of the implementation of the cash desk system, is 

something that was highly appreciated by the individuals. This due to the anxiety of not being 

able to conduct one’s work tasks as well as before the change in question, which often comes 

with IT related changes. When it comes to ending the change we have been able to see that, to 

prevent a regress to old habits and ways of thinking, it is important to see to the problems and 

questions that arise during the process of change. 
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1 Inledning 

I detta kapitel förs inledningsvis en kort bakgrundsdiskussion kring förändringar i 

organisationer i allmänhet, vilket sedan leder in på tekniska och i synnerhet IT-relaterade 

förändringar i organisationer. Denna diskussion leder fram till uppsatsens problemområde 

samt syfte. Avslutningsvis diskuteras de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Organisationer som vill bli framgångsrika och långsiktigt överleva har ett behov av 

fortlöpande, helst proaktiva, omställningar. Detta ställer krav på ett kontinuerligt 

förändringsarbete. Då förändringar upplevs som hotande och besvärliga för de flesta 

människor, kan förändringsarbetet vara svårt. Studier har påvisat att det är emot de flesta 

människors natur att frivilligt involvera sig i förändringsarbete då motståndet anses sitta i 

generna. Denna typ av irrationellt motstånd kan bli en farlig bromskloss för organisationerna 

och vara förödande för deras överlevnad, samtidigt är motståndskrafterna viktiga för att skapa 

livskraft och engagemang i förändringsarbetet. Medarbetare som inte säger emot eller som 

bara är tysta och oengagerade gentemot förändringsarbetet, bäddar för misslyckanden. 

(Sandström, 2000) Teknikförändringar är ett exempel på något som initierar en 

förändringsprocess, och arbetslivet teknifieras i en omfattning som aldrig förr. Organisationer 

berörs allt mer av kostnadsutvecklingen inom datorområdet. Tidigare forskning har varit 

inriktad på att fastställa vilka effekter datorer och annan produktionsutrustning har haft i 

arbetslivet. Problematiken ansågs viktig i Sverige och 1978 tillsattes en särskild 

”Dataeffektutredning” som skulle undersöka datoriseringens effekter på sysselsättning och 

arbetsmiljö. En slutsats som framkom var att de farhågor, i form av minskad sysselsättning 

och utarmade arbeten, som förväntades finnas inte ännu hade besannats. (Löwstedt, 1989) 

Själva existerandet av ny informationsteknik i en organisation försäkrar inte att det används 

lönsamt eller produktivt, däremot ändrar informationstekniken omfattningen och förståelsen 

av organisationen och påverkar även sättet att arbeta. (Wind & Main, 1998) 

1.2  Problemdiskussion 

Informationsteknologin (IT) öppnar helt nya möjligheter för samordning mellan 

tjänsteproducenterna och förbättrar kontakten med kunderna. Möjligheten att rationalisera och 

effektivisera är något som det görs ständiga försök med inom denna sektor och vanligen sker 

detta genom satsningar på ny teknik. Teknikförändringar initierar en förändringsprocess, där 

eventuella förändringar av organisation, lönsamhet, produktivitet och arbetstillfredställelse 

bestäms. Det finns många föreställningar om tekniken och den teknologiska utvecklingens 

betydelse för sociala fenomen, och dessa är av varierande typ. Successivt har en tanke om att 

teknikförändringar är en möjlig utlösande faktor bakom flera i grunden olikartade 

organisatoriska förändringar vuxit fram. (Löwstedt, 1989) Motiven till ett initierande av en 

förändring kan alltså vara allt från att rationalisera, effektivisera, modernisera etc. 

Förändringar som innefattar IT, exempelvis införandet av nya informationssystem, har 

potentialen att inbringa denna typ av förändringsfördelar (Martinsons & Chong, 1999). När 

förändringar genomförs finns flera olika tillvägagångssätt som antingen härstammar från 

teorier om hur dessa genomförs så framgångsrikt som möjligt, eller från vedertagna 

tillvägagångssätt från tidigare liknande förändringar inom organisationer (Sandström, 2000).  

Inom bankväsendet skapas nya arbetsuppgifter i takt med tillgången på information, datorstöd 

och kundernas tilltagande behov av rådgivning. Studier har visat att införandet av datoriserade 

kassor tenderar att utarma kassaarbetet hos banker och att den personliga prägeln försvinner i 
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många tjänster. (Löwstedt, 1989) Detta är något som skulle kunna leda till skepsis och 

motstånd bland anställda varje gång de ställs inför införandet av ett nytt informationssystem. 

Kommer jag att klara av att lära mig det nya systemet? Vad innebär bytet av system för mig? 

Kommer mina arbetsuppgifter att försvinna och jag att bytas ut? Alla dessa frågor kan vara 

exempel på något som de ytterst berörda av förändringen funderar över, (Bolman & Deal, 

2003; Ahrenfelt, 2001) då IT ställer vissa krav på bättre utbildade, bättre tränade och mer 

motiverade anställda (Wind & Main, 1998). 

Flera teorier om hur förändringar bör genomföras för att nå ett tillfredställande resultat finns 

som sagt att tillgå. Dessa teorier beskriver många gånger betydelsen av att de anställda inom 

organisationen, som ytterst berörs av förändringen, informeras ordentligt om de fördelar som 

förändringen innebär. (Kotter & Schlesinger, 1979; Karacsony, 2006) Även vikten av att 

involvera slutanvändarna i förändringsprocessen, som införandet av ett nytt 

informationssystem innebär, beskrivs många gånger i den normativa litteraturen (Martinsons 

& Chong, 1999; Fulla, 2007; Hornstein, 2008; Barki er al., 1993). Men Ryan et al. (2008) 

menar att beroende på hur detta görs i praktiken (exempelvis genom att delegera ansvar nedåt 

i organisationen) kan det hända att budskapet försvinner på vägen. Vidare menar Rubenowitz 

(2004) att det som utmärker individers sätt att reagera på förändringar är att dessa, som regel i 

deras värdering av förändringen, styrs av helt andra faktorer än de som framkallat 

förändringen - vanligtvis kraven på effektivitet eller förbättring. Medan organisationens 

ledning eller de som ansvarar för förändringen främst styrs av en strävan efter teknisk eller 

administrativ effektivitet, baserar den enskilde medarbetaren (slutanvändaren vid en 

informationssystemsförändring) ofta sina värderingar på helt andra grunder (ibid.). De 

förändringsansvariga har, på grund av organisationens storlek, inte alltid full kontroll på 

förändringens påverkan på de som återfinns längst ner i en organisation (de som oftast berörs 

mest av den) vilket kan leda till oanade störningar i förändringsarbetet (Intervju med 

Thellberg & Ekenberg, 2008). 

Nordea Bank AB är i färd med att införa ett nytt informationssystem i hela norden, där 

Sverige är först ut. Detta nya informationssystem är ett kassasystem (som även fungerar som 

ett bokföringssystem) vid namn Teller. Detta innebär en förändring för samtliga kontor inom 

Nordea och främst för de kontor som betjänar kunder ”över disk”, där kassasystemets alla 

funktioner används. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) De anställda inom 

kassa/kundtjänst på dessa kontor definierar vi som de som ytterst påverkas av förändringen 

som införandet av det nya kassasystemet innebär (slutanvändarna av kassasystemet). Detta 

baseras på att de i sin dagliga verksamhet måste använda kassasystemet för att utföra sina 

arbetsuppgifter. Förändringen som detta nya kassasystem innebär har drivits av en 

projektgrupp som har delegerat ansvaret nedåt i organisationen. Även om en del har gjorts för 

att följa upp införandet av kassasystemet, har ingen i projektgruppen varit i direkt kontakt 

med slutanvändarna och tagit reda på hur förändringen har upplevts. (ibid.) Förståelsen för 

dessa upplevelser, eller som Rubenowitz (2004) kallar det - de psykologiska mekanismerna, 

kan ofta vara till stor hjälp för organisationen. Då organisationsförändringar tvingar 

medarbetarna (eller slutanvändarna) att överge sitt invanda sätt att möta kraven utifrån och 

lämna sitt väl inlärda sätt att arbeta (ibid.). Även Martinsons & Chong (1999) vidhåller att 

psykologiska faktorer (såsom exempelvis slutanvändares upplevelser) kan inverka på utfallet 

av en informationssystemsimplementering. 



Mälardalens Högskola Kandidatuppsats 2008-06-05 sida 3 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

Utifrån denna diskussion vill vi beskriva hur individer upplever en IT-relaterad förändring 

och analysera vad som påverkar individers upplevelser under förberedandet, genomförandet 

och efterarbetet av en IT-relaterad förändringsprocess. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en förändringsprocess avseende en 

banks kassasystem upplevs av de individer på banken som ytterst berörs av den. 

1.4 Avgränsning 

Vår studie kommer att avgränsas till ett specifikt block inom en av Nordeas indelade regioner. 

Detta block innefattar tre stycken kontor (ett större och två mindre). Inom dessa kontor 

avgränsas studien till kassa/kundtjänstpersonalen, då dessa är slutanvändare av Nordeas nya 

kassasystem. Vidare har vi valt att inte fokusera på kontantlösa kontor, då dessa inte använder 

det nya kassasystemets funktionalitet fullt ut och på så sätt inte påverkar användarna på 

samma sätt.  
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metodval vi gjort, förklara varför vi gjort 

dessa val samt beskriva hur själva undersökningen som ligger till grund för denna fallstudie 

gått till. 

2.1 Metodansats 

Det finns generellt två angreppssätt när forskning ska bedrivas, antingen ett deduktivt eller ett 

induktivt angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). En deduktiv ansats innebär att 

det finns en teoretisk grund för undersökningen. Utifrån denna teori, eller dessa teorier, 

formas hypoteser som sedan jämförs med verkligheten. Genom att jämföra teori och 

verklighet kan sedan slutsatser dras. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) En induktiv ansats 

innebär att fenomen i verkligheten studeras, och att teorier sedan bildas utifrån dessa 

iakttagelser, generella ståndpunkter tas fram (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Svenning, 

2003). Denna uppsats har ett deduktivt angreppssätt. Detta då den avser besvara 

problemställningen genom att dra slutsatser grundade i jämförelser mellan tidigare genomförd 

forskning och den empiri som framkommit av undersökningen.  

Svenning (2003) pekar på att det vid samhällsvetenskaplig forskning även finns två olika 

metoder som grund för insamlingen av data: kvalitativ metod eller kvantitativ metod. 

Kvalitativa undersökningar syftar till att samla in så kallade mjukdata. Dessa data används 

sedan för att besvara frågor om varför saker och ting är på ett visst sätt, och används också för 

att exemplifiera någonting. Kvantitativa undersökningar är mer precisa än kvalitativa och 

syftar till att ge svar på frågor som till exempel ”Hur många?”. Dessa typer av undersökningar 

genererar så kallade hårddata, som fungerar som en generalisering av någonting. (Svenning, 

2003) Denna uppsats utgår från den kvalitativa metoden. Anledningen till detta är att den 

problemställning som avses att besvara inte kan bemötas på ett tillfredsställande sätt genom 

en kvantitativ undersökning. Detta då uppsatsen tittar närmare på hur användare av ett 

informationssystem (i detta fall ett kassasystem) upplever den förändring som införandet av 

ett sådant innebär. 

2.1.1 Fallstudie 

Denna uppsats genomförs med hjälp av en fallstudie. Yin (2007) beskriver en fallstudie som 

en metod att föredra när frågor som ”Hur?” och ”Varför?” ska besvaras, och fokus ligger på 

aktuella händelser i ett konkret sammanhang. En fallstudie är en intensivstudie som pågår 

under en längre eller kortare tid, där material gällande ett eller flera fall samlas in. (Svenning, 

2003) Det som enligt Denscombe (2000) utmärker en fallstudie, är dess fokus på en enda 

enhet som undersöks. Även fler enheter kan undersökas, men principen bakom fallstudier är 

att ingående studera en enda enhet, istället för att göra en bredare undersökning (s.k. 

surveyundersökning). En fördel med fallstudier är att de erbjuder möjligheter att gå på djupet 

på ett annat sätt än vad som skulle vara möjligt vid en bredare undersökning. Sådant som inte 

skulle upptäckts vid en surveyundersökning kan i och med en fallstudie uppdagas. Målet med 

en fallstudie är att belysa någonting generellt genom att studera någonting specifikt. (ibid.) 

Detta är även någonting som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) tar upp i sin diskussion 

kring fallstudiens syfte. De menar att en fallstudie kan fungera som någonting illustrativt, och 

tjäna ett pedagogiskt syfte. 

Denscombe (2000) menar att fallstudier på ett bra sätt kan överensstämma med behov som 

uppstår vid mindre forskningsprojekt (en kategori vi anser att en kandidatuppsats kan räknas 
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till), just eftersom bara en (eller ett fåtal) undersökningsplatser behöver ligga i fokus för 

uppmärksamheten. Fallstudien har självfallet också nackdelar. Ett problem som är vanligt 

förekommande vid fallstudier är att det kan vara svårt för forskaren att få tillträde till det 

material som krävs. Exempel på detta kan vara dokument, eller människor att intervjua. Detta 

innebär att hela processen kan fördröjas. (ibid.) Det har visat sig, i fallet med detta 

uppsatsarbete, stämma till viss del. Då arbetets karaktär innebär vi behöver anpassa oss efter 

andra personers scheman än bara vårt egna, har det ibland varit svårt att kunna få till ett möte 

för att genomföra en intervju, då båda parters scheman måste samstämmas.  

Vi anser att fallstudie är ett rätt metodval för detta uppsatsarbete, då vi ämnar göra en 

kvalitativ studie, där - som nämndes i föregående avsnitt – frågeställningarna ofta handlar om 

varför någonting är på ett visst sätt, eller hur någonting är. Detta, vilket tidigare nämnts i detta 

avsnitt, är frågeställningar där fallstudier lämpar sig som metod. Vår avsikt i uppsatsarbetet är 

att studera hur anställda inom en organisation upplever en IT-relaterad förändring såsom 

införandet av ett nytt informationssystem, och fick möjligheten att studera ett sådant specifikt 

fall på ett specifikt företag. I och med detta förefaller en fallstudie som det självklara 

metodvalet för att kunna besvara denna uppsats problemställning. 

2.1.1.1 Påverkan från uppdragsgivare 

Det är inte ovanligt att företag och organisationer ger studenter från olika 

högskoleinstitutioner i uppdrag att undersöka specifika problem (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001). Det finns både för- och nackdelar med att utföra uppdragsarbeten. Exempel på 

fördelar kan vara att uppdragsgivaren kan bistå med material, ge bidrag för omkostnader och 

så vidare. En nackdel kan vara att det ofta är svårt att balansera arbetet så att både 

uppdragsgivaren och högskoleinstitutionen, på vilken uppsatsen skrivs, blir nöjda vad gäller 

krav på formen och innehållet. (ibid.) Detta har dock inte utgjort något problem för oss, då det 

är vi själva som tagit initiativet till och valt ämnet för denna uppsats. Vi har med andra ord 

inte blivit tilldelade ett uppsatsämne från Nordeas sida. Nordea har inte heller uttryckt någon 

önskan om disposition eller innehåll, annat än att den utbildningsansvarige för Tellerprojektet 

önskade att få svar på några frågor av respondenterna (kassa/kundtjänstpersonalen på de 

lokala kontoren). Detta har inte påverkat arbetet med denna uppsats nämnvärt, då frågorna var 

av en karaktär som stämde väl överens med det syfte vi själva utformat och som med stor 

sannolikhet hade ställts ändå. Uppsatsen har skrivits med de krav på disposition och innehåll 

som ställs av Mälardalens Högskola i åtanke. 

2.1.1.2 Begreppslista 

Något vi märkt under arbetet med denna fallstudie är att det tenderar att dyka upp många olika 

begrepp, både generella och sådana som används internt inom fallföretaget, som kan vara 

svårförståeliga. Till följd av detta har vi skapat listor med de begrepp som vi anser behöver 

förtydligas, för att underlätta för läsaren. Dessa begreppslistor återfinns i uppsatsen som 

bilagor. 

2.1.2 Val av företag 

Yin (2007) pekar på flera olika scenarier för hur ett fall kan väljas. Vissa gånger finns det fler 

tänkbara fall och ett av dessa, eller en uppsättning av dessa, måste väljas ut. Syftet med att 

göra detta urval är att definiera fallet (eller fallen) innan själva insamlingen av data inleds. 

Den största faran här är att fallet visar sig vara någonting annat än vad det först verkade, och 

processen med att samla in data redan har inletts. Vid andra tillfällen är valet av fall betydligt 
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enklare, då ett unikt fall finns tillhands, vilket det redan från början var bestämt att det skulle 

studeras. Ett annat möjligt scenario är att personen, eller personerna, som ska genomföra en 

fallstudie besitter särskilda kunskaper om det aktuella fallet och har tillåtelse att studera det. 

(ibid.) 

Vi har valt att genomföra en fallstudie på Nordea. Under första halvåret 2008 genomför 

Nordea ett byte av kassasystem på samtliga kontor i Sverige. Efter att kassasystemet är 

implementerat i Sverige, så kommer det implementeras på övriga Nordeakontor i Norden. 

(Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) Anledningen till att vi valde att genomföra en 

fallstudie på just Nordea, bottnar i att två av författarna till denna uppsats arbetar inom 

företaget. Den ene, som arbetat inom Nordea under de två senaste åren (vid tiden denna 

uppsats skrevs), har kommit i kontakt med såväl det gamla som det nya kassasystemet, och 

blev intresserad av förändringsprocessen som detta byte innebär och ansåg att detta fall kan 

vara intressant att studera i arbetet med en kandidatuppsats. Valet var med andra ord relativt 

enkelt, då ett fall redan fanns till hands, samt att specifik kunskap om fallet i fråga fanns att 

tillgå inom uppsatsgruppen. Även det specifika blocket inom Nordea som studeras är valt på 

grundval av tillgänglighet. 

Som nämnts tidigare i detta kapitel (avsnitt 2.1.1 Fallstudie) är en svårighet med att 

genomföra en fallstudie att få tillgång till det material som behövs. I och med vår koppling till 

Nordea, har detta problem, i våra ögon, varit enklare att lösa. Dels har vi lättare att (än om vi 

hade varit helt utomstående) kunnat komma i kontakt med projektgruppen som är ansvariga 

för det nya kassasystemet (Tellergruppen) och dels har vi lättare kunnat komma i kontakt med 

personer att intervjua. En nackdel med att medlemmar i uppsatsgruppen arbetar inom Nordea 

som vi kan tänka oss är att risken för att de anställda som intervjuas blir påverkade av den så 

kallade intervjuareffekten kan öka. Detta diskuteras i avsnittet 2.3.2 Reliabilitet. 

2.2 Insamlingsmetod 

I detta avsnitt kommer insamlingen av skriftliga källor, i form av litteratursökningar, samt 

insamling av empiriskt material att redogöras för. För insamlandet av det senare finns det 

olika tillvägagångssätt. Exempel på detta är intervjuer (vilket beskrivs senare i detta avsnitt).  

Ett annat exempel är enkätundersökningar, där frågeformulär skickas ut och respondenten får 

välja mellan olika svarsalternativ, varpå samtliga respondenters svar sammanställs. (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2001) Ytterligare ett exempel är observationer, vilket innebär att 

forskaren observerar och registrerar det som sker (Svenning, 2003). Vi har i denna uppsats 

valt intervjumetoden för insamlandet av empiriskt material, vilket som sagt kommer att 

beskrivas och motiveras senare i detta avsnitt. Tillvägagångssätt för insamlandet av skriftliga 

källor kommer även det att diskuteras nedan.  

2.2.1 Litteratursökning 

När vi hade bestämt oss för vad denna uppsats skulle handla om, inleddes sökandet efter 

lämplig litteratur som skulle ligga till grund för dess referensram. Vi inledde dessa 

efterforskningar på Högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola i Västerås, där vi sökte 

efter relevanta böcker och artiklar inom organisationsteori (mer specifikt 

organisationsförändringar) och informatik (specifikt IT-projekt och informationssystem). 

Sökningarna gjordes på de sökstationer som finns i biblioteket. Vidare har vi använt oss av 

sökfunktionerna i några av de artikeldatabaser (www.mdh.se/bib/databaser) som 

tillhandahålls av Mälardalens högskola, närmare bestämt ABI/Inform, ELIN@Mälardalen 
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samt Sciene Direct. De sökord vi använt oss av (och även kombinationer och böjningar av 

dessa) är till exempel: change, organization, management, information technology, resistance, 

information systems. 

2.2.1.1 Kritik av skriftliga källor 

Att bedöma olika skriftliga källors validitet, relevans samt reliabilitet kan i många fall vara 

svårt. För vissa undersökningar handlar det snarast om att skaffa sig en subjektiv bild över hur 

pass pålitlig en källa faktiskt är. Denna bedömning får sedan fungera som en fingervisning för 

hur pass pålitliga slutsatserna i en undersökning är. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) Vi 

har som sagt sökt efter skriftliga källor via Mälardalens Högskolas biblioteks sökstationer, 

samt de artikeldatabaser som tillhandahålls via bibliotekets hemsida. Vi har i första hand letat 

efter böcker som är utgivna på studentlitteraturförlag, samt artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga journaler och tidskrifter. Detta då kommersiella bokförlag och vetenskapliga 

journaler och tidskrifter i regel genomför en expertgranskning av texter innan de publiceras 

(Denscombe, 2000). Även om detta inte är en absolut garanti för att texten är av god kvalitet 

(ibid.), så är det vår bedömning att dessa källor är av tillräckligt hög kvalitet för att i detta 

uppsatsarbete kunna dra valida, relevanta och reliabla slutsatser. 

2.2.2 Metod för datainsamling 

Då vi har valt att genomföra en fallstudie, där fokus ligger på att förklara hur någonting är 

eller varför någonting är på ett visst sätt (Yin, 2007), så är det vår åsikt att intervjuer passar 

bäst som insamlingsmetod. Denscombe (2000) menar att vid insamlande av data som är 

baserade på erfarenheter och känslor snarare än enklare faktabaserade data, så är intervjun ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att samla in dessa. Då vi som sagt ämnar studera hur användare 

av ett informationssystem upplever den förändring som övergången till ett nytt 

informationssystem innebär, är det vår åsikt att intervjuer är en väl passande metod för 

insamlingen av empirin till denna studie. Vidare har de intervjuer som genomförts varit så 

kallade semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuaren/intervjuarna har en färdig 

lista med ämnen som ska diskuteras och/eller frågor som ska besvaras. Ordningen som dessa 

ämnen/frågor tas upp i är av mindre betydelse. Syftet är att få ut öppna svar genom att låta den 

intervjuade utförligt berätta om det ämne, eller i detta fall den fråga, som diskuteras. Fokus 

ligger med andra ord på att personen som intervjuas utvecklar de synpunkter som denne har. 

(Denscombe, 2000) 

Intervjuerna som gjorts har även varit så kallade personliga intervjuer, vilket är den vanligaste 

formen av semistrukturerade intervjuer. En personlig intervju innebär att 

intervjuaren/intervjuarna träffar respondenten vid ett fysiskt möte och genomför intervjun. 

Detta är ett populärt tillvägagångssätt eftersom mötet är relativt lätt att arrangera. Ytterligare 

fördelar är att den enda informationskällan som intervjuaren behöver fokusera på, är 

respondenten, samt att personliga intervjuer är förhållandevis lätta att kontrollera. 

(Denscombe, 2000) Ytterligare fördelar med intervjuer, just vid fallstudier, är att dessa kan 

fokusera direkt på de frågeställningar som ligger till grund för en fallstudie, samt upplevda 

orsakskopplingar (Yin, 2007). Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) pekar på några viktiga 

punkter för att lyckas med intervjuer. Dessa utgörs av följande: planera intervjun med 

genomtänkta frågor, var påläst, undvik stickspår (viktigt att hålla sig till ämnet) samt ha 

”förrådsfrågor” till hands, såsom ”Vad menar du?”, ”Varför?”. Dessa punkter försökte vi ta 

till oss vid planeringen av intervjuerna, och vid skapandet av vår intervjuguide, allt för att få 

ut så mycket av dem som möjligt. 
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2.2.2.1 Urval 

Vid val av personer att intervjua i kvalitativa undersökningar, tenderar urvalet ske på 

ickesannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är vanligare vid kvantitativa undersökningar, vilket 

exempelvis kan innebära att det finns en urvalsgrupp (eller urvalsram) med individer, från 

vilken sedan respondenter till en undersökning väljs slumpmässigt (Svenning, 2003). Det 

vanligaste, vid kvalitativa undersökningar, är däremot att valet faller på de personer som 

forskaren anser kan bidra med någonting särskilt, någon som har en unik inblick eller innehar 

en särskild position. (Denscombe, 2000) Vi har intervjuat chefen samt den 

utbildningsansvarige för hela projektet, som utgörs av införandet av det nya kassasystemet 

inom Nordea Sverige.  Vi bokade först in en intervju med projektansvarige, men väl på plats 

visade det sig att även den utbildningsansvarige skulle deltaga i intervjun. Detta då 

projektchefen ansåg att denne var bättre lämpad att svara på vissa typer av frågor. I och med 

denna intervju kunde vi erhålla dels generell information kring det nya kassasystemet, samt 

mer specifikt hur själva implementeringen (och förberedelserna) av detta varit tänkt att gå till. 

Vi anser vidare att det var fördelaktigt att prata med dessa personer, då de kunde ge oss 

information om vad, angående projektet i fråga, som var tillåtet samt icke tillåtet att ta med i 

denna uppsats. Vi har även intervjuat sex personer på tre olika Nordeakontor, vilka kan ses 

som de primära intervjuobjekten i denna uppsats, då det främst är data från dessa som 

behandlas i analyskapitlet. Eftersom det nya kassasystemet i första hand påverkar kassa- och 

kundtjänstpersonal, valde vi att endast intervjua personer som arbetar med detta.  

2.2.2.2 Genomförande 

Intervjun med projektmedlemmarna skedde i Nordeas lokaler i Stockholm. Båda 

medlemmarna ur projektgruppen intervjuades samtidigt och samtliga av oss uppsatsförfattare 

närvarade vid intervjun. Vi började med att kort presentera oss själva, samt vårt uppsatsämne. 

Därefter inleddes intervjun, först med frågor gällande det nya kassasystemet i allmänhet, för 

att sedan komma in på mer specifika frågor gällande målen med det kassasystemet och 

liknande. Hela intervjun spelades in med diktafon, och vi förde även anteckningar. Detta för 

att vi ville vara säkra på att inte missa något väsentligt. Att spela in en intervju har sina 

fördelar. Om intervjuaren spelar in intervjun istället för att bara föra anteckningar över 

respondentens svar kan fokus helt och hållet läggas på intervjun snarare än dokumenterandet 

av den och samtalet kan flyta fritt (Svenning, 2003). 

Inför intervjuerna med kassa- och kundtjänstpersonalen genomförde vi en testintervju med 

den medlem i uppsatsgruppen som arbetat inom Nordea under en längre period. Detta 

eftersom vi ansåg att denne gruppmedlem var kvalificerad att vara en respondent och besatt 

de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna besvara de frågor som vi hade 

sammanställt i vår intervjuguide. Syftet med denna testintervju var främst att kunna bilda oss 

en uppfattning om hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta, men även för att se om 

intervjuguiden var strukturerad på ett tillfredsställande sätt. De sex personerna som arbetar 

inom kassa- och kundtjänst intervjuades var för sig. Vid dessa intervjuer deltog två av oss 

uppsatsförfattare. Vi inledde samtliga intervjuer med att förklara vad vår uppsats handlade 

om. Därefter förklarade vi att vi hade för avsikt att hålla respondenten anonym, detta för att vi 

ville ha så ärliga och utförliga svar som möjligt. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 

påpekar att en nackdel vid intervjuer är att respondenten inte kan vara helt anonym vid själva 

intervjutillfället. Detta försökte vi alltså kompensera genom att hålla respondenten anonym i 

resultatkapitlet av denna uppsats. Grønmo (2006) menar att en forskare vid en intervju måste 

vara mån om att bibehålla respondentens anonymitet, och att uppgifter måste behandlas 

konfidentiellt. Det är även någonting som Berg (2004) pekar på. Vidare måste varje 
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respondent ge sitt samtycke till att data insamlad från en intervju med denne publiceras. 

Dessutom ska respondenten innan intervjun genomförs informeras om studien i fråga, samt 

dess syfte. (Grønmo, 2006) Dessa ovanstående riktlinjer gällande anonymisering av 

respondenter och deras svar på intervjufrågor är någonting som vi tagit till oss, och försökt 

tillämpa vid intervjutillfällena. Intervjuerna inleddes med frågor kring hur respondenten 

upplevt perioden innan införandet av det nya kassasystemet (information, utbildning och så 

vidare). Därefter gick vi vidare med frågor gällande själva installationsdagen för det nya 

kassasystemet, samt tiden kort därefter. Intervjuerna avslutades med frågor kring 

respondentens uppfattningar om kassasystemet i nuläget (med andra ord vid tillfället för 

intervjun) då kassasystemet hade använts under en period. 

2.3 Metodproblem 

Svenning (2003) pekar på de fallgropar som måste undvikas vid personliga intervjuer. En 

sådan är den så kallade intervjuareffekten. Detta innebär att intervjuaren påverkar 

respondenten, så att dennes svar inte kan ses som relevanta. Exempelvis kan respondenten 

uppfatta att intervjuaren gärna vill ha vissa typer av svar, att intervjuaren uppmuntrar 

respondenten att svara på ett visst sätt, och därför också lämnar sådana svar. Detta behöver 

inte vara någonting medvetet från intervjuarens sida, till exempel kan intervjuarens kön eller 

ålder påverka intervjuns utgång. Det finns också en risk att intervjuaren styr svaren i en viss 

riktning, exempelvis genom minspel, eller någonting annat som intervjuaren gör som visar 

respondenten vilka svar denne bör ge vid olika frågor, för att intervjuaren ska bli nöjd. En 

annan risk som personliga intervjuer medför, är att respondentens svar feltolkas omedvetet av 

intervjuaren för att överensstämma med det denne vill ha ut av intervjun. (ibid.) Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2001) belyser också vikten av att inte ställa ledande eller värdeladdade 

frågor till respondenten, vilket var någonting som vi, utöver de fallgropar som diskuterats 

ovan, hade i åtanke när vi planerade och genomförde intervjuerna. Mer ingående om hur detta 

gick till följer i avsnitten nedan om validitet och reliabilitet.  

2.3.1 Validitet 

Validitet kan definieras som en undersöknings/mätnings förmåga att mäta det som avses 

mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Svenning, 2003). Både Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2001) och Svenning (2003) pekar på att det finns två typer av validitet; 

inre och yttre. Övergripande kan den inre validiteten sägas handla om kopplingen mellan en 

undersöknings teori och empiri. Mer konkret handlar inre validitet om att ställa rätt frågor till 

rätt människor, att tillräckliga indikatorer för att kunna besvara en specifik fråga finns, och så 

vidare (Svenning, 2003). Den yttre validiteten handlar mer om att det resultat som erhållits 

från en mätning, kan sägas stämma överens med verkligheten. Kan resultatet av en studie ses 

som en valid generalisering av verkligheten? Om så inte är fallet, är den yttre validiteten låg. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Svenning, 2003) Validiteten har vi försökt bibehålla 

genom att utforma vår intervjuguide efter den teori som samlats in till detta uppsatsarbete. 

Vidare har vi även i analysen av den empiri som intervjuerna i fråga har inbringat, använt oss 

av denna teori för att kunna föra ett resonemang med god validitet. 

2.3.2 Reliabilitet 

Att en undersökning har en hög reliabilitet är ett vanligt krav i vetenskapliga sammanhang, 

menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). Detta innebär att den mätning som gjorts 

uppvisar resultat som kan sägas vara tillförlitliga. En undersökning har en hög reliabilitet om 

flera olika undersökare, som använder sig av samma angreppssätt, kommer fram till samma 
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resultat. (ibid.) Svenning (2003) pekar dock på att kravet på reliabilitet är avsevärt högre för 

kvantitativa undersökningar, än för undersökningar av ett kvalitativt slag. En kvalitativ 

undersökning är mer exemplifierande, medan den kvantitativa är mer generaliserande. 

Orsaker till bristande reliabilitet kan vara exempelvis felaktiga stickprov och så kallad 

intervjuareffekt. (ibid.) Då en av författarna till denna uppsats har arbetat inom Nordea under 

ett par års tid (vid tiden då uppsatsarbetet pågick), och har varit del av den förändringsprocess 

som det nya kassasystemet innebär, fanns det, i våra ögon, en risk att denne persons egna 

åsikter om förändringen i fråga kunde påverka respondenten att svara på ett visst sätt, om än 

omedvetet. Vi valde därför att utelämna denna medförfattare från intervjuerna med kassa- och 

kundtjänstpersonalen, för att undvika denna intervjuareffekt, vilket hade kunnat skada 

reliabiliteten i den empiri vi samlade in från dessa intervjuer. Som sagt spelade vi även in 

samtliga intervjuer, för att kunna vara så säkra som möjligt på att ingenting som sagts av 

respondenterna misstolkats. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de teorier som utgör denna uppsats referensram. 

Den modell som ligger till grund för struktur och genomförande i insamling och bearbetning 

av resultat är Socialpsykologen Kurt Lewins modell för organisationsförändring, vilken 

presenteras i slutet av kapitlet. Lewin uttryckte det som att ”det finns inget så praktiskt som 

en bra teori” (Hatch, 2002, sid. 385). 

3.1 Vad är förändring 

Jacobsen & Thorsvik  (2002) menar att organisatorisk förändring innebär att någonting ändras 

och sammanfattar detta i tre punkter. Det kan röra sig om att: 

 Nya element, utöver de som organisationen redan har, utvecklas. 

 Element som redan existerar inom organisationen kopplas samman eller delas upp på 

ett nytt sätt. 

 Existerande element avskaffas. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Förändring innebär ofta ett nytänkande, att något nytt görs, vilket resulterar i en likhet mellan 

förändring och innovation. Men en innovation kan även äga rum utan en 

organisationsförändring och en förändring innebär inte alltid något nytt. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) Jacobsen & Thorsvik (2002) relaterar de tre förändringstyperna som 

sammanfattats i ovanstående punkter, och konstaterar att förändring kan handla om följande 

förhållanden: 

 Förändring av en uppgift, teknik och/eller strategi och mål vilket innebär att 

organisationen kan hitta nya sätt att utföra redan existerande uppgifter eller att ny 

teknik används till att automatisera olika uppgifter. Justering av mål och byte av 

strategi ingår även här. 

 Förändring i organisationens struktur, vilket innebär förändringar i hur arbetsuppgifter 

delas upp och samordnas, hur organisationen styrs och kontrolleras eller vilka slags 

belöningssystem som eventuellt används. 

 Förändring av organisationen kultur, vilket resulterar i ändrade normer, antaganden 

och värderingar. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.1.1  Centrala dimensioner av förändring 

Förändring kan också indelas i olika dimensioner, fyra stycken centrala sådana dimensioner 

är: inkrementell kontra strategisk, proaktiv kontra reaktiv, strukturell kontra kulturell och 

planerad kontra inte planerad. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.1.1.1  Inkrementell eller strategisk 

Denna dimension beskriver hur omfattande en förändring är. Det som skiljs åt är 

inkrementella och strategiska, som också kan betecknas evolutionära och revolutionära, 

förändringar. En inkrementell förändring kännetecknas av att förändringen sker i många små 
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förändringar och alla dessa små förändringar kan sedan summeras till en radikal förändring. 

Det som urskiljer är att förändringen sker under relativt lång tid. En strategisk förändring 

däremot inträffar när organisationen måste genomgå en radikal förändring under en relativt 

kort tid, som är vanligt vid ändrade mål och strategier. Denna typ av förändring innebär 

dramatiska förändringar för organisationen genom exempelvis införandet av nya produkter 

och tjänster, försäljning på nya marknader eller annat som innebär att organisationens 

förhållande till omvärlden påverkas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Det kan vara svårt att skilja 

mellan dessa två typer av förändringar (inkrementell och strategisk) för att den inkrementellas 

många små förändringar som sagt till slut summeras till en omfattande förändring. Men det 

som kännetecknar den strategiska förändringen är alltså att den sker under kortare tid och är 

mer dramatisk för organisationen som helhet. (Jacobsen & Thorsvik, 2002; Weick & Quinn, 

1999) 

3.1.1.2  Proaktiv eller reaktiv 

Nästa dimension delar in förändringen i proaktiv eller reaktiv, dvs. om den bygger på 

förväntningar eller om den är en reaktion på förhållanden som redan har förändrats. Den 

proaktiva förändringen, som bygger på förväntningar, innebär ett försök till ändring i 

organisationen innan förändringar i omvärld eller internt i organisationen inträffar. Den 

reaktiva förändringen däremot, innebär att organisationen svarar på något som redan ägt rum i 

omvärlden eller internt. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.1.1.3 Nadler & Tushmans modell 

Nadler & Tushman (1990) kombinerar dimensionerna inkrementell kontra strategisk och 

proaktiv kontra reaktiv och tar fram en tabell som visar på fyra olika typer av förändring: 

 Inkrementell Strategisk 

Proaktiv “Finjustering” Omorientering 

Reaktiv Anpassning Omvandling 

Figur 3.1 Nadler & Tushmans (1990) 

olika förändringstyper 

Finjustering innebär att mindre delar av organisationen anpassas på basis av vad 

organisationen förväntar ska hända i framtiden. (Nadler & Tushman, 1990) Det kan enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2002) exempelvis handla om att organisationen ändrar sina rutiner för 

kvalitetskontroll utifrån förväntningar om framtida konkurrens, eller om nyrekrytering av 

specialister på vissa områden där det förväntas ställas högre krav på organisationen. (ibid.) 

Anpassning innebär också att förändringen inte är så stor men här är den istället en reaktion på 

uppkomna förhållanden, antingen i omvärlden eller internt. (Nadler & Tushman, 1990) 

Samma exempel som ovan kan användas här men i detta fall har då de krav inom vissa 

områden i organisationen som förväntades komma, redan kommit. Och organisationen måste 

då reagera på dem, exempelvis genom att anställa specialisterna. Vidare kan den konkurrens 

som förutspåddes redan ha kommit och organisationen måste reagera på det. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) Omorientering innebär exempelvis att organisationens förväntningar leder till 

omfattande poaktiva strukturförändringar. (Nadler & Tushman, 1990) Och till sist innebär 

Omvandling att förändringar, i liknande omfattning som vid omorientering, reagerar på något 

som redan inträffat. (Nadler & Tushman, 1990) Här kan det exempelvis handla om att 
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organisationen har hamnat i en djup kris som den måste ta sig upp ur. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002) 

3.1.1.4  Strukturell eller kulturell 

Dimensionen som delar in en förändring i strukturell eller kulturell förändring inriktas 

antingen på förändringar i arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning m.m. eller på 

personers attityder, åsikter och uppfattningar. Vilken av dessa två typer av förändring som är 

effektivast diskuteras flitigt bland forskare och i många fall är det i praktiken omöjligt att 

skilja mellan de båda. Anledningen till detta är att förändringar av formella strukturer ofta 

följs av kulturförändringar och kulturförändringar ofta följs av förändringar i strukturen. 

Skillnaden mellan dessa två typer ligger inte i den teoretiska uppdelningen av dem utan mer i 

vilken betydelse de olika elementen tillskrivs. Det har hävdats att det mer är en fråga om 

både-och än antingen-eller, dvs. att både struktur och kultur måste förändras för att lyckas 

med förändringen och det centrala handlar mer om var förändringen bör starta - med kulturen 

eller strukturen. Vidare menar vissa att om organisationsförändringen inom denna dimension 

ska bli så effektiv som möjligt måste den specifika förändringen definieras. Med andra ord om 

exempelvis organisationen vill omfördela uppgifter men inte vill ha nya relationer mellan 

kunderna och organisationen, passar en strukturell förändring bäst. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002) 

3.1.1.5  Planerad eller inte planerad 

Den sista dimensionen en förändring kan kategoriseras efter är i vilken utsträckning 

förändringarna är planerade eller oplanerade (inte planerade), där de förstnämnda bygger på 

lärande och ett anpassande av organisationen till nya förhållanden. En oplanerad förändring 

kan vara ett resultat av tillfälligheter och av att fenomen sammanfaller tidsmässigt, av 

maktkamp och konflikt, av en organisatorisk livscykel m.m. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.1.2  Förändringsarbete 

Enligt Nationalencyklopedin (2008a) handlar förändringsarbete om aktiviteter för att 

utveckla, ändra och omdana ett socialt system. Det som förändringsarbetet utgår ifrån är 

upplevda problem på strukturell och samhällelig nivå på arbetsplatser, hos enskilda individer 

eller inom organisationer. Allt förändringsarbete berör människors vardagsliv, trygghet och 

välfärd på något sätt och är därför flitigt omdebatterat. Förändringsarbetet utförs vanligen av 

en eller flera experter. Dessas uppgifter består i att analysera problem, föreslå åtgärder och 

eventuellt själva genomföra dessa. (Nationalencyklopedin, 2008a) Sandström (2000) menar 

att förändringsarbete utgörs av processer med ett flöde av aktiviteter som påverkar omvärlden. 

En process kan ses som en dynamiskt utveckling i ett skeende, ett ”förlopp”. Dynamiken 

består av ett flöde av aktiviteter som på ett eller annar sätt hänger ihop och påverkar händelser 

i omvärlden och den är uppenbar i allt förändringsarbete. Processen som involverar förändring 

tar tid och förbrukar kraft. Den berör alltid männniskor som är mer eller mindre ovilliga till 

förändringar men som måste involveras i dem och ta till sig budskapet. Om ett framgångsrikt 

förändringsarbete ska kunna uppnås måste förändringsprocessen styras mot ett önskat mål. 

Haverblad (2006) och Ryan et al. (2008) menar att kommunikation mellan ledning och 

personal är en viktig faktor för att hantera osäkerhet vid förändringsarbete. Vidare menar 

Haverblad (2006) att förankring måste utföras uppifrån och ner i en organisation för att öka 

trovärdigheten i informationen och för att understryka att det är en förändring som är 

strategiskt rätt. Förankringsarbetet bör även påbörjas i god tid innan själva förändringen ska 
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genomföras. Förankringen måste även göras på individnivå och måste då lyfta fram vad 

förändringen kommer att innebära för just den individen, inte bara vad förändringen kommer 

att innebära för hela organisationen, verksamheten eller avdelningen, menar Haverblad 

(2006). Förankring innebär inte bara att kommunicera vad som ska göras utan också varför 

det ska göras. Om förståelse ska uppnås måste det kommuniceras om förändringens 

nödvändighet och om vilka konsekvenser och vilken påverkan det får om förändringen inte 

genomförs. En förutsättning för lyckad förankring är att förtydliga vad som kommer att bli 

annorlunda och vad som inte kommer att ändras, när förändringen är genomförd. Fördelar 

med förändringen och påverkan på individernas dagliga arbete bör även lyftas fram. 

Sammanfattat kan vikten av förankring genom kontinuerlig information och kommunikation 

för att lyckas med förändringsprocessen inte nog understrykas. (ibid.)  

3.1.3 Förändringsmotstånd 

Ahrenfelt (2001) menar att det finns tre faser av förändringsmotstånd. I den första fasen utgår 

den anställde ifrån att förändringen inte medför sig något av värde, utan att egentligen inse 

vad förändringen i själva verket handlar om. Förändringen innebär att den anställde måste 

ändra sitt tankemönster, vilket kan få som följd att denne motsätter sig förändringen. Detta, 

menar Ahrenfelt (2001), är en naturlig reaktion, människor har vissa så kallade 

överlevnadsreaktioner, såsom skepticism och ilska för att kunna hantera nya och ovana 

situationer. I den andra motståndsfasen har den anställde fått en uppfattning om vad 

förändringen egentligen kommer att innebära. Då den anställde börjar inse vad som kommer 

krävas för att få förändringen att fungera, hårdnar motståndet jämfört med den första fasen, 

och argumenten mot förändringen blir bättre underbyggda och motiverade. Det är här viktigt 

att målet med förändringen upprepas. (ibid.) I den tredje motståndsfasen har ord ersatts av 

handling, och organisationen börjar agera. I denna fas kan handling ersätta ord, vilket leder till 

”sabotage” av förändringsarbetet. Sabotage innebär i detta sammanhang att personerna som 

motsätter sig förändringen inte fått gehör för sitt motstånd, och visar med handling att 

förändringsarbetet är något som inte borde genomdrivas. Även här är det viktigt att 

förändringens mål upprepas, till dess att förändringsmotståndet klingar av. (ibid.) 

Förändringsmotstånd behöver dock inte alltid vara något negativt. Kreativ kritik kan vara bra 

för att föra en förändringsprocess framåt, och skapar engagemang och då också 

förändringskraft. (Sandström, 2000; Piderit, 2000; Waddell & Sohal, 1998) 

3.1.3.1 Orsaker till att förändringsmotstånd uppstår 

Kotter & Schlesinger (1979) tar upp orsaker till att förändringsmotstånd uppstår. Ett av dessa 

kallar de ”provinsiellt självintresse” som spelar an på en anställds rädsla för att förlora 

någonting av värde. Detta väljer Kotter & Schlesinger (1979) , samt Waddell & Sohal (1998), 

att kalla för ett ”politiskt beteende”, vilket innebär att en anställd inom en organisation istället 

för att se till organisationens bästa, ser till sig själv och sina egna behov. Även Rubenowitz 

(2004) pekar på att anställda kan inse en förändrings nödvändighet för organisationen som 

helhet, men att denna kan ha en negativ inverkan på den enskilde anställdes behov och 

aspirationer vilket gör att denne motsätter sig förändringen i fråga. När personer inte förstår 

varför en förändring genomförs, tenderar de att motsätta sig denna. Detta är inte helt ovanligt 

när de anställda som påverkas av ett förändringsarbete inte litar på personerna som driver 

igenom förändringen fullt ut. Det är få organisationer som inte behöver tampas med detta 

problem, och detta kan i många fall leda till missförstånd gällande förändringsarbetet. Detta är 

även någonting som Sandström (2000) menar är en orsak till att förändringsmotstånd uppstår. 

Det är vidare inte ovanligt att förändringsmotstånd uppstår som följd av att de anställda inte 

delar ledningens syn på förändringens nödvändighet. Istället för fördelar ser de anställda 
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snarare kostnader, inte bara för de själva, utan för hela organisationen. Personer i 

chefsställning som initierar en förändring, begår ofta misstaget att de utgår från att alla inom 

organisationen har tillgång till samma information som de själva har. Då detta ofta inte är 

fallet, mynnar det hela ut i att olika grupper inom organisationen har gjort olika analyser av en 

förestående förändring, och har således bildat sig vitt skilda uppfattningar om denna. (Kotter 

& Schlesinger, 1979; Waddell & Sohal, 1998) Detta kan knytas an till Sandström (2000), som 

menar att personer som inte förstår behovet av en förändring, tenderar att motsätta sig den. 

Det här är också någonting som Rubenowitz (2004) pekar på. Han menar att anställda 

reagerar olika på förändringar, vilket beror på att olika individer har olika värderingar. De 

anställda tenderar även ha vitt skilda uppfattningar och värderingar av en förändring än 

ledningen som är den drivande kraften bakom denna. Ledningen tenderar att värdera och 

eftersträva teknisk och administrativ effektivitet, medan de anställda ofta grundar sina 

värderingar på tankar kring hur förändringen kommer att påverka denne och dennes ställning. 

Om inte de anställda sympatiserar med ledningen vad gäller synen på förändringars 

nödvändighet kommer motsättningar uppstå. (ibid.) 

När en förändring innebär att de anställda måste lära sig något nytt, är det inte ovanligt att 

förändringsmotstånd uppstår. Det kan även gälla när anställda måste ändra invanda 

beteendemönster. Detta då den anställde, eller de anställda, känner en oro för att hon/han inte 

kommer att klara att anpassa sig och lära sig det nya. Människor motsätter sig förändringar 

eftersom de har begränsad förändringstolerans, även om de vet att förändringen i fråga medför 

något bra. (Kotter & Schlesinger, 1979) Rubenowitz (2004) pekar på att anställda till stor del 

grundar uppfattningen om sitt värde för företaget och sin egen status på sin yrkesskicklighet, 

på hur väl de klarar av sina arbetsuppgifter. En naturlig reaktion som uppkommer till följd av 

detta är att anställda ställer sig tveksamma till förändringar som innebär att deras personliga 

status och trygghet påverkas negativt. (ibid.) Bolman & Deal (2003) konstaterar även de att 

förändringar kan förmå människor att känna sig oroade och till och med inkompetenta, varför 

de motsätter sig förändringen i fråga. Om rutiner och arbetssätt ändras, undermineras befintlig 

kunskap och färdigheter, och detta gör det uppenbarligen svårare för en anställd att genomföra 

sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Att bli ombedd att göra något den anställde 

inte känner att denne behärskar, leder till att den anställde känner sig osäker och nervös, och 

motstånd uppstår. (ibid.) Rubenowitz (2004) menar att ytterligare en faktor som kan bidra till 

att förändringsmotstånd uppstår är att förändringsledningen ofta är så pass upptagen med 

exempelvis tekniska omställningsproblem, att de anställdas reaktioner kommer i andra hand. 

Ofta är det en strikt tidsplanering som ligger bakom dessa problem, då ledningen tvingas 

bortse från personalen och bara fokusera på till exempel de tekniska aspekterna av en 

förändring. Om sedan problem uppstår är dessa i regel inte av en teknisk natur, utan snarare 

en psykologisk. (ibid.) 

3.1.3.2 Hantering av förändringsmotstånd 

Ett sätt att hantera förändringsmotstånd i en organisation är genom kommunikation med de 

personer som faktiskt kommer att påverkas av förändringen. Detta arbete bör ske i god tid 

innan förändringen ska implementeras. Genom denna kommunikation förankras 

förändringens syfte hos de anställda, och på så sätt kan de se logiken bakom den. 

Tillhandahållandet av denna information kan utgöras av att förändringsledningen presenterar 

förändringen för grupper av anställda, eller genom enskilda diskussioner med en anställd åt 

gången. Ett annat alternativ är att skicka ut skriftlig information om förändringen till de 

anställda som berörs av den. (Kotter & Schlesinger, 1979) Vikten av att en förändring 

kommuniceras i god tid är även någonting som Rubenowitz (2004) och Burnes (2000) pekar 
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på. Kommunikationen spelar en viktig roll i arbetet med att mildra de anställdas oro över det 

nya som förändringsarbetet för med sig. Därför, menar Burnes (2000), är det viktigt att det 

finns en effektiv kommunikationskanal, genom vilken de som berörs av förändringen 

informeras om vad som händer och kommer att hända. Detta redan på ett tidigt stadium i 

förändringsprocessen, där det klargörs hur förändringen kan komma att påverka, eller hur den 

definitivt kommer att påverka, de anställda. Vidare är det viktigt att kommunikationen sker på 

en regelbunden basis, att det inte bara dyker upp sporadiska meddelanden. (ibid.) 

Ahrenfelt (2001) pekar på det faktum att personer tillgodogör sig information på olika sätt. 

Även om en förändringsledare anser sig ha förmedlat ett budskap på ett så tydligt sätt som 

möjligt, finns det ändå en överhängande risk att budskapet inte nått fram till alla med önskad 

effekt. Det är därför viktigt att detta budskap framförs vid upprepade tillfällen, under hela 

förändringsprocessen. (ibid.) Även Kotter (1998) framhåller vikten av att ett budskap framförs 

med hjälp av upprepning. Ett budskap kan vara så välstrukturerat och tydligt som det över 

huvud taget är möjligt, men det är ändå inte säkert att det når fram. Kotter (1998) menar att 

detta har att göra med att människor ofta har så mycket att i tankarna på samma gång, att allt 

inte kan nå fram. ”Därför förlitar sig varje effektiv informationsöverföring nästan alltid på 

repetition.” (Kotter, 1998, sid. 101) Involvering är ett annat sätt att förebygga 

förändringsmotstånd, vilket innebär att anställda får vara med under design- och 

implementeringsfaserna. Detta innebär inte bara att de anställda får känna sig delaktiga, utan 

det kan även hjälpa personerna bakom förändringen eftersom de kan få feedback från de 

anställda. Att låta personerna som i slutändan påverkas av förändringen vara delaktiga i 

förändringsarbetet har visat sig vara ett effektivt sätt att öka engagemanget för förändringen i 

fråga. En nackdel med detta angreppssätt är att det är oerhört tidskrävande. (Kotter & 

Schlesinger, 1979) Även Burnes (2000) menar att involvering av de anställda är viktigt för att 

undvika ett omfattande förändringsmotstånd. Enligt honom är det lätt hänt att anställda 

behandlas som objekt eller hinder för förändringen i fråga. Burnes (2000) framhäver att ett av 

de viktigaste initiativen som en organisation i förändring kan ta, är att involvera anställda i en 

förändringsprocess. Rubenowitz (2004) menar att alla anställda i en organisation hyser ett 

större eller mindre motstånd till förändringar, och att involvering av de som ytterst berörs av 

förändringen i fråga är ett bra sätt att undanröja detta motstånd. Även Jiang et al. (2000) samt 

Waddell & Sohal (1998) pekar på vikten av att involvera anställda i en förändringsprocess. 

En viktig aspekt i förändringsarbeten är att de anställda som påverkas av förändringen ska 

känna att de har ledningens stöd. Detta kan till exempel ta sig uttryck i att anställda får ledigt 

en tid efter en intensiv period fylld med arbete. Andra exempel är att det finns personer som 

lyssnar på anställdas åsikter om förändringen. (Kotter & Schlesinger, 1979) Vidare är det 

viktigt att erbjuda de anställda utbildning, så att de kan klara av de nya arbetssätten och 

rutinerna som förändringen för med sig. (ibid.) Burnes (2000) pekar på vikten av att redan i 

ett tidigt stadium av en förändringsprocess, informera om vilka som kommer behöva genomgå 

utbildning, vad utbildningen kommer att innefatta, när utbildningen kommer att äga rum och 

var den kommer att äga rum. Kotter (1998) menar att det är ett vanligt problem vid 

förändringsarbeten, att utbildning inte erbjuds i tillräckligt stor utsträckning. Det mest 

drastiska angreppssättet för att hantera förändringsmotstånd är tvång. Det innebär att de 

anställda helt enkelt får finna sig i att en förändring kommer att ske, och att det bara är att 

acceptera detta. Om de anställda inte accepterar förändringen kan det innebära att de blir 

avskedade, eller förflyttas. Att tvinga anställda att godta en förändring kan ibland vara den 

enda vägen att gå, exempelvis om ledningen i en organisation har insett att den stundande 
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förändringen kommer att innebära hårt motstånd, oavsett hur man angriper situationen i fråga. 

(Kotter & Schlesinger, 1979) 

3.2 Organisationers teknik 

För att kunna lösa de uppgifter som organisationerna tar sig an, krävs det att verktyg och 

kompetens används. Detta kallas organisationens teknik. ”Teknik” är ett av 

organisationsteorins mest otydliga begrepp och vissa menar att det finns lika många 

definitioner av begreppet som det finns författare som skrivit om det. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002) Jacobsen & Thorsvik (2002) delar in en organisations teknik i två olika typer: 

 De fysiska maskiner och verktyg som organisationen utnyttjar för att transformera 

råvaror till färdiga tjänster och produkter (input till output). 

 Kunskapen och färdigheterna som organisationen måste utnyttja för att göra detta 

(transformera input till output). 

En stor del av moderna organisationers teknikutveckling återfinns inom informations- och 

kommunikationstekniken (IT). (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3.2.1  Informationsteknik (IT) 

De senaste tjugo åren har det talats mycket om utvecklingen inom informations- och 

kommunikationstekniken (IT). Teknikutvecklingen har på bara några år satt en stark prägel på 

samhällsutvecklingen och alla slags verksamheter. Vissa har till och med beskrivit den epok 

vi lever i som en ”ny industriell revolution” och andra benämner vår tidsålder 

”informationsåldern” på grund av detta. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Jacobsen & Thorsvik 

(2002) ställer sig frågan vad som utmärker denna teknik och menar att det som generellt avses 

med IT är elektroniska hjälpmedel för insamling, bearbetning, analys, förmedling, lagring och 

presentation av information. Och för att styra och reglera utrustning och arbetsprocesser samt 

koppla samma människor, funktioner och skilda enheter både i och mellan organisationer. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

IT:s utveckling påverkar aktiviteten i organisationer på många sätt och skapar till exempel 

möjligheter att tillverka och utveckla nya och mer komplicerade produkter, öka 

marknadsandelar, minska produktions- och distributionskostnader och utveckla nya 

marknader. IT gör det möjligt att kommunicera bättre och snabbare, producera bättre och 

snabbare och även transportera bättre och snabbare. Ingen organisation är immun mot dessa 

förändringar. Tekniken har även utvecklats till ett strategiskt medel som i sig bildar grund för 

nya företagsidéer och som möjliggör realisering av dessa idéer. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Jacobsen & Thorsvik (2002) betonar tre centrala egenskaper hos IT som har särskild betydelse 

för hur organisationen fungerar: 

1. IT behandlar information 

Datorers behandlingskapacitet har blivit ca 2000 gånger bättre under de senaste tjugo 

åren och utvecklingen se inte ut att bromsas upp. En intressant aspekt med denna 

utveckling är att för första gången i historien upplevs informationen som 

behandlingsbar utanför den mänskliga hjärnan. Uppgifter som tidigare utfördes av 

människor kan idag alltså utföras av maskiner. Ett bra exempel är bankväsendets 

utveckling. Mycket av den kundbehandling som tidigare hanterades av banktjänstemän 

- mynthantering, insättning och uttag, aktieköp, överföringar mellan konton och annat 
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- sköts idag av datorer. Själva snabbheten i informationsbehandlingen är det centrala. 

Datorer kan behandla enorma mängder information på så kort tid att människohjärnan 

inte kan konkurrera. Gränsen för vilka uppgifter som kan överföras till maskiner ligger 

i programvaran. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

2. IT lagrar information 

Att lagra information i en databas innebär dels att mängden information som kan 

lagras ökas markant från tidigare lagringssätt. Även tillgängligheten hos de stora 

informationsmängderna ser helt annorlunda ut i en databas. Dataprogram har 

revolutionerat möjligheten att söka och hämta information. Informationen på 

elektriska nät är dessutom lätt tillgänglig för många samtidigt och kan snabbt tas i 

bruk. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

3. IT kommunicerar information 

Flera saker har skett med kommunikationen tack vare den nya tekniken. Den har blivit 

snabbare, människor är mindre beroende av fysisk närhet för att kunna kommunicera 

och behovet av direkt kommunikation mellan människor har minskat då det i allt 

högre grad går att kommunicera indirekt via en databas. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Vidare ställer sig Jacobsen & Thorsvik (2002) frågan varför denna teknik (IT) är så viktig för 

organisationer och menar sedan att de mest centrala effekterna av IT är dels att IT påverkar 

möjligheterna att behandla information och sättet att fatta beslut i organisationer. Att mer 

information kan behandlas snabbare än förr och olika system kan underlätta beslutsfattande. 

Att fler avancerade uppgifter kan automatiseras och automatiseringen kan göras allt mer 

flexibel. Att IT minskar betydelsen av fysisk närhet och skapar nya möjligheter till kontroll. 

Och till sist att IT ökar möjligheterna att samordna verksamheter. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002)  

3.2.1.1 Informationssystem 

Med ett informationssystem menas ett av människor skapat datorbaserat system som kan ta 

emot olika typer av information (Andersen, 1994). Denna information kan sedan behandlas på 

olika sätt, såsom bearbetas, lagras och distribueras av informationssystemet, vilket kan göras 

både manuellt eller maskinellt (Andersen, 1994; Nationalencyklopedin, 2008b). 

Kännetecknande för informationssystem är att det ska vara knutet till en särskild 

arbetsuppgift, som till exempel att ta emot elevregistreringar på en skola, ordermottagning, 

lagerhantering, kalkylering och produktionsplanering. (Andersen, 1994; 

Nationalencyklopedin, 2008b) 

3.3 Förändring och IT 

Då det finns en potential hos IT att omforma operationella processer inom organisationer så 

att dessa utförs mer kostnadseffektivt, snabbare och med högre kvalité (Martinsons & Chong, 

1999) är det förståeligt att initiativ till IT-projekt tas. Tyvärr kan det vara svåruppnåeligt att 

åstadkomma framgångsrika IT-förändringar. Och undersökningar visar att dyra IT-

investeringar inte alls har ökat produktiviteten hos vanliga kontorsarbetare särskilt mycket. 

(Martinsons & Chong, 1999; Keil, 1995) Martinsons & Chong (1999), samt Keil (1995), 

menar att en effektiv IT-implementering ökar prestandan och produktiviteten hos 

medarbetarna men en dåligt planerad, dåligt utvecklad och dåligt implementerad IT-

applikation kan försena denna prestanda både på individuell- och gruppnivå. Vidare menar 

Martinsons & Chong (1999) att många organisationer blivit internt stressade och 
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konkurrensmissgynnade efter att ha genomfört en större IT-förändring. Då IT kan hjälpa 

människor att göra ett bättre jobb är det viktigt att dessa människor är villiga att använda 

teknologin och blir effektiva användare. Tyvärr är detta inte alltid fallet, utan IT-applikationer 

används ofta felaktigt eller underutnyttjas. Teknisk välgjorda applikationer riskerar att 

saboteras då det kan uppfattas som att de lägger sig emellan redan etablerade sociala nätverk 

inom en organisation. (ibid.) 

Anledningen till att så många IT-förändringar misslyckas är, enligt Hornstein (2008), att 

organisationer ofta glömmer bort den mänskliga faktorn. Det nya informationssystemet 

implementeras i hopp om att reducera kostnader och öka produktivitet, men allt går ju 

bevisligen inte av sig självt. Människan påverkas av och påverkar den nya teknologin som de 

ska arbeta med. En nyligen genomförd undersökning visar att anledningen till den stora 

andelen misslyckade IT-förändringar, enligt undersökningen 66 %, beror på att tillträcklig 

hänsyn inte tagits till användarna av den nya IT-förändringen, vilket ofta ger upphov till 

motstånd. Hornstein (2008) samt Barki et al. (1993) menar att det är viktigt att de slutliga 

användarna involveras i förändringsarbetet från början, istället för bara i slutet. Jiang et al. 

(2000) pekar på vikten av att - vid en IT-relaterad förändring som införandet av ett nytt 

informationssystem - de ansvariga för införandet av förändringen förstår och kan hantera det 

motstånd som uppstår bland de personer som i slutändan ska använda systemet. Jiang et al. 

(2000) konstaterar vidare att implementeringen av ett informationssystem inte alltid är en fullt 

rationell process, och sålunda behöver inte det motstånd som kan uppkomma vara irrationellt, 

eller en av slutanvändaren självisk reaktion på vad som från förändringsledningens håll ses 

som en nödvändig teknisk innovation. Martinsons & Chong (1999) menar att omfattande 

teknisk support till användare av ett nytt informationssystem, inte behöver innebära att 

implementeringen av detta lyckas. Sociala, strukturella och psykologiska faktorer spelar också 

in (ibid.). Jiang et al. (2000) menar även att vid en förändring så som införandet av ett nytt 

informationssystem genomdrivs, är det viktigt att de personer som ska använda systemet får 

en ordentlig utbildning i hur systemet fungerar. Det är även en bra idé att införa en teknisk 

support för systemet, dit användare kan vända sig när de stöter på problem. Vidare är det 

lämpligt att tillåta användarna att experimentera med det nya systemet, och på så vis bekanta 

sig med det. (ibid.)  

Det är alltså inte helt lätt att få användarna att acceptera den nya IT-förändringen, det krävs 

åtminstone mer än att bara implementera systemet och sedan hoppas att allt fungerar som det 

ska. Hedman & Kalling (2002) nämner att anledningen till detta kan vara rädsla för själva 

förändringen och vad den innebär i form av ändrade rutiner, det som folk är vana vid. Det är 

dock inte bara rädslan som måste överkommas, utan det är också viktigt att det finns en vilja 

att lära sig, en acceptans och vilja att göra på det nya sättet och glömma det som varit (ibid.).  

Nya sätt att utföra arbetet, i samband med förändringar av teknisk natur så som införandet av 

ett nytt informationssystem, är enligt Jiang et al. (2000) en orsak till varför 

förändringsmotstånd kan uppstå. Även Sandström (2000) pekar på att oron över att något nytt 

införs, samt tvivel på sin egen förmåga att klara av de nya arbetssätten, kan orsaka motstånd 

mot det nya. Jiang et al. (2000) framhäver kommunikationen av ett nytt informationssystems 

fördelar som en viktig del i hanteringen av motstånd vid den typen av förändringsarbeten. 

Haverblad (2006) pekar på vikten av att förändringsarbetet, och specifikt kommunikationen 

inom detta, sköts från ledningen och neråt i organisationen, något som Newman & Sabherwal 

(1996) menar är väldigt viktigt vid just IT-förändringar. 
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3.4 Lewins modell för organisationsförändring 

Socialpsykologen Kurt Lewin utvecklade på 1950-talet en teori om social förändring som 

beskrev sociala institutioner som en balans mellan olika krafter, där vissa hindrade och andra 

verkade för förändring. (Hatch, 2002) Lewins modell för organisationsförändring kallad ”3-

stegsmodellen”, ”3-Step model (of change)”, eller som Kanter och hennes kolleger i artikeln 

The challenge of organizational change: How companies experience it and leaders guide it 

kallade den: ”organisationen som en iskub”, har både hyllats och kritiserats. (Hatch, 2002) 

Den har ofta åberopats som Lewins främsta bidrag till organisatorisk förändring. (Burnes B. , 

2004) Sandström (2000) menar att modellen är allmänt vedertagen som ett användbart 

verktyg vid förändringsprocesser i organisationer. Denna uppsats kommer att utgå från 

Lewins modell vid insamling av empiri samt analys av densamma. Vilket innebär att övrig 

teori som tagits upp anses ingå under denna modells ramar. Modellen innehåller tre faser eller 

aktiviteter som Lewin menade ingår i ett framgångsrikt förändringsprojekt: upptining, rörelse 

eller förändring och nedfrysning (Burnes, 2004; Hatch, 2002). 

 

Figur 3.2 Lewins modell för organisationsförändring. 

Teorin bygger på att det kraftfält som håller 

organisationen stabil rubbas. När detta sker så är 

krafterna för förändring starkare än de krafter som är 

mot förändring, vilket gör att organisationen 

förflyttar sig från ett tillstånd till ett annat. Vid en 

planerad förändring kan denna rubbning ske genom 

en upptiningsfas, vilken ger upphov till förändringen 

och sedan en nedfrysning med nytt jämviktsläge. 

(Hatch, 2002) 

3.4.1 Upptining 

Det första steget som Lewin kallade upptiningen, eller skapandet av motivation att förändras 

(Schein, 1992), skapar obalans i den jämvikt som bär upp organisationens stabilitet (Hatch, 

2002; Weick & Quinn, 1999). Lewin menade att en destabilisering (upptining) av de aktuella 

beteendemönstren måste ske innan gammalt beteende kan försvinna och nytt beteende, på ett 

framgångsrikt sätt, kan anammas. Denna destabilisering gör att motståndet mot förändring 

minskar. (Hatch, 2002; Weick & Quinn, 1999) Detta är en förutsättning för att en förändring 
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ska vara möjlig (Burnes B. , 2004). Att lokalisera och sedan dra fördel av den 

otillfredsställelse eller stress som finns i den nuvarande situationen är en strategi för att få till 

stånd en upptining. Även tillförandet av ytterligare förändringskrafter eller minskning av 

motstånd, till exempel genom information och utbildning avseende behovet av förändring, 

kan också hjälpa till att uppbringa en upptining. (Hatch, 2002) Sandström (2000) beskriver det 

som att denna fas syftar till att få upp alla problem, hot och möjligheter på bordet. Att det 

gäller att bryta blockeringar och revir samt att höja angelägenhetsnivån. Vidare menar 

Sandström (2000) att fasen ofta avslutas med att alternativa handlingsmöjligheter tas fram och 

att för- och nackdelar med dessa diskuteras. 

3.4.2 Förändring (rörelse) 

När upptiningen väl är klar innebär den andra fasen, förändringen eller rörelsen, att skeendet i 

det nu obalanserade systemet påverkas på något sätt (Hatch, 2002). Schein (1992) menar att 

förändringsprocessen här fortskrider längs med flera olika linjer som reflekterar antingen hur 

nytt lärande med hjälp av upprepande försök baserade på en översikt av omgivningen, eller 

imitation av förebilder med hjälp av psykologisk identifiering med förebilden. Strategier för 

en påverkan av förändringsriktningen kan handla om en ändring i relations- och 

belöningsmönstret i organisationen, träning av nya beteendemönster eller en ny ledarstil (det 

kan exempelvis handla om att byta ut en auktoritär chefsstil mot en mer deltagarorienterad 

stil). Förändringen pågår ända till en ny balans uppstår mellan hindrande och pådrivande 

krafter. (Hatch, 2002) Sandström (2000) menar att denna fas kan delas upp i två delar där den 

ena behandlar implementering och tillämpning på gruppnivå. Om några av de personer som 

berörs av förändringen inte varit med hela vägen från början, måste ofta en större 

kraftansträngning läggas på att skapa acceptans hos dessa individer. Den andra delen i 

Sandströms (2000) tolkning av förändringsfasen innebär att förändringen omsätts på 

individnivå och att frågor som: Vad innebär nyheten för mig? Hur ska jag agera i 

fortsättningen? etc. bör ställas här. 

3.4.3 Nedfrysning 

Den tredje och sista fasen, nedfrysningen, äger rum då de nya beteendemönstren stabiliseras 

eller blir institutionaliserade och förhoppningen är att de nya beteendena är relativt skyddade 

från tillbakagång (Hatch, 2002). Huvudpunkten med nedfrysningen är att det nya beteendet, 

till viss grad, måste vara överensstämmande med resten av beteendet, personligheten och 

omgivningen av den upplärda annars leder det till ny förvirring (Burnes, 2004; Weick & 

Quinn, 1999). Lewin såg därför framgångsrik förändring som en gruppaktivitet, för om inte 

gruppens normer och rutiner också ändras kommer förändringarna i individens beteende inte 

att vara ihållande (Burnes, 2004).  Sandström (2000) menar att det i denna fas är viktigt att 

uppmuntra och eventuellt belöna de som tagit till sig nyordningen och börjat agera därefter. 

Det är även viktigt att ingripa kraftfullt mot eventuellt kvarvarande motstånd. (Sandström, 

2000) 

Under alla tre faserna växer medvetandet successivt i organisationen och det börjar med att 

individerna blir medvetna om motiven till den tilltänkta förändringen. Efter det förstår 

individerna nödvändigheten och börjar acceptera behovet till förändringen. Det tar olika lång 

tid för olika individer att uppnå en positiv attitydförändring och det är först när den kritiska 

motståndsmassan har reducerats tillräckligt mycket som förändringen kan gå vidare till 

genomförande och slutligen till nedfrysning.(ibid.) Sandström (2000) menar att med inte går 

att forcera en förändringsprocess utan den måste få ta den tid som krävs för att uppnå 

tillfredställande medvetenhet och acceptans i organisationen. 
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3.5 Kritik mot Lewins modell 

Lewins modell har många gånger kritiserats bland annat för att den är för simpel. Den har 

anklagats för att vara en ”märkligt linjär och statisk uppfattning” (Hatch, 2002, sid 389) och 

att den förenklar ”en utomordentligt komplex process till en barnramsa” (ibid.). Kritiker 

menar att Lewins modell inte kommer i närheten av den komplexitet som krävs för att ta sig 

an organisationsförändringar. (Hatch, 2002) Burnes (2004) har sammanställt kritik som riktats 

mot Lewins modell, men bemöter samtidigt kritiken och försöker förklara varför den 

uppkommer för att sedan avfärda den. Burnes (2004) artikel är en omprövning av Lewins 

teorier och är skriven för att åter hylla hans verk. Detta gör att modellen fortfarande känns 

aktuell trots att det var länge sedan Lewin utvecklade den. Att modellen sedan är ganska 

simpel ser vi inte som något negativt, utan snarare att det gör den enkel att arbeta med och ger 

en tydlig struktur över hur undersökningen går till. Något vi anser gör att modellen lämpar sig 

väl vid denna typ av studier, som alltså även Sandström (2000) och Burnes (2004) menar.    
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4 Fallstudieobjekt och beskrivning 

I detta kapitel presenteras en kort beskrivning av Nordea, det nya kassasystemet Teller samt 

förändringen som det innebär. För att underlätta för läsaren att ta till sig vilken typ av 

förändring Teller innebär kommer vi först placera Tellerförändringen i de olika 

dimensionerna som tidigare beskrivits i Teorikapitlet, sedan vill vi även göra en avgränsning 

av Tellerförändringen där vi beskriver den del som vi ämnar analysera.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Nordea Bank är en av Nordens största bank- och finanskoncerner. Nordea bildades år 2001 

genom en sammanslagning av fyra nordiska banker: Merita Bank Ltd. (Finland), 

MeritaNordbanken (Sverige), Unibank A/S (Danmark) och Christiania Bank og Kreditkasse 

ASA (Norge). Under 2001 förvärvades Postgirot Bank. Nordea har nära 10 miljoner kunder, 

varav 4,9 miljoner också är e-kunder. Antalet anställda är ca 32 000 och bankkontoren cirka 1 

300. Den största enskilda aktieägaren i banken är för närvarande svenska staten. Nordea har, 

förutom i Norden, verksamhet även i Baltikum samt i Polen och Ryska federationen. 

(Nationalencyklopedin, 2008c; Nordea, 2008) 

4.1.1 Nordeas nya informationssystem (Teller) 

Nordea byter ut ett av sina informationssystem mot ett nytt. Informationssystemet är främst 

ett realtidskassasystem men kan även ses som ett bokföringssystem, vilket tekniskt ställer 

vissa krav. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) Ett kassasystem används främst för att 

betjäna kunder med ärenden som insättningar, uttag, överföringar, utbetalningar, saldokontroll 

.m.m. De största skillnaderna mellan det nya och det gamla kassasystemet är att 

kassahanteringen kommer att ske mer elektroniskt än tidigare och blanketter och andra allegat 

kommer att försvinna. (Nwt.se, 2008) Vidare kommer kassasystemet att installeras vid 

samtliga arbetsplatser och inte bara i de som kunderna direkt interagerar med. Kassasystemet 

går under namnet Teller och är helt egenutvecklat, även om viss konsulthjälp har tagits. En av 

anledningarna till beslutet om egenutveckling var för att det fanns en tro om att det då skulle 

bli billigare. En annan anledning var att det nya kassasystemet var tvunget att kunna 

kommunicera med en rad andra interna informationssystem, vilket innebär att inköp av ett 

färdigt kassasystem ändå hade behövts anpassas. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) 

4.1.2 Förändringen på Nordea 

Införandet av det nya kassasystemet Teller ställer vissa krav på de anställda som påverkas av 

det. Det gäller inte bara i lärandet av nya funktioner och tillvägagångssätt inom 

kassasystemet, utan det ställs även vissa krav på ett nytt arbetssätt. (Intervju med Thellberg & 

Ekenberg, 2008) Löwstedt (1989) menar att teknikförändringar initierar förändringsprocesser, 

och detta är alltså vad som hänt och händer inom Nordea i och med införandet av Teller. 

Anledningen till bytet av kassasystem är att det gamla kassasystemet bygger på gammal 

teknik som är kostsam att underhålla och den tekniska miljö som det ligger i inte längre 

supportas och därför är på väg bort. Vidare är även moderniseringsaspekten en anledning och 

att det finns ett mål om att hela norden ska få samma kassasystem. Sverige är först ut i denna 

nordensatsning och implementeringen sker regionvis i landet. Färdigställandet av Teller blev 

klart under hösten 2007 och implementeringen skulle påbörjas i november samma år. Detta 

fick dock skjutas upp till januari 2008 pga. tekniska problem. Slutdatumet för när Teller skall 

vara implementerat över hela landet kvarstår dock till juni 2008, vilket innebär att planeringen 

nu varit komprimerad pga. uppskjutandet. Den nya planeringen har dock hållits än så länge 
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och nu finns endast ett fåtal kontor kvar att implementera. (Intervju med Thellberg & 

Ekenberg, 2008) 

Aktiviteten med att byta kassasystem går tillbaka så långt som till 1999, då främst med 

planering för hur den kommande IT-lösningen skulle se ut. Projektet har sedan avbrutits och 

startats om ett antal gånger, den senaste omstarten var 2003. Så det nuvarande projektet ses 

som något som hållit på sedan 2003. Hösten 2005 genomfördes de första 

pilotimplementeringar av kassasystemet på några kontantlösa kontor och senare i september 

2007 genomfördes pilotimplementeringar på några kontantkontor. Det var vid dessa senare 

tillfällen som de tekniska problemen upptäcktes som ledde till uppskjutandet av vidare 

implementeringar. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) 

Vad gäller strategin för hur införandet av kassasystemet har sett ut så har det funnits ett antal 

kontrollpunkter som det har arbetats efter. Sommaren 2007 kontaktades alla ledningar på 

regionnivå för att informera om förändringen, senare på sommaren skickades e-post till 

samtliga kontorschefer med information om projektet, samt att de bads välja ut en s.k. lokal 

superuser (LSU), som är en användare som får lära sig det nya kassasystemet för att sedan 

kunna hjälpa sina kollegor i övergången till det. Efter sommaren kotaktades, via e-post, sedan 

dessa LSU för att informera dem om vad deras uppdrag var. Dessa aktiviteter var den 

allmänna informationen som gick ut i organisationen, efter detta lades en unik tidsaxel för 

varje kontor som var sju veckor. Detta innebar att kontorschefen förseddes med ett 

informationspaket sju veckor innan implementering som innehöll viss information och även 

länkar till intranätet, där det fanns mer information. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 

2008) 

Sex veckor innan implementering skedde utbildning av utvald LSU på kontoret, vid denna 

utbildning närvarade två andra LSU och en kontorschef. Efter detta lämnas ansvaret över till 

denna nyutbildade LSU för att utbilda kontoret under tiden fram till implementering. Detta 

innebar bl.a. att fem veckor innan implementering hålla en allmän genomgång av det nya 

kassasystemet för hela kontoret. Resterande tid innebar mestadels att studera 

självstudiematerial för alla på kontoret och drygt en vecka innan implementeringen samlas 

kontoret för att stämma av så att budskapet har nått fram. Kort efter detta har projektgruppen 

möte med kontorschef och LSU för att kontrollera att kontoret är redo för implementering, 

projektgruppen delar även ut ytterligare några arbetsuppgifter av teknisk karaktär som skall 

utföras innan implementeringsdagen. På själva implementeringsdagen anlände en tekniker 

samt oftast någon ur projektgruppen för att stödja arbetet med implementeringen, men även 

här vill de att det är den lokala LSU som är drivande. Fyra veckor efter implementering görs 

en uppföljning. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) 

I det självstudiematerial som funnits tillgänglig för personalen på intranätet har det bl.a. 

funnits simuleringar av kassasystemet för att personalen innan ska få en uppfattning om hur 

Teller ser ut och fungerar. På intranätet har det även funnits annan teoretisk information om 

kassasystemet som personalen kan läsa sig till. En vecka innan implementering fick vissa 

kontor dessutom en kontantlös kassa med det nya kassasystemet installerat (”livekassa”), 

vilken var till för att öva sig på det nya kassasystemet med. (Intervju med Thellberg & 

Ekenberg, 2008) 
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4.2 Klassificering av Tellerförändringen 

Jacobsen & Thorsvik (2002) delar in en förändring i olika dimensioner, där varje dimension 

innehåller två olika typer av förändring. Nadler & Tushman (1990) har dessutom kombinerat 

två av dessa dimensioner och skapat en tabell som visar på fyra olika typer av förändring. Vår 

avsikt här är att klassificera införandet av Nordeas nya kassasystem (det vi kallar 

Tellerförändringen) som förändring utifrån den teori som finns att tillgå, så att läsaren lättare 

kan följa med i resonemanget i senare delar av uppsatsen. 

4.2.1 Inkrementell kontra strategisk och proaktiv kontra reaktiv 

En inkrementell förändring kännetecknas av att förändringen sker i många mindre steg och att 

dessa sedan kan summeras till en radikal förändring. Att förändringen sker över relativt lång 

tid är en annan urskiljande faktor. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Då aktiviteten med att byta 

kassasystem hos Nordea började redan 1999, då främst med planering för hur den kommande 

IT-lösningen skulle se ut, och sedan avbrutits och startats om flera gånger för att efter det 

börja implementeras i pilotkontor och sedan regionvis i resterande kontor inom Nordea 

Sverige (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008), ser vi Tellerförändringen som 

inkrementell. Hade tiden istället varit kort, som vid exempelvis radikala förändringar som nya 

mål eller strategier, så hade en klassning i form av en strategisk förändring varit på sin plats. 

När det kommer till proaktiv eller reaktiv, tittar vi på faktorer som att det tidigare 

kassasystemet var dyrt att underhålla, var föråldrat, och den tekniska miljö som det låg i inte 

längre supportades och därför var på väg bort. Även målet om att ha ett och samma 

kassasystem över hela norden spelar in i bedömningen. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 

2008) Vi ser det som en reaktion att det började bli tydligt att det gamla kassasystemet 

kostade för mycket, även föråldrandet och att den tekniska miljön inte längre supportades är 

något som vi anser Nordea reagerade på och inte planerade för (som är fallet vid proaktiva 

förändringar) skulle hända. Målet (som troligtvis kom från högre upp i organisationen) om att 

alla kontor i norden ska använda samma kassasystem, är även detta något som reagerats på 

och inte något som kan förväntade, eller gissade kanske skulle hända. Dessa två 

klassificeringar av Tellerförändringen betyder att den hamnar i rutan ”Anpassning” i Nadler 

& Tushman (1990) tabell: 

 Inkrementell Strategisk 

Proaktiv “Finjustering” Omorientering 

Reaktiv Anpassning Omvandling 

Figur 4.1 Nadler & Tushmans (1990) olika 

 förändringstyper, med Tellerförändringen 

 klassad som en anpassning. 

Att förändringen är en anpassning enligt tabellen, betyder att den ses som flera mindre 

ändringar som är en reaktion på förändringar i omvärlden eller internt (Nadler & Tushman, 

1990). I Tellerförändringens fall är alltså de ”flera mindre ändringarna” alla olika faser som 

projektet haft under arbetets gång (avbrutits och startats om flera gånger, implementerats som 

pilot osv.) och ”förändringar i omvärlden eller internt” är föråldrandet av det gamla 

kassasystemet, kostnadsfrågan osv. 
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4.2.2 Strukturell kontra kulturell och planerad kontra inte planerad 

Vidare när det gäller strukturell kontra kulturell, anser vi att Tellerförändringen klassas som 

en strukturell förändring då förändringar i arbetsfördelning (som är en del av en organisations 

struktur) är en inriktning inom en strukturförändring. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Arbetsfördelningen på individ- och gruppnivå inom Nordeas olika kontor har ändrats i och 

med införandet av Teller, tack vare att all personal får tillgång till Teller vid sin egen 

arbetsplats. (Respondent 2 K. A., 2008) Kulturförändringar inriktas i högre grad på att ändra 

personers åsikter, attityder och belöningssystem (Jacobsen & Thorsvik, 2002), vilket inte 

sammanfaller med Tellerförändringen. 

Planerade förändringar är människostyrda förändringar byggda på lärande, där aktörerna 

aktivt anpassar organisationen till nya förhållanden och är oftast ett resultat av rationell 

problemlösning och anpassning. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Detta är något vi anser att 

Tellerförändringen kan relateras till på alla punkter. 

4.3 Avgränsning av Tellerförändringen 

Det finns de som menar att Lewins modell för organisationsförändring (se 3.4 Lewins modell 

för organisationsförändring) är tämligen teorietisk (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Av den 

anledningen kan det vara intressant att koppla praktiska aspekter till denna modell för att på så 

sätt på kunna illustrera vad som vi menar händer i respektive fas. Vi har här valt att göra detta 

genom att koppla olika händelser ur Tellerförändringen (främst från vad projektgruppen 

menar att den bör ha genomförts på kontoren) till modellens olika faser. Detta görs även för 

att avgränsa vad vi definierar som menas med Tellerförändringen, dvs. vilken händelse som 

ses som starten på förändringsprocessen, vad som sker under förändringsprocessen samt vad 

som avslutar den. I figur 4.2. visas hur denna koppling går till, när varje fas sedan diskuteras 

mer ingående så visas en figur med den aktuella fasen och faktiska händelser inom 

Tellerförändringen kopplade till den. 

 

Figur 4.2 Förhållandet mellan Lewins tre förändringsfaser 

och Tellerförändringens händelseförlopp. 

4.3.1 Upptining 

Aktiviteten med att byta kassasystem påbörjade Nordea, som tidigare nämnts, redan 1999. 

Därefter har projektet avbrutits för att sedan återupptas vid flera tillfällen, vilket senast skedde 

2003, något som den nuvarande projektgruppen såg som sin start på projektet i dess 

nuvarande form. (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008) Då denna uppsats fokuserar på 

användarnas upplevelser vid förändringen som detta projekt innebär är det emellertid inte 
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intressant (för denna uppsats) att gå så långt bak i tiden. Starten på förändringsprocessen ses 

därför vara när användaren på respektive kontor första gången hör talas som det nya 

kassasystemet. Som figur 4.3 visar är den första händelsen som registreras att kontorschefen 

förses med information, samt en uppmaning att välja en LSU. Detta kanske inte direkt innebär 

att användarna får reda på information om förändringsprocessen, men då resultatet från flera 

intervjuer visar på att information om förändringen först nådde respondenterna ungefär vid 

samma tidpunkt som denna händelse äger rum och att det dessutom ofta var kontorschefen 

som förmedlade denna information, är det troligt att denna händelse är starten på 

förändringsprocessen för användaren. Därav är nästföljande händelse första informationen om 

Teller når ut till användaren. Efter dessa händelser sker utbildning av LSU och efter det LSU 

håller allmän genomgång för det egna kontoret. Den sistnämnda aktiviteten ses som starten 

av utbildningen för användaren (Intervju med Thellberg & Ekenberg, 2008). Att användaren 

påbörjar sin utbildning innebär olika aktiviteter som det går att se i figur 4.3. Utbildningen 

bestod alltså av att gå igenom utbildningsmaterial på intranätet, vilket kunde göras via 

antingen självstudier eller gemensamma genomgångar. Utbildning kunde också innebära att 

göra studiebesök på andra kontor som redan hade Teller installerat och det kunde även finnas 

en provkassa på det egna kontoret som hade Teller installerat, för att användarna skulle kunna 

testa det nya kassasystemet innan installation. Tanken var även att LSU skulle finnas som stöd 

under hela utbildningen så att användarna kunde gå till denne vid frågor om Teller. Från att 

utbildningen startade så höll den på hela upptiningsfasen ut och nära inpå skall LSU haft 

avstämning med kontoret för att se att alla är beredda på kommande implementering. Detta är 

sedan något som fördes vidare till projektgruppen i en separat avstämning med dem. (ibid.) 

 

Figur 4.3 Förhållandet mellan Lewins förändringsfas upptining och Tellerförändringens 

händelseförlopp i denna fas. 

4.3.2 Förändring (rörelse) 

Förändringsfasen startar i Tellerförändringen med händelsen att Teller implementeras, vilket 

ter sig ganska naturligt då det just är implementeringen av det nya kassasystemet Teller som 

utgör den förändring kring vilken hela förändringsprocessen kretsar. Tanken här är att LSU 

ska vara den som är drivande under denna installationsdag, men även att denne skall stödjas 

av tekniker och någon från Tellergruppen som också finns med under dagen (Intervju med 

Thellberg & Ekenberg, 2008). Det finns användare som av olika anledningar inte är med på 
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implementeringsdagen, vilket innebär att dessa då inte upplever Teller för första gången på 

det egna kontoret denna dag. Därav blir en annan händelse i figur 4.4 att användare som inte 

var med på implementeringsdagen upplever sin första dag med Teller. Efter att Teller 

implementerats har även en support funnits möjlig att kontakta under förändringen för att få 

svar på eventuella frågor. 

 

Figur 4.4 Förhållandet mellan Lewins förändringsfas 

förändring och Tellerförändringens händelseförlopp i denna fas. 

4.3.3 Nedfrysning 

När Teller väl har funnits en tid inom organisationen börjar användaren behärska Teller och 

de nya arbetssätten, vilket kan ses som att förändringsprocessen kommit in i sin avslutande 

fas nedfrysning. Detta då målet med denna fas är att stabilisera förändringen och skydda den 

mot tillbakagång (Hatch, 2002). Projektgruppen genomför här även en uppföljning, vilket 

också kan ses som en aktivitet som bidrar till nedfrysningsprocessen av denna förändring. För 

att kunna på ett adekvat sätt avsluta förändringen kan det dock krävas att problem och 

oklarheter angående Teller reds ut. Detta för att eliminera eventuellt kvarvarande motstånd, 

vilket Sandström (2000) tar upp som en viktig åtgärd för att lyckas slutföra en förändring och 

återgå till ett jämviktsläge i organisationen.  

 

Figur 4.5 Förhållandet mellan Lewins förändringsfas nedfrysning 

och Tellerförändringens händelseförlopp i denna fas.  
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5 Resultat/Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet från samtliga intervjuer med kassa/kundtjänstpersonal 

från de tre olika Nordeakontoren som ingår i denna uppsats. Resultatet är indelat efter 

respondent och kontor, samt tidsperiod i förändringsprocessen. Efter varje kontor presenteras 

även en modell som sammanfattar resultatet från intervjuerna på det aktuella kontoret.  

5.1 Intervju kontor A respondent 1 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 17e mars 2008. Kontoret innefattar 

sju stycken kassor och klassas därför som det större kontoret av de tre som studeras.  

5.1.1 Tiden före installationsdagen  

Hörde talas om Teller för första gången för ca ett och ett halvt år sedan då respondenten både 

läste, på intranätet, om att ett nytt kassasystem var på väg och fick höra det av sin chef. Sedan 

dröjde det till slutet av 2007 innan det började talas mer ingående om det, då de på kontoret 

fick reda på att det skulle implementeras i mars 2008. Vid det här skedet hade en intern 

Tellergrupp tillsatts som arbetade med implementeringen av Teller, de hade en genomgång 

för hela kontoret där de i stora drag berättade vad förändringen skulle innebära. Denna 

Tellergrupp gick alltså inte igenom specifikt hur det nya kassasystemet skulle komma att 

fungera, utan bara saker runt om kring. Den interna Tellergruppen bestod av platschefen, en 

personlig bankman från privatsidan och ett försäljningsstöd från företagssidan. Det var 

möjligt att vända sig till denna grupp om det fanns frågor, men de frågade i första hand sin 

chef så fick denne ta reda på det. Överlag så hade de inte så mycket funderingar om Teller 

innan det implementerats, utan det var först efter det som de flesta frågorna började dyka upp. 

Det fanns även två stycken som var LSU på kontoret, vilka det gick att fråga om det fanns 

funderingar. Ofta var det dock så att de inte heller visste hur det skulle gå till i många 

situationer, just för att det fanns så väldigt mycket saker som kunde dyka upp. Respondenten 

var från början positiv till det nya kassasystemet, mycket på grund av det fanns mycket som 

kunde bli bättre i jämförelse med det gamla. Det gamla kassasystemet var visserligen ganska 

logisk och fungerade, men det var ett väldigt gammalt så det var bra med ett nytt modernare 

kassasystem. 

Den huvudsakliga utbildningen bestod av att sitta med en interaktiv utbildning på intranätet 

lite när det fanns tid, sammanlagt vart det dock inte mer än två timmar. Sedan när det var ca 

en vecka kvar till installationsdagen fanns det en kontantlös kassa med Teller på kontoret, 

vilken var till för att personalen skulle kunna testa det nya kassasystemet på riktigt. Denna 

kontantlösa kassa var bra just av den anledningen att det då gick att prova Teller på riktigt och 

det var egentligen först då det gick att lära sig något. Den interaktiva inlärningen på intranätet 

var bra på att ge en översiktbild av hur det nya kassasystemet fungerar och vad den kan göra, 

vilket gör att inlärningsprocessen visserligen förkortas, men det är inte förrän det finns 

möjlighet att använda Teller på riktigt som den verkliga inlärningen sker. Utöver detta fanns 

möjlighet att, i utbildningssyfte, åka till ett annat kontor som redan hade Teller implementerat 

för att se hur det fungerade där och på så vis förbereda sig inför den egna implementeringen, 

respondenten var dock inte med på detta. På intranätet finns också utöver den interaktiva 

utbildningen en mängd teoretisk information om Teller som det gick att läsa sig till. Det var 

dock främst den interna Tellergruppen som hade tagit del av denna och sedan försökte 

förmedla det till resten av kontoret. 
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Sett till hela utbildningsmaterialet så finns ett önskemål om att den kontantlösa kassan skulle 

ha satts in tidigare än vad de gjorde. Kanske redan direkt efter jul, dvs. nästan tre månader 

innan implementering, just för att det var denna som gav den bästa förberedelsen. Utöver 

detta finns även önskemål på att utbildningen skulle kunna ha genomförts i grupp. Alltså att 

alla tillsammans gick igenom den interaktiva utbildningen på intranätet. Då kunde det dels 

finnas någon där som kunde svara på frågor angående materialet och dels kunde personalen 

hjälpa varandra med åsikter. Just att det skulle gå till i grupp gör att det alltid är större chans 

att det kommer fram bra frågor och funderar, som kanske inte kommer fram om alla bara 

sitter var för sig hela tiden. Det största hindret i förberedelserna för Teller har dock varit 

bristen på tid. Det har inte funnits tillräckligt med tid till att förbereda sig så att det nya 

kassasystemet skall komma till sin rätt. Anledningen till detta har varit den lokala 

organisationens och chefens planering som inte prioriterat Teller tillräckligt högt. Upplevelsen 

har varit att Teller verkligen har varit på tapeten under utbildningstiden, men det har stannat 

vid att endast vara mycket prat om det, det har inte funnits tid till att faktiskt göra något. Så 

förberedelserna inför Teller har varit under all kritik, det hade behövts en mer konkret 

planering för utbildningen direkt från början. 

5.1.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Dagen då Teller skulle implementeras så samlades kontoret tidigare än vanligt för att 

förbereda installationen. Det blev en del väntan på att teknikerna skulle göra sitt och det 

kanske de hade kunnat göra tidigare istället, kanske kvällen innan. När kontoret sedan 

öppnade för kunderna blev det dock ganska rörigt och många var frågande om vissa saker, 

men det är nog ganska naturligt att det blir så vid en sådan här förändring. Det blir alltid lite 

rörigt och det hade nog inte kunnat göras på så många andra sätt som hade varit bättre. Om 

det var så att det uppkom problem under den dagen så fanns det hjälp att få, det gick att fråga 

LSU:n om hjälp men även andra medarbetare då alla hade lärt sig olika saker så det var oftast 

någon som kunde det som det behövdes hjälp med. Det fanns även en person från 

Tellergruppen i Stockholm med under den dagen. Det gick även att fråga denne om det var så 

att det uppstod problem då denne var oftast den som visste mest kring det nya kassasystemet. 

Det kanske hade varit bättre om Teller inte implementerades i sin helhet på en gång, utan att 

det gick i flera faser där bara vissa delar implementerades åt gången. Detta för att se först hur 

det fungerar och sedan bygga på det. Nu kom istället hela det nya kassasystemet på en gång 

och det finns mycket som borde förändras, hade detta då gjorts i faser så hade brister kunnat 

åtgärdas direkt under installationens gång. Förhoppningen är att uppdateringar till Teller skall 

komma relativt fort och inte något som ses väldigt långsiktigt, då fungerar det ändå ganska 

bra att göra som det har gjorts. 

Respondenten är fortfarande positiv till det nya kassasystemet, men ifrågasätter dock om det 

tänks till ordentligt om varje specifik funktion som kassasystemet skall hantera. Respondenten 

menar att det finns situationer där Teller inte fungerar som det ska, men har samtidigt 

överseende med detta då det informerats om att detta endast är en första version och att det 

kommer komma uppdateringar. Samtidigt finns det väldigt mycket som redan nu är bättre i 

det nya kassasystemet. Vad gäller det gamla kassasystemet fanns det nog emellertid inte något 

generellt missnöje med det, vilket antagligen beror på att de äldre medarbetarna hade arbetat 

med det väldigt länge och var på så vis väldigt vana vid det. Till en kund går det att säga att 

kassasystemet har bytts ut för att det ska bli enklare för dem, för att det ska gå snabbare. Om 

det däremot ska förklaras internt, exempelvis till en medarbetare, så kan svaret bli att det med 

det nya kassasystemet är lättare att få upp en översikt av kunden, vilket leder till att det blir 

lättare att kommunicera med kunderna. 
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5.1.3 Tiden efter installationsdagen  

Olika ärenden i Teller kan ofta lösas på några olika sätt och det kan finnas oklarheter om 

vilket sätt som är det rätta. Men så länge resultatet blir det önskade så spelar det inte så stor 

roll. För att få reda på det korrekta sättet går det att be chefen göra detta, denne ringer då till 

Tellersupporten och frågar. Det händer dock att de inte heller vet riktigt hur det ska gå till och 

det har förekommit dubbla budskap om hur situationer skall lösas. Vissa situationer kanske 

kan lösas på flera olika sätt som alla är okej, men det kan ändå vara viktigt för ett kontor att 

alla arbetar på samma sätt. Det pratas fortfarande dagligen en del om Teller, både positivt och 

negativt. Det finns dock inte någon stark negativ inställning till Teller, utan det är mest 

irritation över förvirringen som råder. Om det kan skapas en bättre förståelse om hur 

kassasystemet fungerar så skulle nog pratet blir mycket positivare. För kassasystemet i sig är 

bra, med mycket större möjligheter än det gamla. Idag känner respondenten att denne 

behärskar Teller ganska bra, det finns inte situationer som skapar oro. Visserligen har 

respondenten kanske inte hunnit göra allt i Teller, men någon oro för det finns inte då det nya 

kassasystemet är ganska logiskt så det går oftast att klicka sig fram till det som eftersöks. Det 

tog inte så lång tid att bli bekväm med kassasystemet, trots att förberedelserna inte varit så 

omfattande. En del av den förklaringen kan vara just det att Teller ändå är så pass logiskt att 

det går att leta sig fram till saker. I dagsläget finns det önskemål om att kunna lämna in 

bättringsförslag som på något sätt förs vidare till rätt personer. Det har funnits indikationer 

tidigare på att detta kommer vara möjligt, men ingen information om hur detta skall gå till har 

kommit fram. 

5.2 Intervju kontor A respondent 2 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 17e mars 2008. Kontoret innefattar 

sju stycken kassor och klassas därför som det större kontoret av de tre som studeras.  

5.2.1 Tiden före installationsdagen  

Hörde talas som Teller för första gången för ca ett år sedan, då chefen talade om för kontoret 

att kassasystemet skulle bytas. Respondenten arbetade vi detta tillfälle på företagssidan på 

kontoret, men bytte till kassan i oktober 2007. I början av 2008 började det pratas mer om 

Teller. Då om att personalen nu skulle lära sig det nya kassasystemet, vilket återigen 

förmedlades av chefen. Var positiv till att kassasystemet skulle bytas eftersom det sades att 

det skulle bli så mycket bättre, exempelvis skulle de slippa göra visst arbete i kassasystemet åt 

de personliga bankmännen som nu kunde sköta dessa saker själva. Tyckte fortsatt under 

utbildningen att det nya kassasystemet verkade bra, 

Det var väldigt ont om tid att förbereda sig till det nya kassasystemet, vilket berodde på att det 

inte fanns tillräckligt med personal. Det gick att sitta en halvtimme åt gången med 

utbildningen, eller alternativt att stanna kvar efter arbetsdagen och göra det då. De gånger då 

det ändå gick att ägna lite tid åt förberedelser så var det främst utbildningsmaterialet på 

intranätet som det togs del av, vilket bestod av bildserier med övningsmaterial. Det fanns 

dock inga gemensamma genomgångar i utbildningssyfte på kontoret, åtminstone inga som 

respondenten var med på. Respondenten tog initiativ och framförde en vilja om att åka till 

något annat kontor som redan hade Teller implementerat. Så blev det också, denne och andra 

medarbetare fick åka till ett annat kontor för att testa på och se hur Teller fungerade hos dem. 

Detta var något som inte hade hänt om inte respondenten hade tagit initiativ till det. Under 

den sista tiden innan implementeringen så fanns det en kassa på kontoret som hade Teller 

installerat och där gick det att testa på kassasystemet och på så sätt förbereda sig mer inför 
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dagen då det skulle implementeras. Detta var något som var väldigt bra, när det gick att 

praktiskt få lite erfarenhet av Teller så var det enklare att lära sig på riktigt. Möjligheten till 

detta borde ha funnits tidigare än bara dagarna innan implementeringen.  

I huvudsak var det tidsplaneringen som inte var så bra under förberedelserna, men det fanns 

även andra saker. I utbildningsmaterialet verkade det nya kassasystemet relativt enkelt och det 

kändes som att det inte skulle bli så svårt att arbeta i det. När det nya kassasystemet väl hade 

implementerats så var det inte längre lika enkelt, då borde det ha funnits tillgång till mer hjälp 

för att det var då det verkligen hade behövts. Det fanns några på kontoret som skulle vara 

extra bra på Teller, s.k. LSU, men de hade ju inte heller arbetat med det nya kassasystemet i 

verkligheten, vilket innebar att de inte heller visste tillräckligt i många lägen. Det stora 

problemet var dock, som sagt, bristen på tid. Utbildningsmaterialet var ändå så pass bra att det 

hade gått att få en bra grundkunskap inför det nya kassasystemet, men det fanns helt enkelt 

inte tid till att hinna ta del av det materialet så mycket som det hade behövts. Anledningen till 

att det blev så är för att Tellerprojektet inte har prioriterats tillräckligt högt från början. När 

det började närma sig implementeringsdagen, dvs. dagarna innan, var det prioritet ett att 

förbereda inför det nya kassasystemet. Det var dock lite för sent, det hade varit nödvändigt att 

prioritera det högre vid ett tidigare skede för att det skulle gått bättre. 

5.2.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Dagen då Teller implementerades var det väldigt rörigt och lång väntetid för kunderna. 

Många kunder undrade vad som hände trots att det fanns affischer med information. Det var 

en hektisk dag och saker och ting tog längre tid än vanligt för att personalen inte var vana med 

att arbeta i det nya kassasystemet. Denna dag så var det även en person från Stockholm som 

hade kommit till kontoret för att hjälpa till. Det var främst henne det gick att vända sig till om 

det fanns funderingar eller problem, alla drog i henne. Till hjälp fanns även de som var LSU 

på kontoret, men uppfattningen var att personen från Stockholm var den som var mest kunnig 

gällande det nya kassasystemet. De som var LSU hade ofta inte själva tillräcklig kunskap för 

att kunna hjälpa till så mycket. Trots att det var rörigt och hektiskt under 

implementeringsdagen så sköttes det ändå på ett ganska bra sätt, det hade åtminstone varit 

svårt att göra det på något annorlunda sätt. 

När Teller väl hade implementerats så stod det klart att det fanns en hel del brister. Mycket av 

detta berodde på att det nya kassasystemet i verkligheten inte stämde så väl överrens med det 

utbildningsmaterialet sade. Respondenten tycker att det är väldigt tyst nu om dessa fel, det 

finns ingen feedback där det förklaras hur fel ska lösas vilket leder till stor förvirring. Det har 

heller inte framkommit om dessa brister över huvudtaget har uppmärksammats. Vad gäller det 

gamla kassasystemet så var det ett gammalt kassasystem som hade funnits länge, så det var 

kanske inte fel att byta ut det, men det fanns dock inget generellt missnöje med det. Dessutom 

sades det att Teller skulle vara mycket snabbare att arbeta i än det gamla kassasystemet och 

det därför skulle bli bättre, men så har det inte alls varit hittills. Det är snarare så att det nya 

kassasystemet gör att saker tar längre tid än det gamla. Till en kund som frågar om varför 

kassasystemet har bytts brukar respondenten svara att det är ett säkrare kassasystem, sen vad 

det är som är säkrare med det nya kassasystemet vet respondenten egentligen inte. Om det 

istället skall förklaras internt, exempelvis till en nyanställd, så har respondenten inte en aning 

om varför kassasystemet har bytts ut. Det borde ha framkommit mer tydligt varför 

kassasystemet har bytts ut, det går kanske att själv tänka på vissa anledningar, som att det 

gamla kassasystemet var väldigt gammalt, men någon information om officiella anledningar 

till bytet har inte framkommit. 
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5.2.3 Tiden efter installationsdagen  

Det finns situationer där det råder förvirring kring hur ärenden skall lösas i Teller. Då är det 

svårt att veta vad som ska göras och det är ingen som vet hur det ska lösas. Det verkar inte 

heller vara någon som tar tag i saken och tar reda på vilket sätt som är det rätta. Det finns även 

situationer där det står att det ska gå till på ett sätt i utbildningsmaterialet, men sedan så 

fungerar det på ett annat sätt i verkligheten. För att ta reda på hur det är tänkt att ett ärende 

skall lösas går det att skicka e-post till supporten och fråga det, men det går även att be chefen 

försöka ta reda på det genom att denne ringer för att få hjälp med detta. Problemet är att de 

har ringt väldigt många gånger och ofta är det så att de som finns att ringa till inte heller vet 

hur det specifika ärendet skall lösas, utan det verkar även där vara lite förvirrat. Denna 

förvirring kring kassasystemet har lett till att det fortfarande pratas väldigt mycket om Teller, 

då speciellt om vad som ska göra i olika situationer. I dagsläget känner respondenten sig 

ganska bekväm i användandet av Teller, det finns ingen direkt oro inför några moment utan 

det brukar lösa sig. Det tog några veckor efter implementeringen innan det började kännas så, 

för i början var det lite nervöst. Det blev lättare med tiden eftersom det gick att känna igen sig 

i det nya kassasystemet efter några veckor. Arbetet efter att det nya kassasystemet har 

implementerats har dock blivit lite svårare, det nya kassasystemet är svårare att arbeta i och 

det tar därför längre tid. Förvirringen kring hur vissa ärenden skall skötas har även skapat 

vissa orosmoment. Vad gäller önskemål om förbättringar så är uppfattningen att det är väldigt 

tyst om Teller nu, så det skulle behövas en återkoppling. Det skulle framförallt behöva ges 

svar på de frågor som finns, vilka de flesta kretsar kring just förvirringen om hur ärenden skall 

skötas i det nya kassasystemet. 
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Figur 5.1 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna på kontor A, 

kopplat till händelser ut Tellerförändringen. 

5.3 Intervju kontor B respondent 1 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 19e mars 2008. Kontoret innefattar 

en kassa och klassas därför som ett av de mindre kontoren av de tre som studeras.  

5.3.1 Tiden före installationsdagen  

Hörde talas om Teller för första gången under våren 2007, då chefen talade om att ett nytt 

kassasystem var på väg. Det var också den enda informationen som gavs vid detta skede. 

Sedan kom det upp mer information på intranätet under hösten 2007, då namnet Teller för 

första gången påträffades samt en del information om det. I januari 2008 började sedan 

utbildandet av Teller, då hela kontoret satt en timme tillsammans i veckan och utbildade sig i 

det nya kassasystemet. Det gick till så att det var platschefen, som också var LSU, som gick 

igenom det utbildningsmaterial med övningar som fanns på intranätet. Den som var LSU på 

kontoret arbetar inte i kassan, vilket innebär att denne inte alltid kunde svara på de frågor som 
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personalen i kassan hade. LSU:n hade gått en speciell utbildning och försökte förmedla den 

vidare till personalen, så fokuset från LSU:n har varit att leda personalen genom 

utbildningsmaterialet så att personalen ska lära sig via den. Då respondenten hade arbetat ett 

par år med det gamla kassasystemet kände denne till en början att det skulle bli lite jobbigt att 

byta kassasystem, just eftersom ett nytt kassasystem kräver utbildning. 

Under utbildningen var det alltså främst intranätet som användes i utbildningssyfte. Detta 

skedde, som sagt, oftast tillsammans med hela kontoret. Respondenten satt även, utöver detta, 

själv med utbildningsprogrammet för att lära sig ännu mer. Dessutom har det funnits 

möjlighet att åka till ett annat kontor som redan hade det nya kassasystemet implementerat för 

att testa på och se hur det fungerar hos dem, något som upplevdes som väldigt positivt 

eftersom det då kändes lättare inför det egna kontorets implementering. Även om det har getts 

tid till att utbilda sig i det nya kassasystemet så har det inte räckt till. Det hade behövts ännu 

mer tid då Teller är väldigt stort och det innebär en väldigt stor förändring. Även om mycket 

tid har lagts på utbildningen så är det svårt att veta hur det är när det nya kassasystemet väl 

används i verkligheten. Trots detta känns det ändå som att det verkligen har givits en 

möjlighet till att lära sig Teller. Då planeringen kring utbildningen och förberedelserna till 

Teller har varit så pass bestämda, så är uppfattningen att Tellerprojektet är något som har 

prioriterats väldigt högt på kontoret. Känslan har varit så från första början, när utbildningen 

satte igång i januari så har Teller prioriterats väldigt högt hela tiden. Så själva förberedelserna 

hade varit svårt att planera på ett bättre sätt, de fick tid till att lära sig det nya kassasystemet 

och det fanns en tydlig planering över hur det skulle gå till. 

5.3.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Respondenten var inte med på själva implementeringsdagen, utan fick uppleva Teller på plats 

för första gången dagen efter. Då var det hektiskt till en början, det var mycket kunder och då 

kassasystemet var nytt så blev det lite nervöst. Det gick dock ganska snabbt att komma in i det 

och sedan flöt det bara på. Trots att respondenten inte var med på implementeringsdagen och 

därmed inte fått tillfälle att då få hjälp med frågor så upplevde denne att det inte var några 

större problem den första dagen med Teller. Det var dock självklart lite nervöst, dels för att 

kassasystemet var nytt men även för att respondenten endast stod med en vikarie som inte 

heller arbetat i kassasystemet tidigare. Ett önskemål hade varit att det då fortfarande funnits 

någon att fråga om hjälp, som på implementeringsdagen. Det finns dock förståelse för att 

detta kanske inte var möjligt. Efter Teller implementerats har det gått att ringa, eller 

alternativt e-posta, till support där bra hjälp har givits. Däremot har det förekommit situationer 

där de inte kunnat hjälpa till när det har varit något lite svårare ärende, men Teller är nytt för 

dem också så det finns det förståelse för. Till slut har ändå en lösning nåtts på något sätt. 

När Teller väl implementerats märktes det att det är mycket bättre än det gamla, så då kändes 

bytet av kassasystem bra. Från respondentens sida fanns det inga problem med det gamla 

kassasystemet, det var något som denne väl kände till och på så sätt inte hade några problem 

med. Förståelse finns dock för att det fanns stora nackdelar med det, som att det antagligen 

var ganska dyrt och nu i jämförelse med det nya kassasystemet ganska ologiskt. Så det nya 

kassasystemet är bättre än det gamla, just för att det är mer logiskt. Känslan är dock inte att 

det går fortare att arbeta i det nya kassasystemet, utan det är snarare tvärtom att det ofta tar 

längre tid än i det gamla kassasystemet. Om en kund frågar varför kassasystemet har bytts ut 

så brukar respondenten säga att det nya kassasystemet är bättre och att det gamla var dyrt att 

ha. Om det istället ska förklaras internt, exempelvis till en nyanställd, så vet respondenten inte 
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riktigt varför kassasystemet har bytts ut, utan de sa att det skulle bytas ut helt enkelt och 

någon annan anledning har inte framkommit. 

5.3.3 Tiden efter installationsdagen  

I situationer där det inte riktigt är klart vilken åtgärd som är den rätta har de på kontoret 

försökt att tillsammans diskutera hur de ska gå till väga, så i det flesta fall arbetar de på 

samma sätt. Dessa sätt är dock inte med säkerhet det rätta sättet att göra saker på alla gånger. 

Så information har i vissa sådana fall varit lite bristfällig då det är svårt att veta hur de ska 

agera. Som hjälp i sådana situationer går det att ringa eller e-posta till supporten, som oftast 

kan hjälpa en med de problem som finns. Det vardagliga arbetet på kontoret har börjat återgå 

till det normala, arbetet med Teller fungerar bra i de flesta situationer och det pratas inte 

längre om Teller i någon större utsträckning. Det är bara när det uppkommer situationer där 

de inte riktigt vet hur de ska göra som det kan bli lite prat kring det nya kassasystemet. Att 

respondenterna fortfarande hamnar i dessa situationer beror helt enkelt på att de inte hunnit 

lära sig precis allt med Teller. I det stora hela så tycker respondenten att denne behärskar det 

nya kassasystemet och det finns ingen anledning att känna oro inför några moment. Däremot 

finns det alltså situationer som är lite krångliga, men det kommer nog klarna med tiden. Det 

tog uppskattningsvis någon vecka efter implementering innan det gick att känna sig bekväm 

med det nya kassasystemet. Respondenten tror att den välplanerade utbildningen har hjälpt 

denne väldigt mycket med att snabbt komma in i det nya kassasystemet och på så sätt bättre 

kunna utföra sitt arbete. I dagsläget finns dock inga stora önskemål om förbättring, utan det är 

mest vissa sätt att lösa ärenden som möjligen borde ses över. 

5.4 Intervju kontor B respondent 2 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 19e mars 2008. Kontoret innefattar 

en kassa och klassas därför som ett av de mindre kontoren av de tre som studeras.  

5.4.1 Tiden före installationsdagen  

Hörde talas om Teller första gången för ca ett år sedan då det kom ut information på intranätet 

där det talades om att ett nytt kassasystem skulle införas. Respondenten noterade då att det var 

något som låg längre fram i tiden och tänkte inte så mycket mer saken. Sedan efter årsskiftet 

till 2008, dvs. ca två och en halv månad innan implementering, började utbildningen på allvar. 

Det handlade då om både självstudier och lärarledda genomgångar en gång i veckan fram till 

implementering. Dessa genomgångar leddes av kontorets chef som också var LSU. I sin roll 

som LSU lade denna ner ett stort arbete på att se till så hela kontoret utbildade sig i det nya 

kassasystemet. LSU:n gjorde även mycket bakomliggande arbete, såsom tekniska 

förberedelser inför implementeringsdagen. Respondenten kände en viss osäkerhet när det stod 

klart att det skulle bli ett kassasystembyte, eftersom det kräver ett nytt sätt att arbeta och 

tänka. Respondenten tänkte ändå samtidigt att ett kassasystem inte byts för att göra något 

sämre, utan att det naturligtvis finns en tro om att det ska bli en förbättring. Under 

utbildningens gång minskade denna osäkerhet och respondenten blev mer positivt inställd till 

det nya kassasystemet. 

Både självstudierna och de lärarledda genomgångarna bestod av att gå igenom det 

utbildningsmaterial som fanns att tillgå på intranätet. Det gavs även möjlighet till att åka till 

andra kontor som redan implementerat Teller för att testa på och se hur det fungerade hos 

dem, respondenten har dessutom gjort detta vid två tillfällen. Detta var något som uppfattades 

som positivt då det gav en chans att verkligen testa Teller i skarpt läge, vilket var bra inför det 
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egna kontorets implementering. Utbildningsmaterialet som fanns var bra, det gav en bra start. 

Det var svårt att lära sig ordentligt innan det nya kassasystemet verkligen användes på riktigt, 

men utbildningen gav en grund att stå på vilket gjorde att det gick lättare. En stor fördel var 

även att utbildningen till stor del genomfördes i grupp, vilket gjorde att det gick att ta hjälp av 

varandra och på så sätt lära sig på ett bättre sätt. Vad gäller förberedelserna så finns det alltid 

önskemål om ännu mer tid till utbildning, men det hade varit väldigt svårt att ge. Det fanns en 

tydlig planering av hur utbildningen på kontoret skulle gå till och den följdes, uppfattningen 

är att LSU:n gjorde ett bra arbete i detta som tog ett stort ansvar och såg till så att det fanns en 

tydlig planering. Denna planering var också utformad på ett sådant sätt att det fanns ganska 

gott om tid till att lära sig Teller. Så uppfattningen är att förberedelserna var något som sköttes 

på ett väldigt bra sätt, det kändes verkligen att Teller var något som prioriterades högt. 

5.4.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Respondenten var med på implementeringsdagen på det egna kontoret och upplevde den som 

nervös och med viss osäkerhet, men även med spänning och att det var roligt. Respondenten 

var i början väldigt mån om att inte göra några fel, tittade extra noga på vilka tangenter som 

skulle tryckas på. Det fanns en person från Stockholm som det gick att fråga om det fanns 

behov till det, även LSU:n hjälpte till vid eventuella problem. Uppfattningen är att dagen gick 

väldigt bra, självklart är det lite rörigt första dagen med en sådan förändring, men på det stora 

hela så gick det bra. Det ändå som var lite olyckligt var att implementeringen hamnade på en 

dag då de hade väldigt högt kundtryck, men det är inget som skulle kunna gjorts något åt då 

det inte bara handlar om deras kontor. Efter implementering ändrades uppfattningen om Teller 

ytterligare till det positiva, när en större förståelse av det nya kassasystemet nåddes gick det 

även att lättare se fördelarna med det. Det finns dock aspekter som gör att respondenten inte 

har en fullständig övertygelse om det nya kassasystemets förträfflighet ännu, beroende på 

vissa brister som finns i det. Vad gäller det gamla kassasystemet så fungerade det ganska bra 

och det går inte att säga att det skulle funnits något missnöje med det. Däremot går det att se 

att det klart har blivit en förbättring i och med att det nya kassasystemet har införts. Till en 

kund förklaras kassasystembytet som ett sätt att förbättra, det kan hantera mer än det gamla 

kassasystemet. Mer internt skulle respondenten också förklara kassasystembytet som en 

förbättring, men även att det ska bli en nordisk plattform. Dessutom att Teller ska vara mer 

heltäckande och att allt ska vara mer samlat. 

5.4.3 Tiden efter installationsdagen  

I det nya kassasystemet finns det fler alternativ till att lösa ärenden på. Det finns situationer 

där det går att göra på flera sätt och där resultat blir detsamma. Detta innebär dock att det även 

finns situationer där respondenten inte riktigt vet om alla dessa alternativ är accepterade sätt 

att lösa ärenden på, men i sådana fall litar respondenten på att det nya kassasystemet inte 

tillåter användaren att göra något som inte är accepterat. Teller bör alltså säga ifrån om 

användaren gör något fel. I situationer där det ändå råder viss tvekan så brukar kontoret byta 

erfarenheter med varandra för att kunna lösa eventuella problem. Är det däremot mindre saker 

som felar så brukar respondenten själv lösa situationerna genom att helt enkelt testa sig fram i 

det nya kassasystemet. När det rätta resultatet har nåtts så är situationen löst, tills någon säger 

det måste skötas på ett annat sätt. Uppfattningen är att det finns ett prat om tekniskt strul osv. 

med Teller ute på andra kontor. Däremot är det inte så på det egna kontoret där det varit 

väldigt lite problem med Teller sedan det infördes. Visst är det så att det uppstår situationer 

där Teller kommer upp på tal, men det är bara naturligt då det inte gått tillräckligt lång tid än, 

sedan implementering, för att lära sig allt med det nya kassasystemet.  
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Respondenten känner sig i dagsläget fortfarande inte riktigt bekväm med Teller. Det är inte så 

att det finns en oro varje dag, men respondenten känner ändå att denne inte riktigt behärskar 

det nya kassasystemet till en tillfredsställande grad. Förberedelserna hade nog inte kunna vara 

så mycket bättre, så det är inte där felet ligger, utan det är mer att en vana med det nya 

kassasystemet ännu inte hunnit infinna sig. Teller har fört med sig en bättre kontakt med 

kunderna, eftersom kunderna nu identifieras finns det en vetskap om vem som står framför 

dig. Det är något som är positivt då det skapar en närmare relation till kunderna och ger ett 

större engagemang från personalens sida. En negativ sak som Teller fört med sig på arbetssätt 

och rutiner är just att många saker tar längre tid då det finns mycket inbyggd säkerhet. Att det 

finns inbyggd säkerhet är bra, men det kan kännas ganska onödigt i vissa fall då det fungerade 

bra tidigare, innan Teller. Kontoret vet de regler som finns och vad som inte får göras, därför 

blir vissa säkerhetsaspekter lite överflödiga och endast tidskrävande, vilket leder till att arbetet 

nu ofta går långsammare än tidigare. Vissa av dessa aspekter förstärks också på ett litet 

kontor. Det nya kassasystemet är mer enhetligt, vilket gör att det inte blir lika omständigt att 

arbeta i. Detta trots att det alltså finns brister, så om dessa rättas till så kommer det att bli 

väldigt bra. 
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Figur 5.2 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna på kontor B, 

kopplat till händelser ut Tellerförändringen. 

5.5 Intervju kontor C respondent 1 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 28e februari 2008. Kontoret 

innefattar två kassor och klassas därför som ett av de mindre kontoren av de tre som studeras. 

Denna respondent arbetar på kontor C sedan april 2008 och har innan dess även arbetat på 

både kontor A och B. Respondentens huvudsakliga utbildning skedde på kontor A, medan det 

verkliga arbetet med Teller endast har skett på kontor C, vilket påbörjades kort efter deras 

installation.  

5.5.1 Tiden före installationsdagen  

Hörde talas om Teller för första gången i höstas då det var prat om att det skulle komma ett 

nytt kassasystem ganska snart. Eftersom det redan fanns på andra kontor så började pratet om 

Teller att gå runt mer och mer. Så i det här skedet var det inte någon chef eller liknande som 

informerade, utan det var mer allmänt prat om det. Minns inte riktigt när det började komma 

mer information om det, men de måste haft ett möte om det. Uppfattningen är att det skedde 

någon gång i början av 2008, då chefen talade om vad som skulle hända och att de skulle 

utbilda sig så de var redo när det kommer. Respondenten kände inget speciellt när det var 

klart att det skulle komma ett nytt kassasystem. Tycker att det gamla kassasystemet kändes 

väldigt gammalt och det var dags att byta ut det, så det var något positivt att bytet skulle ske. 

Under projektets gång har det känts lite både och, men på det stora hela har det känts bra. 

Utbildningen skedde på arbetstid och var individuell. På intranätet fanns övningar och en hel 

del information som skulle läsas. Detta gjordes lite när det fanns tid, vilket ibland kunde vara 

svårt att få, men uppskattningsvis spenderade respondenten ca tio timmar framför 

utbildningsmaterialet. Av dessa tio timmar var minst tre timmar sådana tillfällen då 

respondenten tog sig till arbetsplatsen även fast denne inte skulle arbeta, bara för att kunna 

sitta och utbilda sig i Teller. Respondenten använde sig endast av intranätet för att utbilda sig i 

det nya kassasystemet och har heller inte varit med på några genomgångar eller på annat sätt 

fått hjälp av andra under utbildningen. Känner inte till precis vad begreppet LSU innebär och 

vet inte vem som varit det på det kontoret respondenten utbildat sig. Så under utbildningen 

gång har det inte varit någon som det direkt gick att ställa frågor till, var det något så var det 

bara fråga vem som helst och hoppas att de visste. Vet att det även har funnits de som har åkt 

till andra kontor där de redan haft Teller installerade, men detta är inget som respondenten fått 

möjlighet till att göra.  

Det har varit svårt att kunna sitta ner i lugn och ro med utbildningsmaterialet. Förståelse finns 

för att det är mycket att göra på kontoren, men då hade det gått att lösa genom att se till så 

utbildningen inleddes tidigare så att det fanns längre tid att lära sig på. Alternativt hade det 

kunna gjorts möjligt att ägna mer tid åt det under den tidsperioden utbildningen pågick. Det är 

det som har varit det stora problemet under utbildningen, att det inte funnits tid. Det borde ha 

planerats bättre, som sagt, med specifika scheman på när det var menat att utbildningen skulle 

ske. Ett annat önskemål hade varit att vissa tillfällen få sitta tillsammans med någon annan. 

Vad gäller själva materialet så var det ganska bra utformat, lätt att förstå. Däremot saknades 

möjligheten att i övningsprogrammet kunna klicka runt i miljön. Det var hela tiden knutet till 

frågor som det skulle svaras på och om det vart fel svar så sa programmet ifrån. Det hade varit 
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bättre om det istället gick att fritt klicka runt i miljön för att på så sätt lära sig hur det såg ut 

och fungerade. Uppfattningen är att Tellerprojektet inte riktigt prioriterats fullt ut på kontoret 

från början, utan det var mer sista tiden precis innan installation som det faktiskt hände något. 

Känslan har varit att allt kring Tellerprojektet sköttes i sista minuten. 

5.5.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Respondenten var inte med på implementeringsdagen. Första dagen då respondenten använda 

det nya kassasystemet var nervöst. En anledning till att det var lite extra nervöst var just för 

det inte hade funnits möjlighet att klicka runt i det nya kassasystemet under utbildningen, så 

därför blev det väldigt annorlunda. Detta förstärktes även då det var många nya moment som 

skulle göra med Teller, exempelvis att varje kund nu skulle identifieras. Då kontoret hade haft 

Teller installerat ett par dagar när respondenten använde det för första gången så upplevde 

denne att det var ganska enkelt att få hjälp om det behövdes. De andra på kontoret hade koll 

på det mesta, åtminstone de vanliga problemen, eftersom de ändå arbetat i det nya 

kassasystemet ett par dagar. Annars var känslan att alla hjälptes åt om det var så att det 

uppkom situationer som var problematiska. Dessutom går det alltid att ringa till supporten, 

vilket de på kontoret gjorde ett par gånger. Då respondenten fortfarande inte riktigt lärt sig allt 

som kan göras i Teller är det svårt att säga om det är bra eller inte nu när det väl är på plats. 

Respondenten förväntade sig dock att Teller skulle vara ganska likt det gamla i utförande, att 

det ska gå att göra ungefär samma saker. Då det kassasystem som fanns tidigare var väldigt 

gammalt så vart det ganska skönt att det försvann, eftersom då även vissa föråldrade arbetssätt 

försvann. Så i valet mellan kassasystemen är det helt klart Teller som är det bättre, även om 

det kanske känns litet tidigt för att kunna göra en riktig jämförelse mellan kassasystemen. Till 

en kund förklaras kassasystembytet med att det gamla kassasystemet var gammalt och att det 

var dags att byta ut det. Respondenten kan själv se fördelar med det nya kassasystemet, men 

någon officiell anledning har denne inte vetskap om. Så till kunderna säger respondenten helt 

enkelt det denne själv anser ligga bakom bytet. Just eftersom det inte framkommit några 

officiella anledningar till systembytet så vet respondenten inte riktigt hur det skulle förklaras 

mer internt till någon som undrade. Respondenten har heller inte sökt efter några anledningar 

till bytet, men det skulle vara intressant att få veta det. 

5.5.3 Tiden efter installationsdagen  

På kontoret där respondenten arbetar upplever denne att de flesta utför arbetet på liknande 

sätt, vilket till stor del är tack vare kommunikationen. När det uppkommer situationer i Teller 

som är svåra brukar de diskutera fram vettiga lösningar med varandra. Om det är så att de inte 

kommer fram till någon bra lösning så brukar de, som sagt, kunna ringa till supporten som 

oftast har ett svar på frågorna. Uppfattningen är att det inte pratas så mycket om just Teller, 

varken positivt eller negativt. De gångerna då det kommer upp på tal är när det uppkommer 

situationer där det krävs en diskussion för att komma vidare. Annars så flyter arbetet på 

ganska normalt igen efter installationen så det finns ingen anledning att prata så mycket om 

det. 

Det finns fortfarande idag gånger då respondenten känner osäkerhet i det nya kassasystemet 

och därmed inte fullt behärskar det. Det har dock inte funnits tid till att lära sig allt än så 

därför finns denna oro kvar än idag. I övrigt så känner respondenten ändå att denne behärskar 

Teller ganska bra, åtminstone i de vanliga ärendena. De allra flesta kunderna som kommer in i 

banken gör något enkelt ärende och det är inte ett problem. Sen händer det emellanåt att det 

kommer in en kund som ska göra något ovanligt som kanske är krångligare och då blir det att 

tänka till lite, men det brukar lösa sig. Respondenten var själv förvånad över hur snabbt det 
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gick att känna sig ganska bekväm med Teller, redan första dagen tyckte respondenten att det 

gick ganska bra. Det var inga större problem och en anledning till det kan vara att det ändå är 

ganska likt det gamla kassasystemet. Sedan efter kanske två veckor så kändes det som de 

vanligaste ärendena verkligen satt sig, efter det har det bara varit just vissa speciella unika 

situationer som kan vara lite krångliga. Uppfattningen är att de som arbetat väldigt länge med 

det gamla kassasystemet då också kunde det till punkt och pricka och därför kanske 

fortfarande önskar att det fanns kvar. Antagligen beror detta endast på att de inte hunnit lära 

sig tillräckligt mycket om Teller än. Vad gäller arbetssätt som förändrats finns det en del 

saker som har gjort det med det nya kassasystemet, de flesta är positiva. Vad gäller önskemål 

om ytterligare förbättringar i dagsläget är det svårt att veta ännu vad som kanske borde 

förbättras. Detta för att det är svårt att veta om det är Teller som borde förbättras eller om det 

helt enkelt är så att det är respondenten själv som inte lärt sig hur allt ska gå till än. Det finns 

dock önskemål om att det kanske borde göras uppföljningar så det kan komma ut information 

om hur det går för kontoret och även hur det har gått för andra kontor. 

5.6 Intervju kontor C respondent 2 

På detta kontor ägde implementeringen av Teller rum den 28e februari 2008. Kontoret 

innefattar två kassor och klassas därför som ett av de mindre kontoren av de tre som studeras. 

5.6.1 Tiden före installationsdagen  

Respondenten hörde talas om Teller första gången för ca ett år sedan, då denne fick höra talas 

om att ett nytt kassasystem var på väg. Efter detta var det upp till personalen att skaffa sig mer 

kunskap om det nya kassasystemet via intranätet. Det hände dock inte så mycket förrän 

ganska nära inpå, vilket innebär från ca tre veckor innan implementeringsdagen. Under 

utbildningstiden fanns det en som var LSU och det var kontorets chef. Denne var kunnig 

angående det nya kassasystemet och kunde rådfrågas vid eventuella problem. Respondenten 

var från början nästan livrädd när det först kom fram att kassasystemet skulle bytas ut. När 

utbildningen sedan påbörjades blev det inte bättre av det krångliga utbildningsmaterialet på 

intranätet, snarare tvärtom. Vändningen kom vid besöket på ett annat kontor då Teller fick 

testas för första gången på riktigt. Då upptäckte respondenten att det kanske inte var så svårt 

som denne tidigare oroat sig för. 

Utbildningen skedde i huvudsak på intranätet där det fanns massor med information om 

Teller, vilket skulle läsas på arbetstid. Materialet bestod bl.a. av exempel från det nya 

kassasystemet med frågor som användaren fick svara på. Med ca tre veckor kvar till 

implementering så började respondenten titta i detta utbildningsmaterial. Det skedde då lite 

när det fanns tid, vilket var långt ifrån varje dag. Respondenten och en kollega åkte även till 

ett annat kontor som redan hade haft Teller ett tag, för att kunna testa på det hos dem. Detta 

skedde en vecka innan implementeringen på det egna kontoret och var något som 

respondenten upplevde som väldigt lärorikt. Initiativ till detta togs av kontorets chef som 

rekommenderade detta. I övrigt så hade kontoret inte några gemensamma genomgångar eller 

andra aktiviteter som skedde tillsammans, förutom att det togs upp gemensamt på något 

morgonmöte. Respondenten tyckte att materialet var väldigt rörigt, då frågorna gjorde att 

användaren hamnar på ett nytt ställe och till slut är det väldigt svårt att hitta tillbaka och veta 

var du som användare har hamnat någonstans. Detta borde kunna ha gjorts så att det var 

enklare att förstå och använda. I övrigt var det bristen på tid som gjorde att det var svårt att 

verkligen sätta sig in i utbildningsmaterialet. Den nämnda resan till ett annat kontor var det 

som gav mest för att hjälpa respondenten att förbereda sig för det nya kassasystemet. Svårt att 
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säga hur Tellerprojektet har prioriterats på kontoret då det alltid är kunderna som måste 

prioriteras högst, om det står en massa kunder och väntar så går det inte att någon istället sitter 

med annat. Det har inte kunderna förståelse för, så det går inte att göra så. Vad som kunde 

gjorts annorlunda är svårt att säga, men det kanske borde ha funnits några fler gemensamma 

genomgångar. Även om respondenten inte vet om dessa skulle varit till någon nytta. 

5.6.2 Installationsdagen och de närmaste dagarna efter  

Respondenten var med på implementeringsdagen på det egna kontoret, då de samlades 

tidigare än vanligt för att förbereda installationen. Denna dag fanns det en person från 

Stockholm som var till hjälp under dagen, dessutom fanns LSU:n som också hjälpte till 

mycket och ringde samtal när det blev problem som behövde åtgärdas. Installationen av det 

nya kassasystemet gick ganska smärtfritt och det finns inte så mycket att klaga på där. Det 

fanns inte direkt några behov på att något skulle ha gjorts på ett annorlunda sätt. Det finns 

saker som kan vara svåra att göra i det nya kassasystemet, men i sådana situationer är det bara 

att försöka hitta en lösning på något sätt. Vad gäller det gamla kassasystemet så kunde 

respondenten det väldigt väl och hade därmed inga problem med det, utan gillade det snarare. 

Uppfattningen är också att det inte bara är ovana med det nya kassasystemet som gör detta, 

utan det gamla kassasystemet var på vissa sätt också bättre än Teller. Om en kund frågar 

varför kassasystemet har bytts så svarar respondenten att det är ett bättre kassasystem helt 

enkelt. Mer internt skulle respondenten förklara det som att det gamla kassasystemet var 

ganska omodernt och denne tror att det var detta som var den största anledningen till bytet. 

5.6.3 Tiden efter installationsdagen  

Det finns situationer där det är oklart hur det är tänkt att det skall lösas. Respondenten säger 

också att de inte hunnit ta reda på hur allt ska hanteras på bästa sätt. De försöker då istället 

undvika att göra fel, vilket innebär att det då gäller att hålla reda på ärendena som genomförs. 

Det förekommer dock ändå att det blir fel, och då får det lösas på något sätt, exempelvis 

genom att ringa till supporten. Respondenten känner idag att denne behärskar Teller ganska 

bra och att det inte finns någon oro inför att använda det. Det tog ca en vecka eller lite mer att 

känna sig bekväm med det nya kassasystemet, vilket också underlättats av att det funnits en 

extra kassa öppen nästan hela tiden sedan installation. Detta har gjort att det inte funnits 

samma press eftersom kunderna delats upp på fler kassor. Det har då varit lättare att i lugn 

och ro komma in i arbetet med Teller. I dagsläget pratas det inte så mycket om Teller på 

kontoret, utan det har lagt sig. Under den första tiden när kassasystemet var nytt på det egna 

kontoret så ringde respondenten till det kontoret som denne var på besök hos under 

förberedelserna och frågade om hjälp ett par gånger, men det görs inte längre. Det 

förekommer inte heller att någon från de kontoren som var på besök hos respondentens kontor 

hör av sig till dem och frågar om hjälp. Så uppfattningen är att det inte pratas så mycket om 

Teller, utan att alla bara arbetar på som vanligt i stort sett. 
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Figur 5.3 Sammanfattning av resultatet från intervjuerna på kontor B, 

kopplat till händelser ur Tellerförändringen. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna som presenterades i föregående kapitel, 

och upplägget följer de olika faserna som återfinns i Lewins modell för 

organisationsförändring. I slutet av kapitlet presenteras en sammanfattande tabell över 

analysen på alla kontor i samtliga faser. 

6.1 Upptiningen 

För att få till stånd en upptining, som alltså innebär att en obalans skapas i den jämvikt som 

bär upp organisationens stabilitet, menar Kurt Lewin att en destabilisering av de aktuella 

beteendemönstren måste ske (Hatch, 2002). Sandström (2000) beskriver det som att denna fas 

syftar till att få upp alla problem, hot och möjligheter på bordet. Att det gäller att bryta 

blockeringar och revir samt att höja angelägenhetsnivån (ibid.). Ett första försök att göra detta 

ser ut att ha skett på samtliga kontor ca 1-1½ år innan installationen av Teller skulle ske på 

respektive kontor. 

6.1.1 Kontor A 

På kontor A har båda respondenterna först blivit informerade av sin dåvarande chef att ett nytt 

kassasystem kommer att ersätta det som användes i dagsläget. Respondent 1 tog även del av 

detta första utkast av information på Nordeas intranät. Men det dröjde ytterligare ett tag innan 

mer ingående information nådde respondenterna på kontoret. Respondent 2 menar att det var 

först senare som det informerades om att personalen skulle lära sig det nya systemet och 

respondent 1 säger att information om när implementering skulle ske kom fram mycket senare 

än när den första informationen nådde denne. Haverblad (2006) menar att det är viktigt att 

förankringsarbetet påbörjas i god tid innan själva förändringen genomförs, vilket inte ser ut att 

vara fallet här. Även Kotter & Schlesinger (1979) menar att detta arbete bör utföras i god tid 

innan förändringen äger rum, då det annars finns risk att förändringsmotstånd uppstår. 

Utbildningen började alltså inte förrän långt senare och innan dess informerades det inte 

tydligt om dess omfattning. Burnes (2000) pekar på vikten av att redan i ett tidigt stadium av 

en förändringsprocess, informera om vilka som kommer behöva genomgå utbildning, vad 

denna utbildning kommer att innefatta, när den kommer att äga rum och var den kommer att 

äga rum. Hornstein (2008) menar att anledningen till den höga andelen av IT-projekt som 

misslyckas är just för att människan, de som berörs av förändringen, glöms bort, vilket enligt 

Hornstein (2008) och Barki et al. (1993) kan undvikas genom att involvera slutanvändarna 

tidigt i förändringsprocessen.  

När väl installationsdagen närmade sig och utbildningen av Teller började berättar respondent 

1 att en intern s.k. Tellergrupp hade tillsats, vars uppgift var att arbeta med implementeringen 

av kassasystemet i fråga. Denna Tellergrupp bestod av platschefen, en bankman från 

privatsidan och en från företagssidan. Gruppen hade en genomgång för hela kontoret om vad 

förändringen skulle innebära. Vidare gick det att vända sig till denna grupp om det fanns 

frågor och funderingar rörande Teller och implementeringen, menar respondent 1. Detta kan 

ses som ett bra initiativ till att hantera osäkerheten som slutanvändarna av kassasystemet kan 

tänkas ha, då Haverblad (2006) menar att kommunikation mellan ledning och personal just är 

en viktig faktor för att hantera denna typ av osäkerhet. Något som Newman & Sabherwal 

(1996) menar är extra viktigt vid just IT-relaterade förändringar. Däremot nämner inte 

respondent 2 något om denna grupp och säger också att genomgångar för alla på kontoret inte 

alls utförts, i alla fall inte vad denne respondent vet om. Något som tyder på att förankringen 

på individnivå, som Haverblad (2006) menar är viktigt, inte fungerat på detta kontor. För att 
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förhindra att förändringsmotstånd uppstår pekar även Kotter & Schlesinger (1979) på vikten 

av att kommunikationen når ut till alla som berörs av förändringen. Bildandet av denna 

interna grupp är något som är unikt för kontor A och anledningen till detta är troligen att 

kontoret är det större av de tre studerade. Av denna anledning kan det ha funnits behov av att 

skapa en intern grupp som ansvarar för förändringen (hos kontor A alltså kallad interna 

Tellergruppen) för att kunna nå ut till användarna på samma sätt som på något av de mindre 

kontoren (B och C). 

Vidare kan upplägget med de s.k. LSU vara ytterligare ett sätt att involvera användarna i 

förändringsprocessen, då detta ju innebär att vissa på kontoret blir utvalda att lära sig allt om 

kassasystemet och sedan får i uppgift att stödja och lära detta vidare till resten av användarna. 

Involverandet av användare är en viktig del i arbetet med att implementera nya 

informationssystem (Martinsons & Chong, 1999; Hornstein, 2008), men respondent 1 menar 

att de två LSU som fanns på dennes kontor inte riktigt kunde svara på de frågor som 

respondenten och de övriga användarna kunde tänkas ha.  Vidare menar denne respondent att 

det inte fanns så många frågor innan Teller väl implementerades, vilket skulle kunna tyda på 

en god förankring där allt nått fram, men respondenten berättar sedan att alla frågor istället 

dök upp efter implementeringen vilket då istället skulle kunna tyda på att det fanns brister i 

upplägget. Respondent 2 berättar något liknande i det att utbildningsmaterialet gav denne 

respondent känslan av att det inte alls skulle bli svårt att arbeta i det nya kassasystemet, men 

när väl kassasystemet implementerats var verkligheten en annan. Det var då som det borde 

funnits tillgång till välbehövlig hjälp, vilket respondenten menar att det inte gjorde. 

Sandström (2000) menar att det i upptiningsfasen är viktigt att få upp alla oklarheter på 

bordet, vilket uppenbarligen inte skett i detta fall då dessa uppkommit först efter 

upptiningsfasen avslutats. Vilket skulle kunna bero på det Rubenowitz (2004) tar upp om de 

ansvariga för förändringen. Att dessa ofta missar individens reaktioner, då de är för upptagna 

med tekniska och administrativa delar av förändringsprocessen.  

Generellt när det gäller utbildningen vid en förändring så menar Kotter & Schlesinger (1979) 

att om denna inte erbjuds på ett bra sätt kan det resultera i att de nya sätten att arbeta på inte 

når fram till de som berörs av dem. Något som däremot hjälpte när det gäller utbildningen, 

enligt respondenterna, var tillgången till en kassa som Teller redan var installerad på. Detta 

nämner båda respondenterna som väldigt bra och ett intryck fås av att utbildningsmaterialet 

som respondenterna tagit del av innan (i form av intranät, LSU, etc.) inte gick att jämföra i 

förberedelseväg som denna kassa gjorde. Och önskemål fanns att denna kassa skulle ha 

införts tidigare. Även möjligheten att åka till ett kontor som redan hade implementerat Teller 

var uppskattat av den respondent av de två som gjorde det. Respondent 2 menar dock att 

denna möjlighet inte hade blivit av om inte initiativ tagits från densamme. Kotter (1998) 

menar att det är ett vanligt problem vid förändringsarbeten, att utbildning inte erbjuds i 

tillräckligt stor utsträckning. I detta fall tenderar det att överensstämma med hur 

respondenterna på detta kontor upplevt det. Även Jiang et al. (2000) pekar på vikten av att vid 

IT-förändringar erbjuda en ordentlig utbildning, dessutom är det även viktigt att låta 

användaren experimentera i det nya informationssystemet innan implementering. Vidare 

nämner respondenterna att det pratas mycket om Teller och att det ska prioriteras, men när det 

väl kommer till kritan så prioriteras ändå andra saker före vilket gör att värdefull 

utbildningstid försvinner från respondenterna, som också nämner att det händer att de måste 

sitta efter jobbet med utbildningen för att hinna med. 
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Den största bristen ser alltså ut att vara den interna planeringen. Något som båda 

respondenterna framhåller. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med tid att utbilda sig, 

något som skulle kunna inverka på respondenternas synpunkter på utbildningsdelarna. Det 

skulle alltså kunna vara så att de inte har hunnit ta del av allt material och därför ansett 

utbildningsmaterialet undermåligt. Men samtidigt kan det handla om det som Ahrenfelt 

(2001) pekar på. Det faktum att personer tillgodogör sig information på olika sätt (ibid.). 

Detta kan innebära att en enskild respondents kritik mot någon del av utbildningsmaterialet 

inte behöver betyda att denna varit dålig, utan endast att det inte passade för respondenten i 

fråga. Oavsett anledning så ter sig försöken som kontoret gjort för att förbereda 

respondenterna och deras kollegor som goda, men som sedan av olika anledningar inte 

upplevts på det sättet av respondenterna.  

Sammanfattat ser det ut som om respondenterna har nått upptiningsfasen under stor förvirring. 

Då exempelvis den ena respondenten menar att det varit genomgångar och att det funnits 

möjlighet att få svar på frågor medan den andra nämner att det inte funnits några 

gemensamma genomgångar ”i alla fall inte som denne varit med på”, vilket tyder på ett 

ovetande om dessa. Även respondenten på kontor C som fått sin utbildning på kontor A 

nämner att denne inte varit med på några gemensamma utbildningsmöten utan att 

utbildningen varit helt individuell. Varför vissa varit med på genomgångar och andra inte ens 

visste om att dessa fanns går det att spekulera i, men tydligt är i alla fall att förankringen inte 

gjorts på individnivå (Haverblad, 2006). Det ser inte heller ut som om förtydliganden om 

förändringens nödvändighet har kommunicerats ordentligt inom detta kontor, vilket är 

beklagligt då detta är viktigt i förankringsprocessen (Haverblad, 2006; Jiang et al., 2000). 

Respondenterna går alltså in i förändringsfasen (den som i detta fall innebär att Teller väl 

implementeras) på olika villkor och med många oklarheter om vad som väntar. Då båda 

respondenterna varit positiva till förändringen redan från början kan inget större 

förändringsmotstånd identifieras. Däremot kan vissa brister i förankringsarbetet, exempelvis 

att kommunikationen inte nått ut till alla, tyda på att det finns en risk för att ett visst 

förändringsmotstånd ändå infunnit sig vid detta skede.  

6.1.2 Kontor B 

På kontor B har respondenterna liknande erfarenheter vad gäller när informationen om Teller 

först nådde dem. Båda respondenterna fick lite information i ett tidigt skede men funderade 

inte mer på det förrän ”utbildningen började på allvar”, som respondent 2 uttrycker det. Även 

här kan resonemanget som bland andra Kotter (1998), Haverblad (2006) och Hornstein (2008) 

för, om vikten av att förankringen måste börja i god tid, tänkas ha relevans. Däremot så är det, 

bortsett från när de två respondenterna första gången fick reda på att kassasystemet skulle 

bytas, väldigt lite som liknar upplevelsen som respondenterna på kontor A har. På detta 

kontor var platschefen LSU och utbildningen hölls av denne i grupp blandat med självstudier 

för respondenterna och deras kollegor. Respondenterna berättar att LSU:n la ner mycket 

arbete för att se till att hela kontoret utbildade sig. Det utbildningsmaterial som fanns på 

intranätet (som i kontor A:s respondenters fall endast användes till självstudier) togs med i de 

”lärarledda”, som en respondent uttryckte det, genomgångarna för alla på kontoret som detta 

kontors LSU hade. Respondent 1 nämner också att deras LSU inte vanligtvis arbetar i 

kassa/kundtjänst så i vissa fall kunde LSU:n inte besvara frågor som uppkom, men lösningar 

har alltid kommit fram på något sätt ändå tillslut. Kotter & Schlesinger (1979) pekar på vikten 

av att, för att förhindra uppkomsten av förändringsmotstånd, ha någon som lyssnar på de 

anställdas åsikter om förändringen. Detta verkar ha varit fallet här då utbildningen 

regelbundet skett i grupp och eventuella problem alltså löstes gemensamt. Vilket tyder på att 
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det tagits hänsyn till de anställdas reaktioner på förändringsprocessen, något som alltså 

Rubenowitz (2004) menar är viktigt. Detta låter väldigt olikt respondenterna på kontor A:s 

upplevelser, där det dels inte uppkom så många frågor innan installationsdagen, men om det 

gjorde det så kunde oftast inte någon svara på dessa och frågorna förblev då obesvarade. En 

annan skillnad i dessa respondenters upplevelser jämfört med kontor A är att planeringen 

beskrivs som väldigt bra och förberedelserna inför installationen likaså. Hos kontor B fanns 

det inte någon intern grupp tillsatt specifikt för Tellerförändringen, vilket troligen beror på att 

kontor B är mindre (räknat till antalet kassor) än kontor A. Då kontor B är mindre kan det 

tänkas att det istället räcker med den egna LSU:n för att göra det som var menat att den 

interna gruppen på kontor A skulle hantera. 

Även respondenterna på detta kontor fick möjlighet att åka till ett kontor som redan hade 

Teller installerat för att ytterligare bygga på utbildning och förberedelser, en av 

respondenterna åkte till och med iväg vid två tillfällen. Detta kan jämföras med kontor A:s 

respondenter, där den ena menade att om inte denne hade tagit initiativ till att få åka iväg hade 

detta inte skett. Respondenterna på detta kontor menade även de att det gav väldigt mycket att 

på detta sätt använda kassasystemet i sin rätta miljö, eller ”testa kassasystemet i skarpt läge” 

som ena respondenten uttryckte det. Utbildningsmaterialet som fanns att tillgå innan 

installation var i det stora hela bra och även om det skiljde en del mot hur Teller fungerade i 

verkligheten så gjorde materialet att det gick lättare att lära sig det, enligt respondent 2. Detta 

tyder på att det som Jiang et al. (2000) tar upp om att låta användaren experimentera i 

informationssystemet innan implementering verkligen är viktigt. Detta då det verkade ha haft 

stor påverkan på kontor B:s respondenter, trots att utbildningen i övrigt upplevdes som bra. 

Både allt prat om Teller, att det fanns en tydlig utbildningsplan och att den lokala platschefen 

(som alltså var deras LSU) engagerade användarna, gjorde att Teller kändes väldigt prioriterar 

på kontoret. En av respondenterna menar att själva förberedelserna var svåra att planera på ett 

bättre sätt. Burnes (2000) framhäver att det är viktigt att det finns en effektiv 

kommunikationskanal, där de anställda som berörs av förändringen informeras av vad som 

händer och kommer att hända. Vidare menar Burnes (2000) att det är viktigt att klargöra hur 

förändringen kan komma att påverka, eller hur den definitivt kommer att påverka de anställda 

och att kommunikationen sker på en regelbunden basis istället för att bara dyka upp 

sporadiskt, vilket även bör göras för att förhindra uppkomsten av förändringsmotstånd. Detta 

är något som liknar hur kontor B:s respondenter upplever att förändringsarbetet har gått till. 

Sammanfattat ser det ut som om respondenterna på kontor B går in i förändringsfasen med en 

helt annan utgångspunkt än kontor A. Upptiningen nås på ett tillfredställande och kontrollerat 

sätt tack vare den lokala ledningen, som också var LSU. Detta tyder på att respondenterna på 

detta kontor har fått ordentligt stöd av ledningen, något som Kotter & Schlesinger (1979) 

lyfter fram som en viktig aspekt i förändringsarbetet. Båda respondenterna verkar känna sig 

bekväma med hur jämvikten har destabiliserats (Hatch, 2002) och är väl förberedda inför vad 

som komma skall. Detta innebär även att något förändringsmotstånd inte kan identifieras 

inom detta kontor i det här skedet, åtminstone inget som beror på brister i upplägget. Det enda 

som kan liknas vid ett förändringsmotstånd är att respondenterna till en början kände att 

kassasystembytet skulle bli lite jobbigt. Men tack vare utbildningens upplägg och utformning, 

med bl.a. en effektiv kommunikation som Burnes (2000) pekar på, ändrades dock troligen 

denna åsikt ganska snabbt. 
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6.1.3 Kontor C 

Respondent 2 på kontor C har liknande erfarenheter vad gäller när denne först hörde talas om 

Teller. Däremot har respondent 1 på kontor C inte tagit del av informationen av någon chef 

eller från intranätet utan uttrycker det som att det var ”det allmänna pratet” som fick denne att 

uppmärksamma bytet (denna respondent fick även sin utbildning inför installationen på 

kontor A). Haverblad (2006) menar att förankring nås genom kontinuerlig information och 

kommunikation, något som även Burnes (2000) alltså nämner bör göras för att förhindra 

uppkomsten av förändringsmotstånd. Detta är något som inte riktigt har skett på något kontor 

från det att respondenterna på kontor A, B och även respondent 2 på detta kontor först hörde 

talas om Teller till det att installationsdagen inte var så långt borta. Även om kontor B sedan 

lyckades betydligt bättre än kontor A när väl installationsdatumet närmade sig och 

utbildningen började. För respondent 1, på detta kontor, som insåg att kassasystemet var i färd 

med att bytas tack vare ”det allmänna pratet”, visar det på vikten av Ahrenfelts (2001) och 

Kotters (1998) resonemang om att budskapet måste framföras upprepande gånger för nå fram 

till alla med önskad effekt och inte riskera att försvinna på vägen. Denne respondent hade 

alltså fått sin utbildning på kontor A innan denne började arbeta på kontor C, och det visar sig 

att det inte fanns någon vetskap om några allmänna genomgångar på något kontor hos denne 

respondent. Här går det att urskilja en likhet i respondent 2 på kontor A:s upplevelse, dvs. de 

genomgångar som respondent 1 på kontor A menar fanns inte märktes av. På kontor C fanns 

inte heller (i likhet med kontor B) någon internt tillsatt grupp. Vilket kan härledas till samma 

diskussion som vid kontor B, om att detta beror på kontorens olika storlekar.  

Respondent 2 berättar att utbildningen skedde individuellt och i huvudsak på intranätet, vid ett 

tillfälle diskuterades det lite på ett morgonmöte men i övrigt var det intranätet som fanns att 

tillgå. Respondenten anser att materialet var väldigt rörigt och önskar att det varit enklare att 

förstå och använda. Respondenten berättar också att denne och en kollega, i likhet med de 

andra kontoren, åkte iväg till ett kontor som redan implementerat Teller och menar att detta 

var väldigt lärorikt. Att låta personalen experimentera med det nya informationssystemet 

innan det tas i bruk är som sagt ett viktigt led i utbildningen (Jiang et al., 2000). Initiativ till 

detta togs av kontorets chef som även var deras LSU. LSU:n var också kunnig angående det 

nya kassasystemet och det gick att fråga om det fanns problem, menar respondenten. 

Dessutom önskar även denna respondent att gemensamma genomgångar borde hållits. Detta 

tillsammans med respondentens syn på utbildningsmaterialet kan tyda på att denne inte är helt 

nöjd med hur utbildningen gått till väga. Något som kan tänkas ha sin förklaring i det 

Ahrenfelt (2001) säger om att människor tar till sig information på olika sätt och att det är 

viktigt att se till så informationen når ut till alla. I likhet med kontor A ser det alltså inte ut 

som att den förändringsansvarige på kontor C heller lyckats med det Rubenowitz (2004) 

menar är viktigt, att ta hänsyn till användarnas reaktioner på förändringsprocessen, något som 

alltså kontor B verka varit lyckosammare med. Vidare nämner respondenten att denne var 

”nästan livrädd” när det stod klart att kassasystemet skulle bytas ut, något som Hedman & 

Kalling (2002) menar är vanligt vid just IT-relaterade förändringar. De säger även att det då är 

viktigt att skapa en vilja att lära sig det nya, vilket inte verkar ha skett i detta fall då 

respondenten alltså är relativt kritisk till utbildningsmaterialet. Detta betyder nödvändigtvis 

inte att det var fel på materialet i sig, utan att respondenten kände så på grund av sin rädsla, 

något som Bolman & Deal (2003) menar är upphov till förändringsmotstånd. 

Respondent 1 (som alltså utbildades på kontor A, men nu arbetar på kontor C) berättar att 

utbildningen var helt individuell för denne och några gemensamma genomgångar eller hjälp 

på andra sätt fanns inte att tillgå. Respondenten berättar också att några har åkt till andra 
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kontor som redan har installerat Teller men att respondenten inte har fått möjlighet att göra 

detta. Annars upplever denne respondent, till skillnad från respondent 2, att materialet var bra 

utformat och lätt att förstå även om vissa saker kunde gjorts lite bättre. Denna respondent var 

även positiv till kassasystembytet från början, vilket kan vara en förklaring till att denne 

tycker utbildningsmaterialet var bra. Något som kan tolkas som att det fanns en vilja att lära 

sig, som Hedman & Kalling (2002) alltså säger är viktigt vid IT-relaterade förändringar. Detta 

är även något som ytterligare understryker resonemanget i föregående stycke om den andre 

respondentens motstånd. Även här efterfrågar respondenten att få sitta tillsammans med andra 

för att kunna diskutera eventuella frågor. 

Vad gäller tiden att ta del av utbildningsmaterialet så nämner respondent 2 att den var knapp, 

vilket gjorde det svårt att verkligen sätta sig in i det. Detta skulle kunna vara ytterligare en 

anledning till att denne respondent upplever materialet som rörigt, svårt att använda och svårt 

att förstå. Respondenten menar att det var svårt att finna tid att sätta sig med materialet på 

grund av att kunderna på kontoret prioriterades högre än utbildningen i Teller gjorde. 

Respondent 1 berättar att det varit svårt att i lugn och ro sätta sig ner med 

utbildningsmaterialet. Denne respondent menar att utbildningen borde börjat tidigare än så 

nära inpå installationsdagen och kritiserar även planeringen och upplägget av utbildningen på 

kontoret. Detta stämmer överens med respondenterna på kontor A:s (där denne respondents 

utbildning skedde) upplevelser om planering och utbildning, som menades vara under all 

kritik. Vidare har respondenten upplevt att allt kring Teller har skett i sista minuten på 

kontoret. En annan likhet mellan kontor C:s och kontor A:s respondenter är upplevelsen av att 

Teller inte har varit prioriterat. 

Sammanfattat kan det sägas att det går att identifiera ett visst motstånd inom detta kontor. Då 

förändringen befinner sig i sitt inledande skede (upptining) ter det sig ganska naturligt att 

också förändringsmotståndet gör detta, något som Ahrenfelt (2001) väljer att kalla motstånd 

av första fasen. Respondent 2 är från början negativt inställd till att kassasystemet skall bytas 

ut, detta utan att denne egentligen vet vad förändringen innebär, något som alltså stämmer 

överrens med det Ahrenfelt (2001) kallar för första fasens motstånd. Vidare verkar det som att 

respondenten även gått över till den andra fasen i förändringsmotståndet, där Ahrenfelt (2001) 

menar att större förståelse för förändringen och vad denna innebär skaffas. Däremot verkar 

inte detta lett till att motståndet ökat, utan snarare tvärtom, när respondenten fick åka till ett 

annat kontor och testa på det nya kassasystemet ändrades dennes uppfattning till att bli något 

positivt. Därmed kan det motstånd som till en början funnits, till största delen omvandlats till 

något positivt när respondenten går vidare in i förändringsfasen.   

6.2 Förändringen 

När upptiningen väl är klar innebär den andra fasen, förändringen eller rörelsen, att skeendet i 

den nu obalanserade organisationen påverkas på något sätt. Förändringen pågår ända till en ny 

balans uppstår mellan hindrande och pådrivande krafter. (Hatch, 2002) Sandström (2000) 

menar att denna fas kan delas upp i två delar där den ena behandlar implementering och 

tillämpning på gruppnivå. Om några av de personer som berörs av förändringen inte varit med 

hela vägen från början, måste ofta en större kraftansträngning läggas på att skapa acceptans 

hos dessa individer. Den andra delen i Sandströms (2000) tolkning av förändringsfasen 

innebär att förändringen omsätts på individnivå och att individen bör fundera på hur denne 

kan gå vidare från denna fas. För respondenterna och deras kollegor på de olika 

Nordeakontoren innebär denna påverkan att installationsdagen inträffar. Då vissa av 
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respondenterna ej närvarade vid installationsdagen innebär deras förändring den första dagen 

de arbetade med Teller på deras eget kontor och de närmaste dagarna efter. 

6.2.1 Kontor A 

Detta kontors respondenter gick in i förändringsfasen under stor förvirring. Respondenternas 

utbildning och förberedelser hade skiljts åt ganska markant. Dålig planering, dålig respons när 

problem uppkom samt ett allmänt ovetande bland LSU:arna är några av upplevelserna som 

respondenterna för med sig in i denna fas. Båda respondenterna upplever att det nya 

kassasystemet har brister. Den ena respondenten är dock övervägande positiv till det och har 

överseende med dessa brister. Respondent 2 däremot menar att kassasystemet inte stämmer 

överens med den bild respondenten fått av det genom utbildningsmaterialet, vilket tyder på att 

det motstånd som följt med från upptiningsfasen nu hårdnat och blivit mer konkret. Detta då 

större förståelse om vad förändringen innebär har infunnit sig, vilket Ahrenfelt (2001) kallar 

för motstånd av andra fasen. Detta skulle återigen kunna bero på att tiden som respondenten 

fått möjlighet att utbilda sig varit knapp. Då respondenter på andra kontor inte upplevt det på 

samma sätt. Båda respondenterna upplever själva installationsdagen som smått kaotisk men 

menar att den nog inte gått att genomföra på något annat sätt med de förutsättningar som 

fanns. Ett exempel är att teknikerna som kom den dagen satte igång på morgonen och 

stannade kvar när kontoret öppnade för att ta itu med eventuella tekniska problem. 

Respondent 1 menar att dessa tekniker borde installerat Teller under helgen innan eller att 

installationen spreds ut över några dagar så att allt inte kom på en gång. Vilket kan ses som en 

bidragande orsak till förvirringen. Detta kontors respondenter kom ju också in i 

installationsdagen under förvirrande omständigheter, vilket troligtvis gör att det fortsatt 

upplevs som förvirrat. Något som dock hjälpte båda respondenterna var möjligheten att fråga 

en person från projektgruppen i Stockholm. Respondenterna upplevde det som att det var 

denna person som var mest kunnig när det gällde Teller. Troligtvis dämpades förvirringen lite 

tack vare denna persons närvaro. Kotter & Schlesinger (1979) pekar på vikten av att det finns 

någon att vända sig till vid frågor och problem, vilket denna person från projektgruppen i 

Stockholm verkar ha bidragit med. 

Sammanfattat ser det ut som om kontor A:s respondenters upplevelser i upptiningsfasen 

medförde bekymmer under förändringsfasen. Dagen sågs som smått kaotisk även om ingen av 

respondenterna hade något att jämföra med och menade att det nog inte kunnat ske på annat 

sätt. Det förändringsmotstånd som kan identifieras i denna fas verkar alltså har hårdnat 

jämfört med tidigare och det är respondent 2 som ger uttryck för detta motstånd. Denne har 

alltså nu mer konkreta och underbyggda argument för varför kassasystemet och förändringen 

är negativa, något som av Ahrenfelt (2001) alltså kallas motstånd av den andra fasen. Detta 

motstånd kan liknas vid Kontor B som blev kvitt sitt motstånd redan i upptiningsfasen tack 

vare en effektiv och välplanerad utbildning. Respondent 1 på detta kontor däremot säger sig 

ha överseende med eventuella brister då denne inser att Teller inte kan fungera felfritt direkt 

från början. 

6.2.2 Kontor B 

Kontor B:s respondenter gick in i förändringsfasen till synes väl förberedda och med gott 

självförtroende. Utbildningen, planeringen och LSU:ns agerande upplevdes av båda 

respondenter som mycket bra. Det har tillsynes också påverkat resultatet av 

installationsdagen, som av båda respondenterna upplevs som lyckad och väl genomförd (i 

respondent 1:s fall var första dagen med Teller dagen efter installationsdagen). Detta trots att 

det var extra högt kundtryck denna dag, som ena respondenten nämner. Båda respondenterna 
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nämner också att de var nervösa inför dagen och respondent 2 tillägger att det trots det var 

både spännande och roligt att arbeta denna dag. Respondent 2, som var med på 

installationsdagen, berättar att en kunnig person från projektgruppen närvarade även vid deras 

kontors implementeringsdag och att denne kunde besvara frågor som uppkom. Men till 

skillnad från kontor A, var detta kontors LSU även till stor hjälp. Även här kan Kotter & 

Schlesingers (1979) resonemang om att tillhandahålla personer som stöd föras, men i kontor 

B:s fall gäller detta alltså i dubbel bemärkelse då även kontorets LSU fanns att tillgå på ett 

önskvärt sätt. Respondent 1, som arbetade första gången med Teller dagen efter 

implementeringsdagen, upplevde det inte heller som något problem att komma igång med 

Teller sin första dag. Detta trots att inte personen från projektgruppen fanns att tillgå denna 

dag. Respondenten tillägger dock att det hade uppskattats med ytterligare en person som 

kunde svara på frågor. Respondent 1 nämner även att det efter implementeringen funnits 

möjlighet att ringa och e-posta till en supportgrupp som varit till stor hjälp. 

Sammanfattat för respondenterna på detta kontor har förändringsfasen tillsynes flutit på bra 

och respondenterna upplever även denna fas som tillfredställande. Troligen kan detta härledas 

till hur upptiningsfasen gått till för dessa respondenter. Då det inte kunnat identifieras något 

förändringsmotstånd tidigare är det inte troligt att något sådant heller infunnits sig i detta 

skede. Detta eftersom respondenterna upplever att denna fas genomförts på ett 

tillfredsställande sätt. 

6.2.3 Kontor C 

Respondent 2 var med vid installationsdagen och upplever att dagen passerade smärtfritt. 

Även här berättas om en person från projektgruppen i Stockholm som hjälpte till med 

eventuella funderingar respondenten och dennes kollegor kunde tänkas ha. Respondent 1, som 

utbildade sig på kontor A, arbetar nu sin första dag på kontor C. Denne var inte med vid 

installationsdagen, men beskriver sin första dag som nervös. Respondenten betonar även att 

denne var extra nervös på grund av att utbildningen som denne fått inte förberedde 

respondenten tillräckligt inför hur Teller verkligen fungerade. Respondenten upplever nya 

moment i Teller som jobbiga vilket förstärkte dennes nervositet under förändringsfasen. 

Däremot hade respondenten fördelen av att börja arbeta på ett kontor som hunnit bekanta sig 

med det nya kassasystemet, vilket gjorde att denne hade många människor att fråga om hjälp. 

Även möjligheten att ringa support och få hjälp har utnyttjats av respondentens kontor, vilket 

respondenten upplever som givande. Även om respondent 1 inte var med på själva 

implementeringsdagen på kontor C så verkar behovet, som Kotter & Schlesinger (1979) tar 

upp, av stödpersoner löst sig tack vare att övrig personal fått erfarenhet av kassasystemet samt 

att det fanns en support att tillgå. Jiang et al. (2000) pekar dessutom på just vikten av att 

tillhandahålla support vid IT-förändringar. 

Det förändringsmotstånd som respondent 2 tidigare gav uttryck för i upptiningsfasen 

övervanns innan Teller installerades. Detta tillsammans med det faktum att denne upplever 

installationsdagen som tillfredsställande gör att det inte är troligt att något nytt motstånd 

infunnit sig, åtminstone inte hos denna respondent. Då respondent 1 säger sig känna att denne 

inte var tillräckligt förberedd inför installationen och att den första dagen därför var extra 

nervös, kan det tänkas att det finns risk för att detta leder till att ett förändringsmotstånd 

infinner sig. Detta om inte respondenten klarar av att utföra sitt arbete på grund av sin 

bristande förberedelse. Respondenten nämner dock att arbetet den första dagen gick över 

förväntan, vilket gör att risken för motstånd tenderar att vara tämligen liten. 
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6.3 Nedfrysning 

Den tredje och sista fasen, nedfrysningen, äger rum då de nya beteendemönstren stabiliseras 

eller blir institutionaliserade och förhoppningen är att de nya beteendena är relativt skyddade 

från tillbakagång (Hatch, 2002). Sandström (2000) menar att det i denna fas är viktigt att 

uppmuntra och eventuellt belöna de som tagit till sig nyordningen och börjat agera därefter. 

Det är även viktigt att ingripa kraftfullt mot eventuellt kvarvarande motstånd. (ibid.) 

6.3.1 Kontor A 

Kontor A:s respondenter ser, precis som i tidigare faser, ut att vara i en förvirrad 

nedfrysningsfas. Båda respondenterna berättar att det råder förvirring om hur ärenden i Teller 

ska lösas och vilket som är det ”rätta” sättet att arbeta på i kassasystemet. Respondenterna 

berättar också att de måste gå till sin chef eller e-posta support när problem uppstår, vilket 

skulle kunna tyda på att utbildningen de gått igenom innan installationsdagen antingen var 

bristfällig eller att de helt enkelt inte kunde ta till sig allt på grund av tidsbrist. Det senare 

alternativet låter mest troligt då respondenterna berättat att det varit stora problem med just 

planeringen och tid som allokerats till utbildning av Teller. Vidare så kan inte alltid supporten 

som kontaktas lösa problemen vilket gör att förvirringen fortgår, berättar respondenterna. 

Detta problem har exempelvis inte kontor B i samma utsträckning, vilket skulle kunna 

innebära att tack vare kontor B:s framgång i framför allt upptiningsfasen, där utbildningen 

upplevdes som mycket bra, kan de anställda på detta kontor bättre beskriva och förklara 

problemen som uppstått och på så sätt också lättare att få hjälp och instruktioner av supporten. 

Martinsons & Chong (1999) säger att en bra teknisk support inte automatiskt betyder att 

införandet av ett nytt informationssystem lyckas, utan att andra strukturella, sociala och 

psykologiska faktorer kan komma emellan och förhindra att förändringen lyckas. Då 

respondenterna på kontor B verkar vara nöjda med supporten som erbjuds är det troligt att 

denna också kan fungera bra, respondenterna på kontor A däremot känner inte likadant. Detta 

kan då bero på att det finns andra faktorer bakom som gör att det inte fungerar. Då det råder 

en stor förvirring på detta kontor är det troligt att detta har en stor påverkan på att supporten 

inte uppfattas som helt tillfredsställande, vilket alltså innebär att det inte är fel på supporten i 

sig. Respondent 1 uttrycker en vilja att, även om det går att ”klicka sig fram” till en lösning, 

alla anställda på kontoret arbetar på samma sätt. Detta ser alltså inte ut att vara fallet på kontor 

A och härleds troligtvis även detta till upptiningsfasens alla olika moment som inte utförts 

tillfredställande för respondenterna. 

Under intervjun berättar båda respondenterna att det dagligen fortfarande pratas mycket om 

Teller, något som tyder på att nedfrysningen inte alls är nådd bland detta kontors anställda och 

att det fortfarande finns ett visst motstånd kvar. Ahrenfelt (2001) menar att om det nya får 

finnas kvar tillräckligt länge och målet med förändringen fortsätter att upprepas så kommer 

det sista motståndet att tillslut försvinna. Lewin menar därtill att det nya beteendet måste ha 

rotat sig hos individen i tillräckligt stor utsträckning för att organisationen ska kunna frysas 

ned och därmed inte gå tillbaka till gamla beteenden. (Hatch, 2002) Vad ”tillräckligt länge” 

innebär kan diskuteras men i detta fall ser det inte ut som att Teller funnits så länge på kontor 

A att respondenterna och deras kollegor tagit till sig kassasystemet och allt nytt som det 

medfört. En förutsättning för att förändringen ska kunna nedfrysas är dock att det 

förändringsmotstånd som finns inte når det Ahrenfelt (2001) kallar för tredje fasens motstånd. 

Detta då denna fas innebär att motståndet går in i något som kallas ”sabotage”, vilket innebär 

att organisationen börjar agera mot förändringen och försöker gå tillbaka till gamla arbetssätt. 

I ett sådant fall är det svårt att se hur förändringen skall kunna stabiliseras. Det finns 

emellertid inget som tyder på att det motstånd som finns inom kontor A har nått denna tredje 
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fas, men Sandström (2000) säger att det, i nedfrysningsfasen, är viktigt att kraftfullt agera mot 

det motståndet som finns kvar. Upprepningen av målet, som alltså är ett sätt att göra detta, ser 

inte alls ut att ha skett inom kontor A. Målet med förändringen har förankrats dåligt genom 

hela förändringsprocessen, vilket visat sig i de två respondenternas svar och bristande 

kunskap angående de egentliga anledningarna till att kassasystemet byts. Detta innebär att det 

finns viss risk för att nedfrysningen av denna förändring inte lyckas om det inte görs 

någonting mer för att motverka motståndet. 

Ytterligare tecken som visar på att respondenterna på detta kontor inte nått nedfrysning är dels 

att respondent 1 menar att denne inte har ”hunnit göra allt” i Teller och att det finns önskemål 

om att kunna lämna in förbättringsförslag till ”rätt” personer men att instruktioner kring hur 

detta ska gå till eller någon att fråga om detta inte finns. Och dels att respondent 2 menar att 

det trots all förvirring och alla frågor som uppkommer ändå är väldigt tyst om Teller just nu. 

Denne respondent efterlyser en återkoppling och menar att förvirringen måste lösas på något 

sätt, där ett sätt kan vara möjlighet att få svar på alla frågor. 

6.3.2 Kontor B 

Kontor B:s respondenter som upplever att de har tagit sig igenom de tidigare faserna på ett bra 

och tillfredställande sätt, berättar att när det uppstått situationer om oklarheter hur något ska 

göras har det diskuterats tillsammans på kontoret för att komma överens om hur detta ska 

utföras. Så att alla ska arbeta på samma sätt. Detta skiljer sig från kontor A:s 

tillvägagångssätt, där respondenterna berättar att de testar sig fram till lösningar och är 

medvetna om att saker inte görs på ett enhetligt sätt trots att detta är att föredra. Detta visar 

återigen på nyttan av kontor B:s planering och strategi att genomföra förändringsprocessen, 

som hela tiden har flutit på för respondenterna och deras kollegor. Burnes (2004) och Weick 

& Quinn (1999) säger att en förutsättning för att nedfrysningen skall lyckas är att 

förändringen bland annat överrensstämmer med de upplärdas omgivning. Därför, menar 

Burnes (2004), såg Lewin framgångsrik förändring som en gruppaktivitet, vilket är en 

förutsättning för att förändringen skall bli ihållande. Här går det alltså tydligt att se en skillnad 

mellan kontoren A och B, där kontor B samarbetar och agerar på ett enhetligt sätt medan 

kontor A gör det motsatta. Vidare nämner en av respondenterna att denne uppfattar att det 

pratas om tekniskt strul med Teller på andra kontor, något som det enligt respondenten inte 

upplevts vara hos dennes kontor. Respondenten menar att det varit väldigt lite problem med 

Teller ända sedan det infördes. Detta kan tänkas bero på alla de problem som vi identifierat 

under intervjuerna med exempelvis kontor A, snarare än att det är något tekniskt som är 

problemet. Alltså att planeringen kring utbildningen och andra negativa faktorer ju har gjort 

att kontor A:s respondenter upplever stor förvirring kring förändringsprocessen - i alla faser. 

Martinsons & Chong (1999) säger också att det ofta inte är tekniken som är anledningen till 

att ett IT-projekt misslyckas, utan att tekniskt välgjorda applikationer riskerar att saboteras om 

de lägger sig emellan redan etablerade sociala nätverk. Detta kontor, som alltså kan sägas ha 

lyckats bra i samtliga faser, visar nu på respondenternas svar att tankar och handlingar av de 

inblandade i en förändring skulle kunna påverka utfallet av den. Då deras LSU aktivt sett till 

att allt fungerar och att de inblandade har fått gehör för sina frågor och funderingar. 

Respondenterna och deras kollegor på detta kontor ser inte heller ut att ha nått fullständig 

nedfrysning. Även om dessa har kommit avsevärt längre än kontor A. En av respondenterna 

uttrycker det som att ”det vardagliga arbetet har börjat återgå till det normala” och att det inte 

pratas om Teller längre i någon större utsträckning, vilket skulle kunna innebära en 

nedfrysning. Men den andra intervjuade respondenten nämner att denne inte riktigt behärskar 
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Teller och att det krävs mer tid för att helt komma till rätta med allt nytt. Då det i stort sett inte 

kunnat identifieras något motstånd hos respondenterna på detta kontor under denna 

förändringsprocess, kan det tänkas att det just är tid som behövs för att förändringen ska bli 

nedfryst. Lewin säger också att det nya beteendet måste hinna rota sig tillräckligt hos 

användaren för att förändringen ska kunna kallas nedfryst (Hatch, 2002). Detta innebär att 

kontor B är på god väg men inte riktigt är framme och förändringen kan inte helt kallas 

nedfryst. 

6.3.3 Kontor C 

På detta kontor är förutsättningarna för respondenterna olika i denna fas. Respondent 1 har 

gått igenom upptiningsfasen på kontor A och därav varken fått åka iväg till ett kontor som 

redan installerat Teller för att öva, eller varit med på några gemensamma genomgångar. 

Denne respondent har alltså hamnat mitt i den undermåliga planeringen och allokeringen av 

tid som respondenterna på kontor A beskrivit. Detta mynnar ut i att respondenten känner oro 

för att göra fel och inte lärt sig hur allt ska göras i Teller, eftersom respondenten nämner att 

just tidsbristen gjort att oron består. Denna respondents oro, som även uppmärksammades 

under förändringsfasen, kan alltså föra med sig att förändringsmotstånd uppkommer, menar 

Bolman & Deal (2003). En väl fungerande kommunikation är som tidigare påpekats något 

som kan dämpa denna oro och minska risken för förändringsmotstånd, vilket exempelvis 

Burnes (2000) tar upp. Då utbildningstiden alltså beskrivits som undermålig och dåligt 

planerad är det troligt att tillräckligt inte gjorts för att förebygga uppkomsten av motstånd hos 

denna respondent. Respondent 2 däremot berättar att denne i början ringde till det kontor som 

besöktes under upptiningen när problem uppstod. Denne respondent fick ju möjligheten att 

göra ett sådant besök, något som samtliga respondenter som fått denna möjlighet uppskattat 

och menat varit ett av de främsta utbildningsmomenten. Uppfattningen hos båda 

respondenterna är att det inte pratas så mycket om Teller längre inom kontoret utan att arbetet 

har börjat flyta på ”som vanligt” igen. Skillnaden för respondenterna är att respondent 2 ju har 

varit med på detta kontor längre och då hunnit anamma Teller ett tag. Ahrenfelt (2001) säger, 

som tidigare nämnts, att om tillräckligt lång tid hinner gå efter förändringen och denna hinner 

rota sig hos användaren så försvinner tillslut förändringsmotståndet försvinna. Uppfattningen 

om att arbetet flyter på som vanligt tillsammans med det att respondent 2 vid 

förändringsfasens slut inte längre visade upp tecken på något förändringsmotstånd tyder på att 

risken för något kvarvarande motstånd är väldigt liten.  

Detta kontor är ju det som var först av de tre att implementera Teller, något som respondent 1 

dock inte var med på och inte heller fick utbildning tillsammans med. Så respondent 1 

kommer in i ett kontor som har börjat frysa ned och endast har småbekymmer kvar. Detta kan 

ses både som positivt och negativt för respondent 1. Positivt i den bemärkelse, som 

respondent 1 också nämner, att respondenten kommer in i ett kontor där medarbetarna har fått 

erfarenhet av kassasystemet som de kan dela med sig av och de många frågor som 

respondenten kan tänkas ha har troligtvis redan uppkommit bland dennes medarbetare och 

kan på så sätt besvaras tillfredställande. Detta skulle kunna innebära att respondent 1 snabbare 

lär sig arbeta på ett enhetligt sätt med programmet, något som efterfrågats bland de båda 

andra kontoren. Respondent 1 bekräftar också detta med att berätta att när svåra situationer 

uppkommer brukar det diskuteras fram lösningar tillsammans med kollegorna på kontoret. 

Den risk för motstånd som i föregående stycke nämnts hos respondent 1 verkar alltså vara 

ganska liten då denne arbetar i en omgivning som kan bidra med den hjälp som behövs. 
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Det finns önskemål på förbättringar hos båda respondenterna, där den ena efterlyser en 

uppföljning (i likhet med andra kontors respondenters önskemål) och den andra har vissa 

synpunkter på applikationsspecifika förbättringar inom Teller. I likhet med kontor B har 

kontor C kommit en bra bit in i nedfrysningsfasen. Dock anser vi att förändringsprocessen på 

kontoret och vad det i sin tur innebär för kontorets respondenter och deras kollegor inte kan 

klassas som fullständigt nedfryst. Alltså att de nya beteendemönstren stabiliserats eller blivit 

institutionaliserade och därmed relativt skyddade från tillbakagång (Hatch, 2002). Kontor C 

och dess respondenter har kommit en bra bit in i nedfrysningen främst på grund av den tid 

som gått från det att Teller installerades (Ahrenfelt, 2001) till det att intervjuerna gjordes, 

kontor B och dess respondenter däremot (som är det kontor som installerade Teller sist av alla 

kontor som vi analyserar) har kommit relativt långt in i nedfrysningen främst på grund av dess 

väl genomförda upptinings- och förändringsfaser, som lett till att respondenterna upplevt hela 

förändringsprocessen som Teller inneburit som positiv och lyckad. 

Kontor A Kontor B Kontor C 

Upptining 

Förankringen på individnivå 

verkar inte fungerat 

Det har funnits en fungerande 

kommunikation 

Det verkar inte ha lyckats 

skapas en vilja att lära sig 

Brister i upplägg då frågor 

dyker upp först efter denna fas 

Frågor och problem verkar ha 

hanterats på ett bra sätt 

Finns missnöje med hur 

utbildningen sett ut 

Utbildning verkar inte erbjudits 

i tillräckligt stor utsträckning 

Båda respondenterna är väl 

förberedda inför nästa fas 

Tiden för att utbilda sig har 

varit knapp 

Största bristen ser ut att vara 

den interna planeringen 

Planeringen i denna fas beskrivs 

som väldigt bra 

Den interna planeringen i denna 

fas kritiseras 

Risk för att motstånd 

uppkommit  

Väldigt liten risk för något 

motstånd 

Det motstånd som kan funnits 

verkar ha övervunnits 

Förändring 

Installationsdagen upplevs som 

smått kaotisk 

Installationsdagen upplevs som 

lyckad och väl genomförd 

Installationsdagen upplevs 

passera smärtfritt 

Förvirring i föregående fas 

verkar ha fortsatt i denna 

Väl genomförd upptining har 

troligen haft positiv inverkan 

Tillgången till stöd har hjälp till 

att underlätta arbetet 

Motståndet visar sig tydligare 

och har hårdnat 

Inget motstånd kan identifieras Liten risk för nytt motstånd hos 

den ena respondenten 

Nedfrysning 

Ser ut att befinna sig i ett 

fortsatt förvirrat tillstånd 

Uppfattningen är att arbetet 

börjar återgå till det normala 

Uppfattningen är att arbetet 

börjar flyta på som vanligt igen 

Verkar inte som arbetet sker på 

ett enhetligt sätt 

Kontoret samarbetar och verkar 

därmed arbeta enhetligt 

Kontoret samarbetar och verkar 

därmed arbeta enhetligt 

Ett nedfryst tillstånd ser inte ut 

att ha nåtts då det fortfarande 

råder oklarheter 

Ett helt nedfryst tillstånd ser 

inte ut att ha nåtts, men de är på 

god väg mot detta 

Ett helt nedfryst tillstånd ser 

inte ut att ha nåtts, men de är på 

god väg mot detta 

Ett motstånd verkar finnas kvar, 

vilket gör att nedfrysning kan 

bli svår att slutföra 

Då inget motstånd finns är det 

troligen endast tid som behövs 

för att förändring ska frysas ned 

Risken för kvarvarande 

motstånd är liten, så mer tid är 

vad som krävs för nedfrysning 

Figur 6.1 Sammanfattning av analys på alla kontor och i samtliga faser. Figuren ämnar 

sammanfatta den analys som gjorts, för att tydligare kunna visa hur de olika kontorens 

respondenter upplevt förändringsprocessen. Då samtliga kontor presenteras samtidigt går det 

även att se likheter och skillnader i upplevelserna mellan kontoren.  
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7 Slutsatser 

I detta kapitel drar vi slutsatser med utgångspunkt från jämförelsen mellan empiri och teori. 

Vi avslutar sedan kapitlet med en avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en förändringsprocess avseende en 

banks kassasystem upplevs av de individer på banken som ytterst berörs av den. 

Införandet av kassasystemet Teller har påverkat respondenterna på de tre olika kontoren som 

studerats ganska olika. Innan vi genomförde intervjuerna antog vi att respondenternas 

upplevelser och åsikter om förändringen som de varit med om skulle likna varandra, men det 

som framkommit i resultatet talar istället för motsatsen. 

7.1 Förändringens olika faser 

Förberedandet inför installationen av Teller, det som vi menar är upptiningsfasen, har visat sig 

vara den fas som varit mest kritiskt när det gäller att säkra förändringsprocessens fortsatta 

framgång. Vi har uppmärksammat stora skillnader i hur respondenterna upplever de olika 

momenten som vi identifierat i denna fas. Vad gäller själva utbildningsmaterialet går 

respondenternas åsikter isär. Detta menar vi beror på att upplevelsen påverkats av, för 

respondenterna opåverkbara, faktorer såsom exempelvis planeringen och tidsallokeringen på 

respektive kontor. Med utbildningsmaterialet syftar vi på både informationen på intranätet, 

LSU, livekassan (som i detta fall bara återfanns på kontor A) och besöken på andra kontor 

som redan installerat Teller. Utbildningsdelen på intranätet som främst användes som 

självstudiematerial förde med sig olika upplevelser och vissa respondenter menade att denna 

del var undermålig. Vi anser dock att tiden som lades ner på denna utbildningsdel kan göra att 

upplevelsen av den påverkats negativt. I de aktuella fallen beskriver också respondenterna att 

det var just tidsbristen som var problemet och relaterar då kanske inte detta till den tid det kan 

ta att sätta sig in i utbildningsdelen på intranätet, då mycket text och de simuleringar av Teller 

som fanns på intranätet kan ses som tidskrävande att anamma för användarna.  

Skillnaden i upplevelserna i upptiningsfasen blir ännu tydligare när vi upptäckte hur kontor B 

genomfört denna del av utbildningen - med gemensamma diskussioner och ”lärarledda” 

utbildningstillfällen. Respondenterna och deras kollegor på kontor B fick som sagt bearbeta 

materialet på intranätet tillsammans med varandra och platschefen (som var LSU). Detta anser 

vi haft en tydlig påverkan på hur respondenterna upplevde utbildningsmaterialet. Kontor B:s 

respondenter visar ju på en klart positivare inställning till materialet än de andra kontorens 

respondenter. De sistnämnda fick inte samma möjlighet att diskutera, öva, eller påverka sin 

utbildning vilket vi anser tydligt påverkat deras uppfattning om den. Med andra ord menar vi 

att respondenterna på kontor B upplevde hela utbildningsmaterialet som tillfredställande och 

att det hjälpte dem i deras förberedelser inför bytet av kassasystem. Det vill säga både LSU, 

intranät och kontorsbesök har på detta kontor utnyttjats fullt ut av respondenterna, och detta 

har tack vare ett bra upplägg som påverkande faktor gett respondenterna de genomgående 

positiva upplevelser som sedan följt med genom varje fas i förändringsprocessen. Vidare har, 

som vi ser det, endast besöken på andra kontor (för den respondent som fick åka iväg på det) 

och, den för kontor A unika, möjligheten att använda en kassa med Teller redan installerat, 

varit de enda delar i utbildningen som respondenterna på kontor A upplevt som behjälpliga 

under förberedandet inför implementeringen. Som nämnts är alltså tidsbristen och den 

undermåliga planeringen de troliga orsakerna till att resterande delar inte upplevts vara till 

hjälp. Hos kontor C:s respondenter (och då främst den respondent som utbildades på detta 

kontor) har LSU:n och besöket på ett annat kontor varit de delar som upplevts som de främsta 



Mälardalens Högskola Kandidatuppsats 2008-06-05 sida 57 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 

när det kommer till adekvat förberedande inför Teller. Liknande påverkande faktorer på 

upplevelsen av de olika utbildningsdelarna som hos kontor A:s respondenter återfinnes även 

här. Slutsatsen blir att ordentlig utbildning måste erbjudas alla som berörs av en förändring 

och inom IT-förändringar är det viktigt att låta användaren experimentera i det nya 

informationssystemet innan implementering, det vill säga i upptiningsfasen. Vidare bör, i 

denna fas, alla problem, hot och möjligheter läggas fram och för- och nackdelar med olika 

sätt att handla inom fasen bör diskuteras. 

De tre kontorens planering och genomförande av upptiningsfasen är alltså den tillsynes största 

skillnaden mellan dem och det som respondenterna har starkast åsikter om - både positiva och 

negativa. Vi hade även en föraning om att det stora kontoret skulle skilja sig från de andra två 

mindre kontoren vad gäller slutanvändarnas upplevelser av denna fas - där de två mindre 

kontoren då skulle likna varandra. Men detta ser inte heller ut att vara fallet. Istället liknar 

respondenternas upplevelser varandra mer på kontor A och kontor C, vilket alltså utesluter 

storleken som en faktor. Vårt antagande var att då ett större kontor har fler 

kassa/kundtjänstanställda att utbilda och förbereda inför förändringen skulle det då vara större 

chans att varje individ inte fick tillräcklig hjälp och uppmärksamhet. Detta besannades delvis, 

då respondenternas upplevelser på det större kontoret visar på en svårhet att få sina frågor 

besvarade och oklara direktiv när det kommer till utbildningen. Men liknande tendenser 

påvisades även hos kontor C, där ena respondenten menar att utbildningen var svår att hinna 

gå igenom då kunderna prioriterades först. På ett mindre kontor kan det tänkas vara svårt att 

finna tid för de anställda att sitta med utbildningen på arbetstid då antalet anställda som finns 

tillgängliga att ta hand om den övriga verksamheten på kontoret är färre än på ett större 

kontor. Ofta balanseras detta ändå upp av antalet kunder som strömmar in på det större 

kontoret. Detta gör att skillnaden raderas ut och leder till att tiden att utbilda sig blir lidande i 

båda fallen. Vi anser alltså att det inte spelar någon väsentlig roll om det är ett större kontor 

som inför en förändring, då själva storleken inte är något som avgör hur den upplevs av de 

berörda individerna. Det är snarare den lokala ledningens agerande på plats som här påverkar 

upplevelsen av förändringen och därav även utfallet av den. 

Upptiningsfasen kretsar främst kring utbildningen. Både själva utbildningsmaterialet och alla 

andra faktorer runt utbildningen såsom planering, upplägg och tid för självstudier. Denna fas 

uppnås under stor förvirring för respondenterna på kontor A, kontrollerat och tillfredställande 

för respondenterna på kontor B och till en början förvirrat men sedan kontrollerat för 

respondenten på kontor C. I förändringsfasen, som innebär installation av Teller och 

användandet av kassasystemet de närmaste dagarna efter installationen, anser vi att det som 

respondenterna fick uppleva i föregående fas har präglat det de sedan upplever under 

installationsdagen och de närmaste dagarna efter. Det vill säga i kontor A:s fall fortsätter 

förvirringen, hos kontor B fortgår förändringen under kontrollerande former och hos kontor C 

går det även att konstatera att uppryckningen i slutet av upptiningsfasen gör att denna 

nästföljande fas upplevs som tillfredställande. Denna fas innefattar moment som exempelvis 

möjligheten att, vid installationsdagen, reda ut frågor och problem med en person från 

projektgruppen i Stockholm och möjlighet att få hjälp av LSU. För de som inte närvarade på 

installationsdagen var endast möjligheten att ta hjälp av LSU kvar att stödja sig på under deras 

första dag med Teller. Respondenternas upplevelser visar på en uppskattning av denne person 

från Stockholm och det stöd som denne medfört. Även LSU:s stöd visar sig uppskattat och 

behjälpligt i de fall där LSU anses varit till hjälp. Troligen påverkades respondenternas 

upplevelser åt det positiva hållet vid denna dag och dagarna efter tack vare dessa personers 

stöd. Detta då installationsdagen ändå ses som relativt lyckad under gällande förutsättningar, 
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för de respondenter som var med på den. Slutsatsen av detta blir att under själva dagen som 

ett informationssystem installeras bör det finnas tillgång till stöd och hjälp i form av 

någonstans att vända sig för de berörda av förändringen.  

Upplevelserna i den slutliga fasen (nedfrysningsfasen) påverkas i sin tur av respondenternas 

tidigare upplevelser. Inget av kontoren har tillsynes uppnått fullständig nedfrysning. Däremot 

visar resultatet av respondenternas upplevelser att vissa kontor har större förutsättning att 

lyckas med nedfrysningen än andra. Respondenterna har i denna fas, i likhet med de tidigare 

faserna, ett behov av att få svar på sina frågor och funderingar. I vissa fall uppkom de flesta 

frågorna i just denna fas och möjligheterna att få dessa besvarade har ju i flera fall varit 

begränsade. Support har funnits tillgänglig men detta är i sig ingen garanti att nedfrysningen 

lyckas utan även strukturella, sociala och psykologiska faktorer spelar in. För att få bort det 

sista eventuellt kvarvarande motståndet måste ansvariga agera kraftigt, annars riskeras en 

tillbakagång till tidigare förhållanden. Slutsatsen blir att för att nå fullständig nedfrysning bör 

alla funderingar och frågor redas ut, uppmuntra de som tagit till sig det nya sättet att arbeta, 

ingripa kraftigt mot kvarvarande motstånd samt att se till att individens nya beteende 

samstämmer med gruppens normer och rutiner. 

Den slutsats som kan dras av förändringsprocessens olika faser är att det är av yttersta vikt 

att redan så tidigt som möjligt påbörja förankringen på individnivå och förberedandet inför 

förändringen. Och att kontinuerligt fortsätta arbeta för att alla individer ska behandlas lika i 

förändringsprocessen olika faser. Då det som individerna upplever i början av en 

förändringsprocess ser ut att påverka hur dessa upplever nästa skede i processen. Och dessa 

upplevelser kan utvecklas till motstånd som sedan riskerar att påverka utfallet av förändringen 

som helhet. 

7.2 Generella lärdomar 

Under vårt arbete med att analysera individers upplevelser under en förändringsprocess har vi 

kunnat dra vissa generella slutsatser gällande genomförandet av förändringar i allmänhet och 

IT-förändringar i synnerhet. 

För att lyckas med förändringen som helhet och förändringsprocessen olika faser bör 

ledningen eller de förändringsansvariga uppmärksamma medarbetarnas reaktioner och inte 

lägga störst fokus på de tekniska eller administrativa delarna av processen. Att lyssna på 

klagomål, rop på hjälp och annat som gör att medarbetaren som berörs av förändringen kan 

utveckla någon form av motstånd till den, bör anammas av de ansvariga. I Nordeas fall har 

detta visat sig i skillnaden mellan hur de olika kontorens respondenter fått sina röster hörda. 

Vidare menar vi att brist på värdefull tid att utbilda sig och undermålig planering runt en 

förändring kan leda till att individer har olika uppfattningar om en och samma företeelse. 

Detta kan vi till exempel se i det fall där respondenterna tycker olika om utbildningsmaterialet 

trots att det inte skiljer något i sitt utförande. Istället är det som skiljer hur dessa respondenter 

har fått behandla materialet och den tid som de kunnat sätta sig in i det. Det skulle dock även 

kunna vara en så simpel anledning som att personer tillgodogör sig information på olika sätt, 

och att detta då gör att utbildningsmaterialet anses som bristfälligt av vissa men inte av andra.  

En relativt viktig aspekt är att tidigt och tydligt informera om förändringens omfattning, 

utbildningen som kommer ingå och vad som förväntas av individerna som berörs av den, med 

andra ord påbörja förankringen hos individerna. Även om detta inte görs med en gång går det 

dock att åtgärda denna förlust av information genom att i ett senare skede låta de berörda 
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vädra sina åsikter och ta itu med alla eventuella problem och bekymmer som kan ha 

uppkommit i samband med informationsbristen. Görs inte detta däremot, finns det risk för att 

problemen växer sig större och en frustration och förvirring växer fram bland de som ytterst 

berörs av förändringen. Just vid IT-projekt såsom i detta fall när det handlar om ett 

informationssystem som ska implementeras, är det extra viktigt att involvera slutanvändarna 

av systemet tidigt i förändringsprocessen och inte glömma bort att ta hänsyn till synpunkter 

från dessa. En ytterligare aspekt som bör has i åtanke är som sagt att information tas emot av 

de berörda på olika sätt varpå det blir viktigt att kontinuerligt följa upp om alla tagit del av 

den. 

Vid alla olika typer av förändringar är det viktigt att kommunikationen mellan ledning och 

personalen fungerar för att hantera osäkerheter och på så sätt förhindra att 

förändringsmotstånd uppstår hos de senare. Vid IT-relaterade förändringar är detta extra 

viktigt då IT ofta skapar en oro bland de individer som inte riktigt förstår sig på den. Som 

nämnts kan IT ses av de anställda som ett hot mot deras kunskaper, arbetssätt och i värsta fall 

deras anställning. Just påminnandet av förändringens nödvändighet bör kommuniceras till de 

berörda och all typ av kommunikation bör nå individerna på regelbunden basis istället för att 

bara dyka upp sporadiskt. Vikten av kommunikation mellan ledning och personal visar sig 

tydligt på det kontor hos Nordea där kommunikationen fungerat bra mellan den lokale 

platschefen och dennes anställda. Här försvann slutanvändarnas osäkerhet tack vare ett 

effektivt informationsutbyte de båda emellan. Resterande kontor visar istället på motsatsen. 

Kommunikationen har inte fungerat tillfredställande och detta har fört med sig stor förvirring i 

ena fallet och en viss förvirring i det andra. 

7.3 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Då denna uppsats är relativt begränsad i sin omfattning är det svårt att veta hur pass 

rättvisande bild av dess problemområde som givits. IT och organisationsförändring är stora 

ämnesområden och det kan därmed vara svårt att få med alla de aspekter som dessa rymmer. 

Ett sätt att delvis lösa detta på är att avgränsa sig, vilket vi också gjort till en viss del, då vi 

valt att fokusera studien endast på individers upplevelser av en förändringsprocess. 

Anledningen till detta är för att vi ser det som mest intressant att se hur de som ytterst 

påverkas av en förändring upplever densamma. Om det däremot gjordes en mer omfattande 

studie av liknande slag i framtiden skulle det kunna vara intressant att bredda fokuset av 

studien för att även ser hur andra delar av organisationen påverkas eller upplever denna typ 

IT-relaterade förändringsprocesser. Då skulle det möjligen gå att få en bredare bild av vad 

som ligger bakom det som vi diskuterat i denna studie. Då vår studie som sagt är relativt 

begränsad har vi inte heller kunnat ta hänsyn till vissa faktorer som skulle kunna påverka de 

resultat samlats in. Exempel på detta skulle kunna vara någon form av frånvaro hos ansvariga 

personer och andra liknande bakomliggande faktorer som på något sätt påverkar utfallet av 

det som studeras. Återigen skulle en större studie som bland annat har en längre tidsram att 

arbeta med kunna hantera dessa problem på ett annorlunda sätt. Då skulle det antagligen gå att 

upptäcka dessa bakomliggande faktorer och på ett lämpligt sätt ta ställning till dem. Vidare 

skulle det kunna vara intressant att även vidga synfältet och se utanför organisationen, 

exempelvis till kunderna. Utifrån resultatet av vår studie skulle det kunna vara intressant att se 

hur kunderna, som ju också till viss del påverkas av förändringen, upplever denna.  
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Bilagor 

Här presenterar vi denna uppsats bilagor. Dessa består av intervjuguider till 

användarintervjuerna samt intervjun med projektgruppen, även resultatet från intervjun med 

projektgruppen återfinns här. Avslutningsvis finns listor med interna och generella begrepp 

som förklaras. 

Bilaga 1: Intervjuguide - användarintervjuerna 

Tiden före installationsdagen 

 När hörde du talas som Teller för första gången? Hur gick det till? Berätta om 

aktiviteter med Tellerprojektet efter detta? Officiella, för dig. 

 Hur kände du inför att kassasystemet skulle bytas? Utveckla. Har det förändrats under 

projektets gång?  

 Hur har din utbildning och förberedelse inför Teller sett ut? 

 Hur mycket av utbildningsmaterialet har du tagit del av? Kan du berätta vad du vet om 

materialet? Var det finns och hur det är upplagt. 

 Tycker du att utbildningsmaterialet varit tillräckligt? Vilka är dina spontana åsikter om 

det? 

 Finns det något som du tycker har hindrat dig från att ta del av materialet? I sådant fall 

vad? (fattar inte intranätet, inte tid mm) 

 Hur upplever du att möjligheterna till att lära dig Teller har varit? Tillräckligt med tid? 

Hur upplever du att din utbildning av Teller har prioriterats? 

 Har du hört talas som Lokal superusers (LSU)/Focal point/superusers?  

 Om ja, berätta vad det är och innebär. Vet du vad deras roll är inom 

Tellerprojektet? Vet du vem som är LSU på ditt kontor? 

 Om nej, (förklara vad en LSU är och gå vidare därifrån) 

 Har du märkt av LSU:n på ditt kontor? 

 Om ja, när och vad har denna gjort/hjälpt till med? 

 Finns det något som borde gjort annorlunda fram till denna tidpunkt? 

Installationsdagen och de närmast dagarna efter 

 Var du med vid installationsdagen? Alltså den dagen då Teller installerades och 

användes för första gången på ditt kontor. 

 Om ja, berätta hur du upplevde det. Vad gjorde du den dagen? 

 Om nej, berätta hur du upplevde det den första dagen du arbetade med Teller. Vad 

gjorde du den dagen? 

 Fanns det en otillfredsställelse med det gamla kassasystemet? 

 Om en kund frågar varför Nordea har bytt kassasystem, vad svarar du då? Om någon 

inom Nordea, t.ex. en nyanställd, frågar samma sak, vad svarar du då? 
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 Finns det något som borde gjorts annorlunda i samband med implementeringen och 

tiden kort därefter? 

Tiden efter installationsdagen 

 Känner du att dina medarbetare använder Teller på samma sätt som dig? Eller har du 

upplevt att vissa löser vissa situationer på andra sätt än du? 

 Pratas det fortfarande om Teller bland medarbetarna? 

 Om ja, hur går pratet? 

 Om nej, varför? 

 Kan du använda Teller utan att du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga för att 

lösa ett ärende med hjälp av det? Med andra ord känner du att du behärskar 

programmet? 

 Om ja, hur lång tid tog det? Varför? 

 Om nej, varför? 

 Har ditt beteende och/eller tankesätt förändrats i och med införandet av Teller? Hur 

då? Hur har dina rutiner och arbetssätt ändrats i och med Teller? 

 Finns det några önskemål om förbättringar i dagsläget? 
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Bilaga 2: Intervjuguide - intervju med projektgruppen 

 Hur ser projektet ut i dagsläget? 

 Har det funnits någon logik/plan i hur implementeringsordningen sett ut? 

 Varför byttes kassasystem? Har detta kommunicerats ut? 

 Har några problem stötts på under processen? 

 Vad är Teller? 

 Är Teller helt egenutvecklat? 

 Om ja, varför? Varför inte konsulter? 

 Hur har projektets tillvägagångssätt sett ut? Har pilotimplementeringar gjorts? 

 Hur många har deltagit i arbetet med projektet? Vilka roller har dessa haft? 

 Hur har strategin för att förankra Teller i organisationen sett ut?  

 Fanns det gamla kassasystemet kvar för säkerhets skull i början? 

 Har ni gjort någon uppföljning? 

 Hur ser utbildningsmaterialet ut? Hur har övrig utbildning sett ut? 
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Bilaga 3: Intervju med projektgruppen 

Färdigställandet av kassasystemet blev klart under hösten förra året och implementeringen 

skulle påbörjas i november, detta fick dock skjutas upp till januari pga. tekniska problem. 

Slutdatumet för när kassasystemet skall vara implementerat över hela landet kvarstod dock till 

juni, vilket innebar att planeringen nu vart komprimerad pga. uppskjutandet. Den nya 

planeringen har dock hållits än så länge och nu finns endast ett fåtal kontor kvar att 

implementera. Implementeringarna har skett regionvis. Teller är ett kassasystem, men kan 

även ses som ett bokföringssystem där allt körs i realtid, vilket rent tekniskt ställer vissa krav. 

Aktiviteten med att byta kassasystem går tillbaka så långt som till 1999 där den första 

markeringen i kalendern finns, då främst med planering för hur den kommande IT-lösningen 

skulle se ut. Projektet har sedan avbrutits och startats om ett antal gånger, den senaste 

omstarten var 2003. Så det nuvarande projektet ses som något som hållit på sedan 2003. 

Hösten 2005 genomfördes de första pilotimplementeringar av kassasystemet på några 

kontantlösa kontor och senare i september förra året genomfördes pilotimplementeringar på 

några kontantkontor. Det var vid dessa senare fall som de tekniska problemen upptäcktes som 

ledde till uppskjutandet av vidare implementeringar. Anledningen till att det gamla 

kassasystemet skulle bytas ut var för att den tekniska miljö som den ligger i inte längre 

supportas och på så vis är på väg bort. Det gamla kassasystemet är även föråldrat så bytet ses 

som en modernisering. Dessutom finns det ett mål om att hela norden ska få samma 

kassasystem, varav Sverige är först ut. För att informera personalen om varför 

kassasystembytet genomförs har det funnits ett avsnitt på intranätet som presenterat detta, 

dessutom har detta även presenterats vid genomgångar på kontoren. 

Teller är helt egenutvecklat, men det har ändå tagits hjälp av konsulter. Varför beslut togs om 

att egenutveckla kassasystemet kan vara för att det fanns en tro om att det då skulle bli 

billigare. En annan anledning var att det nya kassasystemet var tvunget att kunna 

kommunicera med en rad andra interna informationssystem, vilket innebär att inköp av ett 

färdigt kassasystem ändå hade behövts anpassas. I projektet med Teller har det ingått ca 30-40 

personer åt gången, denna grupp har beroende på vilket skede projektet befunnit sig i bestått 

av olika personer med olika roller. Tidigare var det fokus på roller inom IT, vilket nu har gått 

över i förvaltning. Ett av de stora problemen under projektet var just de tekniska problemen 

som kassasystemet hade, vilket innebar att det inte kunde fungera tillfredsställande i realtid. 

Diskussioner fanns då på att göra en annan variant av Teller där detta problem kringgåtts, men 

beslut togs istället om att få tekniken att fungera. Under första delen av Tellerutrullningen så 

togs inte det gamla kassasystemet bort, vilket dels var pga. de tidigare tekniska problemen. 

När det sedan stod klart att Teller fungerade som det skulle så togs det gamla kassasystemet 

bort på en gång i fortsättningen. 

Vad gäller strategin för hur införandet av kassasystemet har sett ut så har det funnits ett antal 

kontrollpunkter som det har arbetats efter. Dessa började med att förra sommaren kontakta 

alla ledningar på regionnivå för att informera om förändringen, senare på sommaren skickades 

e-post till samtliga kontorschefer med information om projektet, samt att de bads välja ut en 

s.k. lokal superuser (LSU). Efter sommaren kotaktades sedan dessa LSU för att informera 

dem om vad deras uppdrag var. Dessa aktiviteter var den allmänna informationen som gick ut 

i organisationen, efter detta lades en unik tidsaxel för varje kontor som var sju veckor lång. 

Detta innebar att kontorschefen förseddes med ett informationspaket sju veckor innan 

implementering. Detta skedde genom att skicka ut e-post till kontorschefen där kortfattad 

information gavs och även länkar till intranätet, där det fanns mer information. Sex veckor 
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innan implementering skedde utbildning av utvald LSU på kontoret, vid denna utbildning 

närvarade två andra LSU och en kontorschef. Efter detta lämnas ansvaret över till denna 

nyutbildade LSU för att utbilda kontoret under tiden fram till implementering. Detta innebar 

bl.a. att fem veckor innan implementering hålla en allmän genomgång av det nya 

kassasystemet för hela kontoret. Resterande tid innebar mestadels att studera 

självstudiematerial för alla på kontoret och drygt en vecka innan implementeringen samlas 

kontoret för att stämma av så att budskapet har nått fram. Kort efter detta har projektgruppen 

möte med kontorschef och LSU för att kontrollera att kontoret är redo för implementering. 

Projektgruppen delar då även ut ytterligare några arbetsuppgifter av teknisk karaktär som 

skall utföras innan implementeringsdagen. På själva implementeringsdagen anlände en 

tekniker samt oftast någon ur projektgruppen för att stödja arbetet med implementeringen, 

men även här vill de att det är den lokala LSU som är drivande. Fyra veckor efter 

implementering görs en uppföljning. 

Tanken med utbildningen av personal var att försöka tillgodose att olika människor lär sig på 

olika sätt, varpå målet var att ge möjlighet till olika typer av inlärning. I det 

självstudiematerial som funnits tillgänglig för personalen på intranätet har det bl.a. funnits 

simuleringar av kassasystemet för att personalen innan ska få en uppfattning om hur 

kassasystemet ser ut och fungerar. På intranätet har det även funnits annan teoretisk 

information om kassasystemet som personalen kan läsa sig till. Något som, från 

projektgruppen, rekommenderades starkt var även att respektive kontor skulle besöka andra 

kontor som redan implementerat Teller för att personalen skulle kunna prova på det riktiga 

kassasystemet innan implementering.  En vecka innan implementering fick kontoret dessutom 

en kontantlös kassa med det nya kassasystemet installerat, vilken var till för att öva sig på det 

nya kassasystemet med.  
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Bilaga 4: Begreppslista – Interna begrepp 

Allegat 

Syftar till handling eller kvitto gällande en ekonomisk transaktion. 

Användare 

Kan även betecknas som slutanvändare, kassa-/kundtjänstpersonal och syftar till personal 

som arbetar i kassa och kundtjänst på ett Nordeakontor, samt berörs direkt av 

Tellerförändringen genom att bli användare av det nya kassasystemet Teller. 

Bankkontor 

Se Kontor. 

Chef 

Se Kontorschef. 

Den intervjuade 

Se Respondent. 

Focal point 

Se Lokal superuser. 

Förändringen 

Se Tellerförändringen. 

Förändringsprocessen 

Se Tellerförändringen. 

Implementeringsdag 

Kan även betecknas som installationsdag och syftar till den dag då Teller implementeras (se 

Bilaga 3: Begreppslista, Generella begrepp, Implementering) på kontoret i fråga. 

Interna Tellergruppen 

Syftar till den interna grupp som tillsattes på ett av kontoren (kontor A) under 

Tellerförändringen (se 5.2 Intervju kontor A respondent 1). 

Installationsdag 

Se Implementeringsdag. 

Kassa-/kundtjänstpersonal 

Se Användare. 

Kontantlös kassa 

Se Livekassa. 
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Kontor 

Kan även betecknas bankkontor, Nordeakontor och syftar till den plats där bl.a. kassa-

/kundtjänstpersonalen i denna studie arbetar. 

Kontorschef 

Kan även betecknas som chef, platschef och syftar alla till den person som är chef för ett 

specifikt Nordeakontor. 

Livekassa 

Kan även betecknas kontantlös kassa, provkassa och syftar till en kassa som har Teller 

installerat i utbildningssyfte, för att personalen skall kunna förebereda sig inför 

kassasystembytet. 

Lokal superuser 

Kan även betecknas som LSU, superuser, focal point och syftar till en i förväg utbildad 

medarbetare som har till ansvar att sköta det egna kontorets utbildning, samt vissa övriga 

tekniska förberedelser inför installationsdagen. 

LSU 

Se Lokal superuser. 

Lärarledd 

Syftar till ett av kontoren (kontor B) där LSU:n höll gemensamma genomgångar för hela 

kontoret under utbildningstiden. 

Nordeakontor 

Se Kontor. 

Nya kassasystemet 

Se Teller. 

Personlig bankman 

Syftar till anställd inom ett Nordeakontor som inte arbetar i kassa-/kundtjänst, utan vars 

arbetsuppgifter består främst av rådgivning. 

Platschef 

Se Kontorschef. 

Projektansvarig 

Kan även betecknas som projektledare och syftar till den person (Britt Thellberg) med högsta 

ansvar inom projektgruppen. 

Projektet 

Se Tellerförändringen. 
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Projektgruppen 

Kan även betecknas som Tellergruppen och syftar till den projektgrupp inom Nordea som 

varit ansvariga för införandet av Tellerförändringen. 

Projektledare 

Se Projektansvarig. 

Provkassa 

Se Livekassa. 

Respondent 

Kan även betecknas den intervjuade och syftar till den person som deltar på en av de 

intervjuer som genomförts i denna uppsats. 

Slutanvändare 

Se Användare.  

Studiebesök 

Syftar till när kassa-/kundtjänstpersonal besöker ett annat kontor, under utbildningen, som 

redan har Teller implementerat. 

Superuser 

Se Lokal superuser. 

Support 

Kan även betecknas Tellersupport och syftar till den interna support (hjälp) som kontoren 

kunnat kontakta för att få hjälp med Teller. 

Teller 

Kan även betecknas som nya kassasystemet och syftar till Nordeas nya kassasystem som heter 

Teller, vilken är central i den förändringen uppsatsen fokuserar på (se 4.1.1 Nordeas nya 

kassasystem (Teller)). 

Tellerförändringen 

Kan även betecknas som Tellerprojektet, projektet, förändringen, förändringsprocessen och 

syftar till den förändringen på Nordea som uppsatsen kretsar kring (se 4.1.2 Förändringen på 

Nordea). 

Tellergruppen 

Se Projektgruppen. 

Tellerprojektet 

Se Tellerförändringen. 

Tellersupport 

Se Support.  
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Bilaga 5: Begreppslista - Generella begrepp 

Applikation 

syftar till ett applikationsprogram, eller tillämpningsprogram, vilket är ett datorprogram 

skapat för en viss tillämpning, till exempel ordbehandling eller bokföring 

(Nationalencyklopedin, 2008d). 

Implementering 

Kan även (i denna uppsats) betecknas som installation och syftar till starten för det nya 

informationssystemet (se 3.2.1.1 Informationssystem). I och med implementeringen är 

utvecklingsarbetet avslutat och systemet kan tas i dagligt bruk. (Andersen, 1994) 

Informationssystemsförändring 

Se IT-förändring. 

Informationssystemsimplementering 

Se IT-implementering. 

Informationsteknikförändring 

Se IT-förändring. 

Installation 

Se Implementering. 

IT-applikation 

Syftar till en applikation (se applikation) som på något sätt är relaterad till IT (se 3.2.1 

Informationsteknik (IT)). 

IT-förändring 

Kan även betecknas Informationssystemsförändring, Informationsteknikförändring och syftar 

till en förändring (se 3.1 Vad är förändring) som på något sätt är relaterad till IT (se 3.2.1 

Informationsteknik (IT)), exempelvis införandet av ett nytt informationssystem. 

IT-implementering 

Kan även betecknas Informationssystemsimplementering och syftar till en implementering (se 

implementering) som på något sätt är relaterad till IT (se 3.2.1 Informationsteknik (IT)). 

IT-projekt 

Syftar till ett projekt (se projekt) som på något sätt är relaterat till IT (se 3.2.1 

Informationsteknik (IT)). 

Projekt 

Syftar till ett uppdrag som har en tidsram, ett specificerat innehåll och detta med hjälp av en 

klart avgränsad budget (Berggren & Lindkvist, 2001). 
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Teknikförändring 

Syftar till en förändring (se 3.1 Vad är förändring) som på något sätt är relaterad till teknik 

(se 3.2 Organisationers teknik). 


