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Abstract	

Information technology is a significant part of businesses and crucial for organizational 
survival in highly competitive environments. Due to the high rate of technological change, 
countinuous adaptation is an inevitable part of the organizational life. An increasing number 
of organizations are migrating their business to cloud services because of the many potential 
benefits. Current research about change management and technological change has however 
paid little attention to the characteristics of cloud computing. This paper aims to investigate 
how the introduction of cloud-based collaboration tools affect change management processes 
in organizations. To this end, we studied change management associated with the 
introduction of Office 365 from the perspectives of a change management service provider 
and change agents within user organizations. Data has been collected through semi-
structured interviews with four consultants within this area and three respondents who 
represent internal change agents. The results of this study show that change in relation to 
cloud services is divided into two parts; the technical implementation and the change effort. 
This indicates that change management not necessarily needs to be performed in connection 
to the technical implementation. Furthermore, our study show that the flexibility of cloud 
services make it possible to use it in many different ways, why it is of big importance to 
identify user needs to maximize the value of the collaboration tools. Finally, the results 
indicate that the constant update of the software in cloud services makes it favourably to 
work with agile methods in change management, although the long-term goal should be to 
create the ability to handle continuous change within the organization.  	

  

  

  
	
	
	

 
Förord	

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johan Sandberg på Institutionen för informatik 
för stödet vi fått under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka samtliga respondenter som ställt 
upp. Utan ert engagemang och er kunskap hade denna studie inte varit möjlig.	
 	
Tack!	
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Förändring är en oundviklig del av det organisatoriska livet och sägs vara det enda konstanta 
för verksamheter idag. Organisationer och företag kan inte längre förvänta sig att den dagliga 
verksamheten ska fortlöpa i förutsägbara mönster där rutiner endast stundtals avbryts av 
mindre förändringsåtgärder (Jørgensen et al., 2009). Än mer påtaglig blir förändring i 
samband med informationsteknologi (IT). I enlighet med Moores lag växer teknologins 
utvecklingstakt exponentiellt i intervaller på cirka 18 månader. Detta betyder att mängden 
datorkraft fördubblas var 18e månad (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Det innebär att 
förändring inom IT inte bara är oundvikligt utan också snabbare än någonsin tidigare. 

Medvetenhet kring teknologins strategiska betydelse för att leverera värde och 
konkurrenskraft till verksamheter är stor bland chefer och ledare idag, men kraven på 
införandet av effektiva processer och nya informationssystem (IS) ökar. För att försäkra sig om 
att verksamhetens teknologiska resurser ligger i linje med nuvarande och framtida behov blir 
dessa frågor allt mer kritiska, speciellt då teknologins komplexitet och förändringstakt stegras 
snabbt (Phaal et al., 2004). Enbart IT är däremot inte tillräckligt för att leverera de förväntade 
fördelarna av tekniska förändringar. Investeringen i och implementeringen av IT måste 
kompletteras med omorganisering av arbete. Utan stödjande organisatoriska förändringar 
finns risken att användarna inte tar sig an teknologin, att teknologin används för att 
reproducera gamla arbetsmönster eller att teknologin används som förväntat men de 
efterfrågade effekterna uteblir (Markus, 2004). Oavsett hur ett system är utformat och hur det 
planeras att implementeras är de mänskliga faktorerna en central del i själva förändringen. 
Som följd av detta betonar Ćirić och Raković (2010) förändringsledning som ett allt viktigare 
ämne inom IS-forskningen.	

Förändringsledning i samband med omfattande tekniska organisationsförändringar, som 
exempelvis införandet av ett affärssystem, är ett vanligt förekommande tema i IS-forskning. 
På senare tid har en ny typ av informationssystem blivit allt vanligare i strävan mot ett mer 
effektivt och produktivt arbetssätt, nämligen molntjänster. Detta område är däremot inte lika 
utforskat inom förändringsledning. Allt fler verksamheter migrerar sin lagring från lokala 
servrar för att ta del av de fördelar detta medför. Outsourcad förvaltning av servrar och tillgång 
till dokumentlagringen från alla enheter oavsett var i världen medarbetarna befinner sig 
(Buyya et al., 2009), ses som ett sätt att gå mot en mer flexibel verksamhet. Samarbete mellan 
individer är en central del av organisationer (White et al., 2009), varför verktyg som kan 
effektivisera och underlätta dessa uppgifter har stora möjligheter att öka verksamheters 
produktivitet. Detta innebär stora möjligheter att skapa mervärde ur de molnbaserade 
samarbetsverktyg som ofta finns tillgängliga i molntjänst-plattformar.	

Ett unikt attribut med molntjänster och på det sätt de levereras är det faktum att den 
mjukvara som finns tillgänglig för användaren, exempelvis samarbetsverktyg, uppdateras 
kontinuerligt (Pickup, 2017). Detta är en fördel ur förvaltnings- och resursperspektiv, men kan 
vara utmanande för de individer vars arbete ska genomföras i dessa verktyg. Förändring i 
molntjänstsammanhang innebär små stegvisa utvecklingar som sker fortlöpande på initiativ 
av en extern leverantör. Detta skiljer sig från införandet av andra typer av informationssystem, 
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där uppdateringar ofta är omfattande, sker genom interna initiativ och inträffar mer sällan. 
Oavsett karaktär och omständigheter måste en digital förändring ses som mer än bara teknisk. 
Enligt Burnes (2014) är framgång i förändringsinitiativ avhängigt av att åstadkomma de 
nödvändiga beteendeförändringarna. Detta innebär att en IT-driven förändring är misslyckad, 
och således en ogynnsam investering, om funktionerna i systemet inte används. Mot bakgrund 
av detta är det viktigt ur såväl ett akademiskt som praktiskt perspektiv att undersöka 
förändringsledning i relation till användningen av molnbaserade samarbetsverktyg. 	

1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur förändringsledning kan hjälpa 
verksamheter att identifiera nya effektiva arbetssätt och öka produktiviteten i samband med 
användningen av molnbaserade samarbetsverktyg. För att undersöka detta utgår vi ifrån 
följande frågeställning:	
 	

• Vilka nya förutsättningar innebär användningen av molnbaserade samarbetsverktyg 
för verksamheter, och hur påverkar dessa förutsättningar arbetet med 
förändringsledning? 	

		
För att studera denna frågeställning har vi genomfört en kvalitativ studie och intervjuat sju 
personer som arbetar med förändringsledning i samband med molntjänster. Denna uppsats 
avser att bidra med kunskap till forskning inom området IT-relaterad förändringsledning, mer 
specifikt inom molntjänster. Vi har även förhoppningar om att bidra med nya insikter till 
praktiker, dels till konsultbolag inom detta området, och dels till verksamheter som har 
investerat i molnbaserade samarbetsverktyg och står inför utmaningen att öka användningen 
genom att förändra befintliga arbetssätt. 	
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2. Relaterad forskning 
Under nedanstående avsnitt kommer litteraturstudien att presenteras utifrån fyra rubriker. 
För att förstå hur molnbaserade samarbetsverktyg påverkar förändringsledning kommer vi 
först att presentera molntjänster och dess attribut, fördelar med användningen samt 
molnbaserade samarbetsverktyg. För att förstå förändring använder vi oss i första hans till 
Burnes (2014) vars modell utgör vårt teoretiska ramverk. 	

2.1 Molntjänster 
Under de senaste åren är det allt fler företag som flyttar verksamhetens lagring till molnet, på 
engelska cloud computing. Vid millenniumskiftet började IT-leverantörer att lansera 
molntjänster och snart tjugo år senare är det en stor bidragande faktor till det pågående 
teknikskiftet som syftar till att anpassa tekniken till "den ständigt uppkopplade människan" 
(Nationalencyklopedin, 2018). Vidare definierar Nationalencyklopedin begreppet 
molntjänster som ett "externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängligt via internet 
från enskilda datorer". Amazon, Google, IBM och Microsoft är några leverantörer av 
molnlagring som sköter flera tusentals företags och privatpersoners lagring i sina stora servrar. 
Detta istället för att lagringen finns på varje företags interna server eller privatpersoners 
privata datorer. Att arbeta i molnet innebär att användare har åtkomst till sina sparade filer 
oavsett vart de befinner sig i världen (Buyya et al., 2009).	

Det finns många fördelar med molnbaserade system. Gupta et al. (2013) beskriver att 
företagens främsta intentioner med övergången till molntjänster är reducerade kostnader, 
användarvänlighet, bekvämlighet och trovärdighet samt delning och samarbete. De 
reducerade kostnaderna som molnet innebär är av stor betydelse för många företag (Etro, 
2011). Då förvaltningen av systemet flyttas till den externa molnleverantören ser många 
verksamheter möjligheter till reducerade kostnader för IT-personalen (Hsu et al., 2014). 
Molnet är bekvämt att använda i det hänseendet att användaren har tillgång till data från alla 
enheter samt alla geografiska platser (McAfee, 2011). För de yrkesroller som ofta arbetar på 
resande fot är det en stor fördel att få tillgång till deras data via deras mobiltelefoner (Ankeny, 
2011). I jämförelse med lokala serverlösningar är molnet tillgängligt dygnet runt och 
användaren kan alltid komma åt sina dokument, även vid strömavbrott och nätverksfel. 
Molnet uppdateras även i realtid vilket gör att verksamheter kan känna tillit till sin lagring 
eftersom de inte behöver fundera på back-up (Devaki, 2011). De verktyg som många 
molntjänster tillhandahåller ger användarna möjlighet att dela information och dokument 
med varandra. Verktyg för samarbete samt redigering av samma dokument i realtid är andra 
möjligheter som molnet erbjuder (Marston et al., 2011). Hsu et al. (2014) visar på att 
molntjänstens förmåga att skräddarsy designen efter kundens behov är ytterligare en 
anledning till varför många väljer att flytta sin verksamhet till molnet. Författarna presenterar 
även molnleverantörens tillhandahållande av kunnig teknisk support samt den korta 
implementeringstiden som bidragande faktorer.  

Gupta et al. (2013) förklarar att säkerhetsaspekten av molnlagring kan ses som både en 
fördel och en nackdel. Armbrust et al. (2010) beskriver att molnlagringens säkerhet är den 
mest kritiserade delen av molnet De som ansvarar för molnlagringen måste garantera datans 
konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Detta genom att skapa en säker miljö för data 
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genom att kryptera, kontrollera tillträde till data samt tillhandahålla databackup (Kaufman, 
2009). Sultan (2011) förklarar att 75% av de strategiska IT-cheferna i hans studie var 
bekymrade över molnlagringens säkerhet och menade att Google inte krypterade data som 
fanns lagrad på deras servrar.  

2.1.1 Molnbaserade samarbetsverktyg 
Armbrust et al. (2010) förklarar att molnet är de verktyg som levereras som tjänster via 
internet samt hård- och mjukvaruprogram i de datacentraler som tillhandahåller tjänsterna. 
Detta betyder att det är en extern leverantör av molntjänsten som har kontroll och ansvar över 
verktygen och dess kapacitet, uppdateringar och underhåll (Armbrust et al., 2010). De 
tilläggstjänster som molnet tillhandahåller har sedan länge kallats Software as a Service (Saas). 
National Institute of Standard and Technology (Mell & Grance, 2011) beskriver Saas som de 
verktyg som förses via leverantörens molninfrastruktur, men nyttjas av kunder. Verktygen är  
tillgängliga via antingen en webbläsare eller ett programgränssnitt och kan användas av kund 
från diverse enheter. Konsumenten varken hanterar eller kontrollerar molninfrastukturen som 
inkluderar nätverk, servrar, operativsystem, lagring eller enskilda applikationer, med 
undantag för begränsade användarspecifika konfigureringar av program.	

2014 sammanställde IT-företaget IBM en enkätundersökning som baserades på 879 tidiga 
användare (early adopters) av Saas där samtliga tillfrågade besatt en hög position inom sitt 
företag. Resultatet visade att verktygen som möjliggör dokumentdelning och samarbete i Saas 
var en central del av värdet för företagen. Undersökningen visade även att Saas kan främja 
samarbete och relationer mellan verksamheter och deras leverantörspartners samt att 
nästintill hälften ansåg att de blivit mer konkurrenskraftiga (IBM, 2014). Tan och Kim (2015) 
ger en vidare förklaring  på att de samarbetsverktyg som Saas innefattar har omformat hur 
människor arbetar tillsammans över internet. Organisationer kan med hjälp av molntjänster 
använda och uppdatera mjukvara trots begränsade IT resurser (Tan & Kim, 2015). Saas 
innefattar flera olika typer av tjänster men denna studie ämnar att fokusera på de 
samarbetsverktyg som molntjänster tillhandahåller, vilka vi valt att benämna molnbaserade 
samarbetsverktyg.	

Uppgifter som kräver just samarbete mellan individer är kärnan i organisationer, menar 
White et al. (2009). Med tidigare teknologiska samarbetsverktyg har samarbete inneburit en 
hel del självständigt arbete, som sedan kombinerats med andras självständiga arbete. Detta 
kräver engagemang och tid från alla individer som deltar. Med molnbaserade 
samarbetsverktyg finns nu möjligheten att genomföra vad White et al. (2009) kallar “ett 
verkligt samarbete” över internet. Enligt Brown et al. (2010), är dessa samarbetsverktyg 
“utformade för att hjälpa två eller fler personer att arbeta tillsammans på samma plats och 
samma tillfälle eller vid olika platser och tillfällen” (författarnas översättning, s.11). Istället för 
att exempelvis installera ordbehandlingsprogrammet Word får användaren tillgång till dess 
tjänster över internet (Gupta et al., 2013). Fördelen med molnbaserade samarbetsverktyg är 
att uppgifterna ofta kan genomföras på ett mer effektivt sätt. Vilka samarbetsverktyg som 
medföljer molnet varierar beroende på leverantör. Microsoft erbjuder ett stort utbud av 
verktyg i sin molntjänst som stödjer dokumentdelning och samarbete vilket exempelvis är 
Skype, Planner, Teams, Kalender Sharepoint och Outlook (Microsoft, 2018).  	
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2.1.2 Molnets kontinuerliga uppdateringar 
Fördelarna med molnet har redogjorts i tidigare avsnitt och en av dem är att molntjänsterna 
kontinuerligt uppdateras av den externa leverantören. Det är en av de stora skillnaderna 
jämfört med de traditionella systemen, där uppdateringarna sker internt och ofta med flera års 
mellanrum. Grafen nedan illustrerar hur företags traditionella uppdateringar, vilket i artikeln 
kallas för “Big bang migration” (blå), har utvecklats till mer kontinuerliga uppdateringar (grön) 
(Pickup, 2017). 	

Illustration 1. Skillnader i  systemuppdateringar över tid (Pickup, 2017) 	

Traditionella affärssystem beräknas uppdateras var sjätte eller sjunde år vilket innebär att 
verksamheten måste genomgå en stor transformation (Pickup, 2017). Uppdateringen kräver 
ofta mycket tid och resurser och uppfattas ofta som misslyckade då de inte uppnår tidigare 
uppsatta mål (Umble et al., 2003). Detta påverkar varje anställd, dator, applikation och 
avdelning mer eller mindre samtidigt då förändringen blir kritisk för förmågan att utföra det 
dagliga arbetet. Dessa big-bang-transformationer står i stor kontrast till molnets ständiga 
uppdateringar, något som Microsoft kallar Evergreen IT (grön). En Evergreen-lösning innebär 
att det är den externa leverantören, i detta fall Microsoft, som ansvarar för molnets 
infrastruktur, utseende och uppdateringar  (Pickup, 2017). Meltzer (2014) beskriver de 
utmaningar som verksamheter står inför med Evergreen-lösningar. De refererar till Evergreen 
IT som “löpande tjänster som består av komponenter som alltid är aktuella” (författarnas 
översättning) (Meltzer, 2014). De menar att anställda ställer krav på flexibla och uppdaterade 
system och därför blir Evergreen IT en lösning som reducerar de resurser som krävs för att 
förse verksamhetens medarbetare med dessa verktyg. 	

Idén om att tillhandahålla IT-lösningar som ständigt uppdateras och enkelt kan förändras 
utifrån företagets behov är uppskattade attribut av främst många IT-avdelningar. Det har 
däremot medfört nya utmanande uppgifter för IT-avdelningen. Meltzer (2014) förklarar att 
anamma en IT-lösning där den externa leverantören uppdaterar innehållet upptill varje vecka 
eller månad, innebär även en stor utmaning för IT-avdelningen. Det krävs mer av 
verksamheten än att införskaffa sig en molntjänst; för att effektivt använda molntjänsterna är 
de tvungna att förändra sina IT-strategier för att bedriva Evergreen IT. Detta genom att 
förändra hur IT-avdelningen samarbetar med resterande avdelningar och inte blir en avskild 
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del av verksamheten. Då molnet sköter en del av IT-avdelningens tidigare arbete behöver de 
istället förbättra verksamhetens följsamhet och effektivitet. Meltzer (2014) menar att IT-
avdelningen måste upprätthålla en nära relation till verksamhetens olika avdelningar och 
informera om molnets nya eller förändrade verktyg som uppkommer. Dessutom behöver IT-
avdelningen förstå varje avdelnings behov för att försäkra sig om att molnet möter dessa behov. 
L. Lamy (2017) anser att den frigjorda tiden som molnbaserade samarbetsverktyg och deras 
ständiga uppdateringar innebär för IT-avdelningen ska istället läggas på att fokusera på att 
hjälpa till med att transformera verksamheten till att vara redo för ständiga förändringar. Han 
menar att Evergreen inte handlar om specifika tekniska funktioner utan snarare om att 
omfamna innovationer. En lyckad migrering är beroende av företagets förmåga att stödja 
användarna i den föränderliga miljön, fortsätter han. Detta genom att utbilda dem, men även 
att utveckla en pågående kommunikationsstrategi för att försäkra sig om att verktygen används 
på ett effektivt sätt av användarna.  	

 2.2 Förändringsledning inom IT 
För att presentera tidigare forskning inom förändringsledning använder vi oss av Burnes 
litteratur om förändringsledning som teoretiskt ramverk. Hans modell The Choice 
Management - Change Management Model (2014) innefattar tre steg. Enligt Burnes (2014) 
präglas en lyckad förändring av såväl bra ledarskap som organisering, men i slutändan handlar 
det om att förändra människors beteenden.  Därför fokuserar vi endast på modellens sista och 
operativa steg; förändringsprocessen (Change process). Steget innehåller tre komponenter; 
mål (objectives), planering (planning) och personal (people), vilka vi strukturerar de tre 
kommande avsnitten efter. Burnes modell utgår från generell förändringsledning och 
behandlar  därför inte IT-aspekten. Därför har vi kompletterat med forskning inom IT-driven 
förändringsledning och forskning inom agila metoder. 	

2.2.1 Mål  
Enligt Burnes (2014) är mål en av de mekanismer som påverkar utfallet av en förändring. Han 
argumenterar för att det finns tre huvudorsaker till varför en organisation väljer att genomgå 
en förändring (triggers). Den första är att verksamhetens vision eller strategier belyser ett 
behov, den andra att det finns indikationer på problem och oro baserat på nuvarande 
prestationer eller sannolika framtida omständigheter. Det kan även bero på uppkomsten av 
förslag eller möjligheter som potentiellt bidrar med stora fördelar för organisationen. I dagens 
digitaliserade samhälle är informationssystem en viktig komponent för de flesta verksamheter 
samt en kritisk faktor för att fortsatt behålla konkurrenskraft (Agarwal & Prasad, 1998b). Den 
snabba utvecklingen inom IT-sektorn i kombination med pressen att hela tiden utveckla och 
effektivisera verksamheter innebär att investering i nya system och verktyg är en naturlig del 
av organisationers strategiarbete. Det finns ofta en förhoppning att realisera mer värde med 
hjälp av nya informationssystem och ett mål att detta ska effektivisera processer och öka 
produktiviteten (Agarwal & Prasad, 1998a). 	

Investeringar i nya informationssystem leder ofta till organisatoriska förändringar, då syftet 
är att förbättra arbetsprocesser eller arbetssätt. Varadaraj och Goud (2012) menar att 
förändring i samband med IT är något som kan ses från två olika perspektiv. Förändring ur en 
mjukvaruleverantörs eller implementationspartners perspektiv är en temporär ansträngning. 
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Det är ett projekt som har en fastställd tidsbegränsning och ett tydligt mål; att skapa och införa 
en unik produkt, tjänst eller resultat i en organisation. Det andra perspektivet handlar om 
mottagaren, den organisation som genomgår en process som transformerar hela eller delar av 
verksamheten. Där handlar det om att ha ett mycket mer långsiktigt och operativt 
förhållningssätt och således lägga stor vikt på att uppmärksamma vilka organisatoriska 
effekter transformationen innebär. Därför är det av stor betydelse att  reflektera kring vilka 
insatser som krävs i form av förändringsledning eller annan styrning (Varadaraj & Goud, 
2012).	

Att tydliggöra vem eller vilka som har det slutgiltiga ansvaret för bedömningen och 
initieringen av förändringen är även en viktig aspekt. För att klargöra problemet eller 
möjligheten en förändring innebär, samt utreda alternativa lösningar menar Burnes (2014) att 
det behövs information från de personer och grupper som kommer att beröras av 
förändringen. Vidare förklarar Burnes (2014) att det är bra att ställa fördelar mot nackdelar i 
ett första skede för att kunna identifiera och synliggöra eventuella utmaningar. Detta för att 
hinna förbereda lösningar innan förändringen genomförs. 	

Det Agila manifestet är i grunden framtaget för IT-projekt, främst inom programutveckling, 
men har över tid spridit sig till förändringsprojekt inom fler områden på grund av dess 
dynamiska förmåga i en föränderlig miljö (Lindvall et al., 2002). De metoder som har 
utvecklats ifrån det Agila manifestet syftar till att vara flexibla och anpassningsbara för att 
hantera den ständiga utvecklingen och förändringen som IT bidrar till (Dybå & Dingsøyr, 
2008). Fokus i agilt arbete är däremot inte att ge svar på frågan hur vägen mot målet kan 
komma att se ut, och vilka utmaningar som kanske uppstår under resans gång. Detta innebär 
dock inte att mål och syften kan försummas, utan inom agila metoder är även en 
framgångsfaktor att tydligt definiera vad som ska göras och varför förändringen behövs. 	

Återkoppling från berörda parter gällande förändringens syfte och följder skapar bättre 
förutsättningar för förändringsarbetet, samt förbereder slutanvändarna på vad som väntar 
(Burnes, 2014). Till sist är det viktigt att presentera vilken typ av förändring som kommer att 
ske samt förändringens mekanismer, tidsomfattning, resursberäkningar och prestationsmål 
för samtliga som påverkas. Dessutom är det viktigt att definiera vilka beteendeförändringar 
som de nya omständigheterna innebär. Då beteendeaspekten är lika central som de tekniska 
eller finansiella aspekterna är det viktigt att informera om dess betydelse för framgången av 
förändringsinsatsen. 	

2.2.2. Planering 
Det finns olika förhållningssätt till förändring. Burnes (2014) förklarar att vilket sätt som 
passar bäst är kontextbundet och beror på; vad som ska förändras, hur organisationens kultur 
ser ut och vilken management-stil som passar bäst. Vidare förklarar han att småskaliga 
förändringar gällande teknik eller struktur kan planeras och utföras relativt snabbt och 
behöver inte lika mycket konsultrådgivning eller involvering av berörda användare. Handlar 
det däremot om större förändringar eller omständigheter som innebär förändringar i beteende 
och attityder är risken att misslyckas högre. Oavsett kontext är planeringen en iterativ process 
som sällan sker steg för steg. Det innebär att de ansvariga för processen kan behöva gå tillbaka 
till tidigare beslut, ifrågasätta dessa i relation till det ursprungliga målet och revidera planen 
efter behov. Detta för att försäkra sig om att det nuvarande arbetet går i linje med 
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förändringens mål. Burnes menar att det är viktigt att förstå att en genomförd förändring inte 
är ett slutgiltigt resultat, utan att det alltid finns chans till fortsatt förändring och utveckling 
(Burnes, 2014). 	

Att anpassa det pågående arbetet till förändring är en av grundpelarna inom agil 
projektledning (Beck et al., 2001). De agila metoderna utvecklades för att motsätta de 
traditionella metoderna (såsom vattenfall) som ofta leder till misslyckade resultat (Serrador & 
Pinto, 2015) då planeringen är långsiktig och detaljerad. Gustavsson (2016) redogör för att en 
agil planering innebär kortsiktiga planer, max en månad framöver, då han menar att 
“långsiktiga planer är alltid gissningar” (Gustavsson, 2016, s.98). Målet är inte att följa 
planeringen till fullo utan att projektets resultat ska ge största möjliga nytta och motsvara 
förväntningar (Gustavsson, 2016). Även sent i arbetet är förändrade krav välkomna (Beck et 
al., 2001).	

Att skapa och engagera ett förändringsledningsteam menar Burnes (2014) är viktigt vid 
förändringsinsatser. Dessa individer ska verka som förändringsagenter genom hela processen 
och är ett bra sätt att få enkel tillgång till ”backstage skills”; förståelse för processer och roller 
i verksamheten. Om denna grupp ska liknas vid en agil projektgrupp kännetecknas den av 
självstyre, tydliga mål och ett kollektivt ansvar. Storleken på gruppen ska inte vara större än 
att alla kan se varandras ögon (Gustavsson, 2016). Inför förändringen ska teamet planera in 
aktiviteter som fungerar som en karta för insatsen och ett sätt att fastställa de huvudaktiviteter 
som krävs för att lyckas med förändringen. Aktivitetsplanering ska vara tydligt kopplade till 
organisationens mål och prioriteringar samt anpassningsbar till följd av den feedback som når 
fram under processens gång (Burnes, 2014). Agil aktivitetsplanering uttrycks till en början i 
väldigt grova drag och att dela upp projektet i etapper är vanligt. Varje etapp är mellan en till 
fyra veckor och ska innefatta förutbestämda krav och mål men endast på en övergripande nivå. 
En detaljplanering sker inte förrän första dagen av en ny etapp. Detta för att inom agil 
projektledning “vill man genomföra arbete så nära det fattade beslutet som möjligt” 
(Gustavsson, 2016, s.109). 	

Vidare belyser Burnes (2014) att det är viktigt att identifiera nyckelpersoner och få stöd 
från personer i verksamheten vars engagemang är värdefullt. Dessa nyckelpersoner behövs för 
att hålla energin uppe, men behöver nödvändigtvis inte ha en formell ledarroll. Nyckelpersoner 
har en förmåga att blockera eller främja förändringen vilket är anledningen till att denna grupp 
är en kritisk faktor för framgång. I identifieringen av nyckelpersoner har förändringsagenter 
med ”backstage skills” en betydelsefull roll.  

En huvudsaklig förutsättning för alla typer av förändring är utbildning och utveckling. Då 
förändring innebär krav på nya kunskaper och kompetenser behövs utbildning, men 
utbildning och utveckling kan även ha andra syften. Ibland är målet att skapa förutsättningar 
för personalen att genomföra förändringen på egen hand. Intentionen kan vara att ge dem 
förmågan att själva skapa fortlöpande förändring efter en förändringsinsats eller 
medvetandegöra dem om behovet av förändring och på så sätt motivera dem (Burnes, 2014). 
Vid omfattande IT-förändringar förklarar Roberts och Barrar (1992) att projekt tidigt ska 
prioritera resurser och tid till olika former av utbildning. Detta är nödvändigt för användarnas 
förståelse för hur det nya systemet kommer att förändra deras arbetssätt (Sumner, 1999).  
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2.2.3 Personal 
En förändrings framgång hänger till stor del på de mänskliga faktorerna. Oavsett formen på 
förändringen och hur stora eller små krav som ställs på individen beträffande förändringar i 
beteenden och attityder, är framgången beroende av att beteendet faktiskt förändras (Burnes, 
2014). Även då förändringen är av tekniskt slag, som övergången till molntjänster, tenderar en 
avgörande faktor för framgång vara kopplad till just beteendet. Acceptans av nya verktyg är 
enligt Tan och Kim (2015) avgörande då värdet av molnbaserade samarbetsverktyg endast kan 
erhållas då personalen faktiskt använder dem. 

Att leda förändring handlar till stor del om att skapa en vilja att förändras (Burnes, 2014). 
Burnes förklarar att en organisatorisk förändring innebär att gå från det kända till det okända, 
vilket kan tänkas innebära antingen en vinst eller en förlust för individerna i förändringen. 
Detta innebär att de individer som upplever att förändringen kan innebära en förlust troligen 
kommer att opponera sig mot det nya och okända (Burnes, 2014). Ny teknik kan upplevas som 
en risk för användarna och nya verktyg kan ses som ett hot mot deras rutinmässiga dagliga 
arbetsuppgifter (Sheth, 1981). Vid en IT-driven förändring där återkoppling från ledningen 
saknas eller rädslor bland medarbetarna är ouppmärksammade, finns således en risk att 
användarna inte accepterar det nya systemet och därmed blir ovilliga att använda det. 
Informationssystem som inte accepteras av de avsedda användarna (technology acceptance) 
är ett område som varit vanligt förekommande i forskning under många år. (Agarwal & Prasad, 
1998a). Baserat på detta menar Burnes att det är viktigt att de som ansvarar för 
förändringsarbetet skapar en förståelse för de rädslor individerna kan uppleva, samt 
upprätthåller en tydlig kommunikation genom hela förändringen. 

Förutom att uppmärksamma och identifiera rädslor, är det viktigt att det är tydligt vilka 
krav som ställs på medarbetarnas prestationer i och med förändringen, samt att det sker 
kontinuerlig återkoppling på dessa krav (Burnes, 2014). Detta gäller även i de fall där 
förändringen är av teknisk karaktär. Ofta saknas förståelse för hur teknologiska förändringar 
kommer att påverka användarnas processer och arbetsuppgifter (Ćirić, & Raković, 2010). 
Detta kan innebära att flertalet av de förväntade fördelarna uteblir och investeringen ses som 
misslyckad, då användarna inte vet hur de behöver anpassa sitt arbete för att maximera 
effekterna av det nya systemet (Peppard, 2007). Således menar Ćirić ochl Raković (2010) att 
stor vikt bör läggas på att analysera hur de berörda användarnas situation påverkas, och 
dessutom i hur stor grad de måste anpassa sina nuvarande attityder och beteenden. Det är 
därmed viktigt att ta mer hänsyn till hur de berörda individerna kommer att påverkas av och 
reagera på förändringen, än vilken typ av förändring det är. Om användares förväntningar 
bekräftas, påverkas den upplevda användbarheten och nöjdheten positivt. Detta påstår Tan 
och Kim (2015) ökar användarnas acceptans av molnbaserade samarbetsverktyg. 

Forskning visar att förändringsinsatser är mer effektiva och skapar mer engagemang i de 
fall där individer eller grupper erbjuds ett val att acceptera eller avvisa förändringen (Burnes, 
2014). En tydlig, kontinuerlig och effektiv kommunikation på både formella och informella 
kanaler innan, under och efter förändringsinsatsen kan skapa förutsättningar för att involvera 
medarbetarna. Detta beror på att kommunikation kan minska osäkerheten vilket ökar 
engagemanget. Målet med kommunikation bör inte vara att informera utan att öppna upp för 
diskussion och argumentation för att få användarna själva att synliggöra behovet av förändring 
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(Burnes 2014). Det är även viktigt att involvera de aktörer som är betydelsefulla för att 
förändringen ska ske. De som berörs direkt av förändringen är bra kandidater, och en 
balanserad grupp är viktig. För att kunna diskutera och involvera behövs en grupp bestående 
av personer med en positiv inställning men även de som är mer skeptiska och vågar ställa 
obekväma frågor. Burnes (2014) menar att om en grupp som är kritisk till förändringen 
övertygas, är chansen stor att fler skeptiker accepterar förändringen. Även vid 
implementeringar av affärssystem är involvering en betydelsefull aspekt. Det är viktigt att 
involvera de medarbetare som har kunskap om organisationens processer och främsta 
affärsmetoder för att vägleda i utformandet och införandet av det nya systemet (Bingi et al., 
1999). 	

Burnes (2014) förklarar att framgångsrika förändringar ofta kräver att ledare och chefer 
själva förändrar sina beteenden och attityder innan de kan förändra andras. De måste ha tilltro 
till förändringen, och tydliggöra att förändringen är ett sätt att trygga framtiden för 
verksamheten. Detta bör kommuniceras ut till samtliga medarbetare för att skapa en press på 
förändring (Burnes, 2014). Williams (1982, refererad i Aladwani, 2011) trycker på vikten av att 
ledningen är engagerad i större IT-implementationer med syfte att de ska känna sig som 
nyckelaktörer, eftersom de är med och fattar avgörande beslut. Känner de ett engagemang för 
förändringen kommer de även att övertyga resterande verksamhet om förändringens fördelar. 
Ledningens engagemang och stöttning är de viktigaste faktorerna för att lyckas med IT-
relaterat förändringsarbete (Gable & Stewart, 1999; Jørgensen et al., 2009). En fallgrop för 
ledare är således föreställningen att det endast är deras anställda som behöver förändra sina 
beteenden (Burnes, 2014). Till sist menar Burnes (2014) att resurser bör tillhandahållas för att 
lyckas genomföra förändringen. Utan nödvändiga resurser; finansiella eller mänskliga, stöd 
och uppmuntran är risken stor att individer i förändringen förlorar energi och drivkraft. Om 
förändringen kräver ny kunskap och nya kompetenser bör det ges möjlighet att utveckla dessa. 
Detta har, tillsammans med att förstärka önskat beteende, en stor betydelse för att 
upprätthålla förändringen.  	

Utrustade med detta teoretiska ramverk ska vi i avsnitt fyra undersöka forskningsfrågan 
genom att analysera den insamlade empirin. I följande metodavsnitt presenteras 
tillvägagångssätten för vår empiriska undersökning. 
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3. Metod 
Att använda ett ramverk, en metod,  är av stor vikt för att nå framgång i utförandet, men även 
för forskningsstudiens trovärdighet (Holme & Solvang, 1997). Det talas ofta om två 
huvudsakliga metodansatser; kvalitativa och kvantitativa. Dessa två har syftet att skapa en 
bättre förståelse för det samhälle vi lever i idag och hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra (Holme & Solvang, 1997). Valet av kvalitativ 
metod motiveras av att denna studie avser studera hur verksamheter kan utveckla och 
identifiera nya arbetssätt med hjälp av molnbaserade samarbetsverktyg genom 
förändringsledning, och hur detta ter sig i praktiken. Ett kvalitativt metodval gav oss möjlighet 
att skapa djup förståelse för det givna fenomenet (Bryman, 2012). Det möjliggjorde även ett 
flexibelt och öppet utformande av intervjuguiderna, vilket anses fördelaktigt då vårt mål var 
att fånga respondenternas upplevelse av och insikt i problemområdet (Kvale & Brinkmann, 
2014).                                              	

3.1 Verksamhetsbeskrivning  
Baserat på valet av ämnesområde kontaktade vi ett antal IT-konsultbolag som vi antog, utifrån 
information från företagens hemsidor, utförde konsultarbete inom Office365. En anledning till 
varför vi valde att studera just Microsofts molnbaserade samarbetsverktyg var för att Office 
365 är en aktuell molntjänst, då många verksamheter under de senaste åren har flyttat sin 
verksamhet till Microsofts moln. Den andra anledningen var att molntjänsten erbjuder många 
olika samarbetsverktyg. Change AB uppfyllde våra krav gällande koppling till ämnesområdet 
och hade tid och intresse att ställa upp på intervjuer, varför detta företag ansågs vara en bra 
källa för empiri. IT-konsultbolaget arbetar med förändringsledning inom IT och utför 
konsultarbete inom Office 365. De såg nämligen ett behov av förändringsledning hos de kunder 
som använder Microsoft samarbetsverktyg, och har därför sedan hösten 2017 arbetat aktivt 
med att utforma ett Office 365-erbjudande som i nuläget testas ute hos kund. Respondenterna 
från Change AB anser vi besitter god kunskap och erfarenhet inom området och därför kommer 
resultatdelen till största del att baseras på konsulternas utlåtanden. I följande uppsats kommer 
Change ABs roll att ses som externa förändringsledare. 	

Studien har även samlat in empiri från tre andra organisationer, från skilda branscher som 
har använt molntjänsten Office 365 i två till tre år. Dessa benämns hädanefter som 
användarorganisationerna. I relation till Change AB ser vi respondenterna från 
användarorganisationerna som interna förändringsagenter då samtliga är ansvariga för 
användningen för molntjänsten på respektive arbetsplats. Valet att ge utrymme åt ett annat 
perspektiv i studien var för att kunna studera hur förändringsarbete i relation till 
molnbaserade samarbetsverktyg kan ske internt inom verksamheten.  
Användarorganisationernas utlåtanden kommer därmed att fungera som ett komplement till 
konsulternas. 	

3.2 Urval och respondenter 
Vi fick en kontaktperson på Change AB som i sin tur vidarebefordrade kontaktuppgifter till de 
medarbetare hon ansåg kunde bidra med relevant information. För att besvara vår 
frågeställning behövde vi respondenter med god inblick i och erfarenhet av förändringsledning 
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inom IT (specifikt Office 365). Då vi själva inte hade direkt tillgång till respondenter var detta 
ett bra sätt att etablera kontakt. Detta stämmer överens med vad Bryman (2012) beskriver som 
snöbollsurval (en typ av bekvämlighetsurval), vilket används när forskaren eftersöker 
intervjuobjekt med kunskap och förståelse för fenomenet som är representativa för 
populationen. Således är detta inte ett slumpmässigt urval (Bryman, 2012). Vi genomförde fyra 
intervjuer på Change AB, Respondenterna från Change AB arbetade i två olika team och 
samtliga respondenter har olika roller och arbetsuppgifter. Detta bidrar med en nyanserad bild 
av ämnesområdet. 	

Samtliga respondenter från användarorganisationerna var ansvariga eller hade en ledande 
roll i arbetet med Office 365. Då vi tidigare kommit i kontakt med dessa tre organisationer var 
vi medvetna om att de använde sig av den molntjänst som studien ämnar att undersöka. På 
grund av respondenternas befattning gjorde vi antagandet att de kunde bidra med relevant 
information till undersökningen. Detta innebär att datan samlades in genom ett 
bekvämlighetsurval. Holme och Solvang (1997) beskriver bekvämlighetsurval som en process 
där urvalet av respondenter varken sker slumpmässigt eller tillfälligt utan systematiskt utifrån 
vissa medvetna formulerade kriterier. Detta förutsätter att forskaren har en viss kunskap om 
den grupp som respondenterna väljs från. Nedan presenteras samtliga sju respondenter i 
korthet.  	

 	
Change AB	
Hanna: IT-konsult och förändringsledare i teamet Digitalt Ledarskap. Arbetar med 
förändringsledning med fokus på användaren i Office 365. Arbetar hos kund med ett projekt 
inom Office 365 samt  deltar i företagets utveckling av erbjudandet av Office 365.	
 	
Stina: IT-konsult och förändringsledare i teamet Digitalt Ledarskap. Arbetar med 
förändringsledning med fokus på användaren i Office 365. Arbetar just nu i ett web och app 
projekt hos kund och deltar i företagets utvecklingen av Office 365-erbjudandet.	
 	
Julia: IT-konsult och projektledare i teamet Webb och Produktivitet. Arbetar med 
förändringsledning med fokus på anpassning av verktygen i Office 365.	
 	
Andreas: IT-konsult och projektledare, ansvarig för teamet Webb och Produktivitet. Arbetar 
med förändringsledning med fokus på anpassning av verktygen i Office 365.	
 	
Användarorganisationer	
Cecilia: Kvalitetsansvarig. Arbetar i en medelstor ideell organisation med att förbättra 
verksamhetens processer för att höja kundernas nöjdhet. Ansvarar även för den interna 
kommunikationen på arbetsplatsen och för att förbättra medarbetarnas arbetsprocesser 
genom Office 365.	
 	
Anna: Utvecklare och arkitekt på ett mindre IT-konsultföretag. Utvecklar applikationer i 
sharepoint och ansvarar för den interna användningen av Office 365 på arbetsplatsen. 	
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Peter: IT-ledare. Arbetar med förvaltningsledning på ett stort lärosäte i Sverige, förvaltar bland 
annat Office 365, och är även systemägare och ambassadör för molntjänsten. Arbetar aktivt 
med att öka användningen av Office 365 inom organisationen. 	

3.3 Datainsamling  
I ett inledande skede av studien utfördes två ostrukturerade intervjuer via 
kommunikationsverktyget Skype. En ostrukturerad intervju tenderar att likna ett fritt samtal 
där följdfrågor styr intervjun framåt. För att skapa en förförståelse till ämnesområdet hölls 
intervjuerna med vår kontaktperson på Change AB. Dessa var av stor vikt för oss då det gav en 
möjlighet att skapa en uppfattning om IT-konsultbolagets verksamhet samt bygga upp en 
relation med kontaktpersonen. Det var även en process att tillsammans med Change AB 
formulera en problemsituation som senare ledde oss fram till våra frågeformuleringar. Bryman 
(2012) menar att en intervju via Skype har stora likheter med en fysisk intervju då båda 
parterna har möjlighet att se och prata med varandra via webbkameran. 	

De sju efterföljande intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär. Denna metod ansågs 
vara mest lämplig för att besvara studiens syfte då semi-strukturerade intervjuer syftar till att 
fånga upplevelsen av ett fenomen där målet är att låta intervjupersonen ge en fri beskrivning 
av den levda vardagsvärlden ur dennes perspektiv. För att fånga viktiga teman och skapa en 
relevant intervjuguide behövde vi vissa grundantaganden om forskningsområdet (Kvale & 
Brinkmann, 2014) varför vi tog stöd i litteratur om förändringsledning samt de inledande 
skypeintervjuerna i utformandet av båda intervjuguiderna. En intervjuguide är en samling 
frågeområden eller frågor som forskaren vill lyfta och utforska inom det undersökta 
fenomenet. Den ska fungera som stöd för att intervjun ska hålla sig inom ramen för 
frågeställningarna, men samtidigt vara flexibel och tillåta att respondenternas svar leder 
intervjuns riktning (Bryman, 2012). Vi utformade två intervjuguider, en för intervjuerna på 
Change AB och en för användarorganisationerna. Båda bestod av öppna frågor från olika 
förutbestämda teman (se bilaga 1 och 2). 	

Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda grupp- eller arbetsrum på respektive 
respondents arbetsplats där respondenterna kände sig bekväma och vi kunde tala ostört. 
Genom att hålla intervjuer i en tyst och privat miljö kan kvaliteten på inspelningarna säkras, 
samt intervjupersonerna känna sig trygga i att ingen överhör deras uttalanden (Bryman, 2012). 
Tekniken får däremot inte vara ett störningsmoment för respondenten då det är av stor vikt 
att respondenten känner sig naturlig i situationen samt att hen är förberedd på vad som 
kommer att inträffa under intervjun (Holme & Solvang, 1997). 	

Vi båda var närvarande på samtliga intervjuer och dessa spelades in för att möjliggöra 
transkribering. Att spela in intervjun är till stor fördel då all fokus kan läggas på respondentens 
svar och att följa upp med relevanta följdfrågor, istället för att bli distraherad av att föra 
anteckningar (Bryman, 2012). Samtliga intervjuer var mellan 40-60 minuter långa (se tabell 1 
och 2). 
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Respondent	 Tid på företaget	 Intervjuform	 Längd (min.)	

Stina	 1,5 år 	 Skype	 ca 60 	

Stina	 1,5 år	 Skype	 ca 40	

Hanna	 1,5 år	 Fysisk 	 53:07	

Stina	 1,5 år	 Fysisk 	 44:20	

Julia	 4 år	 Fysisk	 41:43	

Andreas	 1,5 år	 Fysisk 	 48:22	

Tabell 1. Respondenter från Change AB 

	
Respondent Tid på företaget Org. tid med 

Office 365 
Intervjuform Längd (min.) 

Cecilia 20 år 2 år Fysisk 46:20 
Anna 2 år 3 år Fysisk 52:13 
Peter 9 år 3 år Fysisk 49:33 

 Tabell 2. Respondenter från användarorganisationer 

3.4 Dataanalys 
Samtliga intervjuer, förutom de två inledande Skype-intervjuerna, spelades in, vilket 
möjliggjorde transkribering av materialet. Det var viktigt för att skapa en initial förståelse för 
materialet och möjliggöra bearbetning av textdata. Inspelning och transkribering är 
fördelaktigt då det skapar förutsättningar för forskaren att mer noggrant undersöka vad 
respondenterna säger, även upprepade gånger. Transkriberat datamaterial fungerar även som 
försäkring att forskaren inte påverkat resultatet baserat på dennes förutfattade meningar eller 
värderingar (Bryman, 2012). Den initiala tanken var att studien skulle ha ett leverantör- och 
kundperspektiv, varför vi valde att genomföra intervjuerna med Change AB först, för att skapa 
en förståelse för deras arbetsprocess. Därefter utformade vi intervjuguiden för vad vi trodde 
skulle vara potentiella kunder, men visade sig vara användarorganisationer. Varje intervju 
transkriberades i samband med respektive tillfälle. Då transkribering är en väldigt 
tidskrävande process och studien hade begränsat med tidsresurser så beslutades att utesluta 
utfyllnadsord som; ehm, asså, mmm samt att inte transkribera uttryck som inte tillförde något 
värde.	

Vi läste därefter noggrant igenom transkriberingarna och markerade samt kodade de 
segment vi ansåg var relevanta. Kodning är ett moment där utvalda segment av den utskrivna 
texten tilldelas ett eller flera nyckelord för att skapa tydlighet och underlätta hanteringen av 
stora datamängder (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kodning 
och kategorisering den vanligaste formen av dataanalys. Inledningsvis kodades 202 
textsegment, därefter grupperades dessa efter matchande innehåll och utmynnade i totalt 12 
kategorier. Dessa 12 kategorier delades sedan in i sex övergripande teman. Kathy Charmaz 
(1996) beskriver kodning som det första analytiska fasen av forskning. Under detta första steg 
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var vår process öppen och induktiv (Charmaz, 1996) då koder, kategorier och teman 
framträdde fritt ur empirin.  	

Därefter analyserades materialet i en iterativ process, där vi växlade mellan teori om 
förändringsledning och de kategorierna som framträtt ur empirin i steg ett, likt den process 
Klein och Myers (1999) kallar för principen för abstraktion och generalisering. Denna växling 
skapade en förståelse för förändringsledning i relation till användningen av molntjänster. 
Vidare utmynnade detta iterativa arbete i identifieringen av ett teoretiskt ramverk då vi ansåg 
att förändringsprocessen (Change process) i Bernard Burnes modell The Choice Management 
- Change Management Model (2014) stämde väl överens med den förståelse för materialet vi 
fått efter den första induktiva fasen. Således var förändringsprocessens tre grundpelare; mål 
(objectives), planering (planning) och personal (people) (Burnes, 2014) en bra struktur att utgå 
ifrån för att presentera resultatet. Förutom dessa tre begrepp identifierades ytterligare ett 
relevant begrepp; molntjänster, då det framgick ur empirin att de karaktärsdrag som 
molntjänster har är viktiga för att förstå förändringsledning i samband med denna typ av 
förändring. 	

Identifieringen av ramverket innebar att de teman som inledningsvis framträtt ur det 
transkriberade materialet ersattes av Burnes tre begrepp. Mål, planering och personal i 
kombination med molntjänster blev således fyra slutgiltiga teman. Sedan placerades de 
ursprungliga kategoriserade och kodade segmenten ut under respektive slutgiltigt tema. Detta 
innebar dock att vissa segment och kategorier placeras om för att stämma överens med rätt 
slutgiltigt tema. Vartefter sammanställningen av de kodade textsegmenten fortlöpte 
framträdde även vissa nya kategorier och några av de ursprungliga kategorierna reviderades 
eller byttes ut. Till sist utformades en tabell för att presentera analysen på ett tydligt och 
kortfattat sätt. I tabellen återfinns de fyra slutgiltiga temana med totalt 12 tillhörande 
kategorier (se tabell 3). Där presenteras även korta sammanfattningar av viktiga aspekter ur 
varje kategori. Tabellen används som underlag för senare diskussion.       	

3.5 Forskningsetik 
Innan intervjuerna ägde rum informerade vi samtliga respondenter att intervjun skulle utgå 
från de forskningsetiska principerna. Kontaktuppgifterna till respondenterna på Change AB 
fick vi via vår kontaktperson.  För att tydliggöra vårt forskningsetiska förhållningssätt inför 
intervjuerna informerade vi respondenterna skriftligt via mail. I samma mail informerade vi 
om vilka teman intervjufrågorna skulle behandla för att förbereda respondenterna inför 
intervjun. Respondenterna från användarorganisationerna fick innan intervjun muntlig 
information angående vårt förhållningssätt till de forskningsetiska principerna. De 
forskningsetiska principerna gestaltas av fyra grundläggande krav och är framtagna av det 
Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Kraven är till för att ge forskaren 
förhållningssätt i sin relation med respondenterna för att studiens tillvägagångssätt genomförs 
på ett sådant sätt att respondenten behandlas väl. Det första förhållningssättet är 
Informationskravet och handlar om att informera berörda om forskningens syfte och en 
kortare beskrivning av hur undersökningen ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2002).  Vi 
presenterade för samtliga respondenter inför intervjuerna vilka vi är, vår utbildning samt syftet 
med studien. Respondenterna informerades om att deras medverkan var frivillig och att hen 
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när som helst under intervjun fick avbryta sin medverkan utan negativa följder, detta kallas  
Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet beskriver att samtliga uppgifter som är kopplade till 
respondenten kommer att hanteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av 
utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs i beaktning då företagets och 
respondenternas namn i rapporten anonymiserats genom att skapa alias för samtliga 
medverkande.  Nyttjandekravet handlar om att respondenternas medverkan endast kommer 
att användas för forskningens ändamål.  Det insamlade datamaterialet får inte heller användas 
för privat eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa förhållningssätt var något 
som vi ständigt tog i beaktande under insamlingen och dataanalysen av materialet. Innan varje 
intervju påbörjades blev även samtliga tillfrågade om vi fick tillåtelse att spela in intervjun.	

3.6 Metoddiskussion 
Gällande val av metod för datainsamling fanns det inledningsvis en önskan att genomföra 
intervjuer och observationer på plats hos Change AB. Kombinationen av två olika 
forskningsmetoder ansåg vi skulle ge oss en djupare förståelse för IT-bolagets arbete. Yin 
(2007) menar att observationer kan ge en alternativ syn på det fenomen som undersöks. Det 
kan även ge ovärderlig hjälp när det kommer till förståelse för hur konkreta arbetssätt 
tillämpas eller potentiella problem hanteras (Yin, 2007).  En förfrågan om att få genomföra 
observationer presenterades till vår kontaktperson på IT-bolaget men nekades på grund av 
brist på tid och möjlighet hos konsulterna. Istället fokuserade vi på att basera datamaterialet 
på de semi-strukturerade intervjuerna. 	

Det går att ifrågasätta urvalet av de respondenter som tilldelades oss av vår kontaktperson 
på konsultbolaget. Då vi  tillämpade ett snöbollsurval kan kritik riktas mot respondenternas 
relevans. Möjligheten finns att andra personer på Change AB hade kunnat ge en mer rättfärdig 
bild av området. Detta är något vi är medvetna om, men vi anser att respondenterna kunde ge 
nyanserad bild genom uttömmande svar i den utsträckning som var möjlig för studiens 
omfattning och syfte. 	

Valet av semi-strukturerade intervjuer kan beskrivas genom att vi redan i ett inledande 
skede av studien hade en mer eller mindre tydlig bild av vad vi ville undersöka.  Bryman (2012)  
förklarar att om en forskare inleder en studie med ett relativt tydligt fokus, snarare än en 
generell idé att vilja undersöka området,  ökar chansen att intervjuerna kommer att vara semi-
strukturerade. Av den anledningen kan mer specifika frågor adresseras till respondenterna. 
Under intervjuerna fanns den uppenbara risken att styra respondenterna med ledande frågor 
för att diskutera områden som vi ansåg var extra intressanta. Ledande frågor, intervjuteknik 
och att forskaren oavsiktligt påverkar respondentens svar förklarar Kvale och Brinkmann 
(2009) är något som ifrågasätter forskarens reliabilitet. För att ge oss goda förutsättningar 
skapade vi en intervjuguide med öppna frågor som tillät respondenterna att svara relativt fritt. 
Vid vissa tillfällen blev vi tvungna att förtydliga frågorna vilket enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) kan tolkas som att vi styrde respondenten åt ett visst håll.	

För att återkoppla till de tilltänkta observationerna hade vi en grundtanke att använda 
Change AB som ett leverantörsperspektiv och någon av konsultbolagets egna kunder för att 
undersöka kundperspektivet. Detta för att få en bredare uppfattning av deras arbete samt en 
förståelse för kunden i sammanhanget. På grund av de rådande omständigheterna fann vi en 
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annan lösning för att få perspektiv på Change ABs visioner och strategier. Lösningen blev att 
kontakta tre tillgängliga organisationer som vi sedan tidigare hade vetskap om använde Office 
365 och därmed se dem som potentiella kunder till Change. Efter genomförda intervjuer med 
dessa organisationer kom vi till insikt om att det inte var möjligt att fortsätta kalla relationen 
leverantör och kund. Detta på grund av att de tre respondenterna från dessa organisationer 
var ansvariga för att främja och öka användningen av samarbetsverktygen och arbetade aktivt 
med detta. Dessutom hade de, vad vi anser, kommit långt i detta arbete. Detta var något vi inte 
var medvetna om inledningsvis, varför vi ansåg att vi riskerade ge en missvisande bild om vi 
benämnde dem som potentiella kunder till Change AB. Av den anledningen såg vi istället att 
respondenterna kan ses som interna förändringsagenter i relation till konsulterna på Change 
AB som kan ses som externa förändringsledare. På grund av det stora behov av extern 
förändringledning för att öka användningen av samarbetsverktygen vi har sett, är vår 
uppfattning att det inte tillhör vanligheterna att arbetsplatser har interna förändringsagenter.	

Ett vanligt förekommande motargument till intervju som forskningsmetod är att det finns 
för få intervjupersoner för att kunna generalisera resultatet, det vill säga till andra situationer, 
platser och tider (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan därför riktas kritik mot studiens 
generaliserbarhet. Vårt fokus har däremot inte varit att hitta ett statistisk generaliserbart 
resultat, det vill säga mäta frekvenser eller dra slutsatser om en specifik population. Däremot 
kan resultatet ses som analytiskt generaliserbart. Analytiskt generalisering innebär att urvalet 
utgör ett undersökningsområde och den insamlade empirin ställs mot tidigare utvecklade 
teorier, som fungerar som en mall för att jämföra resultatet (Yin, 2017). Detta gör studien 
generaliserbar till teoretiska propositioner. Holme och Solvang (1997) förklarar att kvalitativa 
intervjuer ska öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga 
uppfattningar om det fenomen vi studerar. Totalt deltog sju stycken respondenter i studien 
vilket vi anser vara ett passande antal för studiens omfattning och syfte; att skapa ökad 
förståelse för hur förändringsledning kan anpassas utifrån de nya förutsättningar som 
användningen av molnbaserade samarbetsverktyg innebär. 	
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras i kombination med 
varandra. Sammanställningen av analysen presentera nedan i en tabell (se tabell 3). Resultatet 
och analysens samtliga teman presenteras med två till fyra tillhörande kategorier. Varje 
kategori förklaras genom de viktiga aspekter vi identifierat för att senare användas som 
underlag till diskussionen. När vi i detta avsnitt avser att specifikt beskriva Office 365 kommer 
den att benämnas som plattformen då den är utformad som en digital plattform.  
	

TEMA KATEGORI ANGREPPSSÄTT 

MOLNTJÄNST Teknikens ökade 
förändringstakt 

Ställer krav på att både externa 
förändringsledare och interna 
förändringsagenter håller sig uppdaterade 

  Kommunicera för att undvika 
förvirring/osäkerhet vid uppdatering  

 Den moderna IT-
lösningen 

Ett bra sätt att hantera den ökade 
förändringstakten  

  Mindre kontinuerliga uppdateringar  

  Inte bundna till 
arbetsprocesser/arbetsroller  

  Kräver flexibel och anpassningsbar 
rådgivning  

 Varför molnet? Kostnadsbesparingar  

MÅL Initiativ till förändring Saknas initial förståelse för plattformens 
kapacitet  

  Svårt att skapa mervärde utan initiativ och 
engagemang  

 Digitalt tankesätt Förändrat arbetssätt viktigare än att lära 
sig verktygen  

 Mål med användning Realisera nyttorna  

 Prioritera resurser till 
förändring Stor tilltro till den tekniska förändringen  

  Visa på fördelarna med att realisera 
nyttorna  

PLANERING Verksamhetsanalys Hitta värdet för olika användargrupper  

  Identifiera nyckelpersoner  

 Agilt arbetssätt Jobba i små steg med kortsiktig planering  

  Utgå ifrån varje kunds mest akuta 
utmaningar  

PERSONAL Motivera Förändra uppifrån och ner  

  Förankra förändringen i användarnas 
vardag  
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  Hantera motstånd till ny teknik  

 Anpassning av 
utbildningsmaterial 

Koppla utbildningsmaterialet till kundens 
förutsättningar  

 Ägarskap Låta kunden driva förändringen  

  Få verksamheten att ta ansvar för sin egen 
kontinuerliga utveckling  

 Tabell 3. Sammanställning av analys 

4.1 Molntjänst 
Teknikens ökade förändringstakt. En återkommande beskrivning av Office 365 
karaktärsdrag är dess flexibilitet samt den ständiga förändring som kontinuerliga 
uppdateringar innebär. Respondenterna på Change AB förklarar att deras uppfattning är att 
leverantören Microsoft inte har för avsikt att sakta ner tempot på plattformens uppdateringar. 
Då plattformen är en Evergreen-lösning och ständigt uppdateras ställs nya krav på Change AB 
och de tjänster de levererar. Den främsta utmaningen handlar om att att de, som externa 
förändringsledare, ständigt måste hålla sig uppdaterade och vara pålästa om de förändringar 
som väntar. Hanna uttrycker utmaningen med den ökade förändringstakten.	
 	

”Jag gillar citatet; change has never been this fast before and it will never 
be this slow again. För att jag tror verkligen att det är så och det spelar 
ingen roll om det är Office eller något annat. Generellt sett går allting 
mycket fortare och jag tror att det är vår största utmaning. ” - Hanna	
 	

Konsulterna på Change AB nämner några tillvägagångssätt för att uppdatera sig om de nya 
funktionerna. Ett sätt är att nyttja konsultföretagets egna nätverk och därmed vända sig till 
erfarna och kunniga kollegor. För att uppdatera kunderna om de kontinuerliga 
uppdateringarna trycker Hanna på vikten av kommunikation. Respondenten förklarar att 
kommunikation alltid är viktigt, oberoende system, men det blir av ännu större betydelse i och 
med de kontinuerliga uppdateringarna. Det är mer eller mindre deras skyldighet då de har 
information om dessa förändringar i ett tidigt skede och kan kommunicera ut detta.	

Uppdateringstempot är något som även ställer nya krav på de verksamheter vars anställda 
använder Office 365s samarbetsverktyg i deras dagliga arbete. Samtliga respondenter från 
användarorganisationerna är medvetna om de ständiga förändringarna. De inser även vikten 
av att de som ansvariga för plattformen är tvungna att hålla sig uppdaterade om dessa för att 
ligga steget före. Microsoft kontinuerliga uppdateringar skapar svårigheter för användarna 
genom att släppa nya verktyg och ändra funktioner i de befintliga. Peter förklarar att verktygen 
kan ändra utseende och funktion från en dag till en annan. Detta uttrycker han problematiskt 
främst för de anställda som är av den äldre generationen. De blir förvirrade och osäkra och 
som följd ställer de många frågor, vilket resulterar i mycket jobb för honom. Peter förklarar 
hur de arbetar för att minska förvirringen hos organisationens anställda:	
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”Vi vet inte exakt hur det kommer att bli men vi vet vet att det kommer. Så 
när det händer; var inte rädda! Det är inte fel på tjänsten.” - Peter	

 	
Respondenten fortsätter genom att förklara ett framtida lösningsförslag på problemet. Att en 
gång i månaden producera och publicera en video som förklarar de senaste uppdateringarna, 
tips och trix samt förslag på fokusområden för den kommande månaden. Detta med avsikt att 
öka förståelsen och användningen av samarbetsverktygen. 
	
Den moderna IT-lösningen. Många verksamheter tycks vara stressade över att de inte 
hänger med i den digitala utvecklingen. Stina förklarar att vissa hanterar den ökade 
förändringstakten genom förnekelse medan andra har en förståelse för värdet av nya tekniska 
lösningar, men anser sig inte ha tillräcklig kompetens eller resurser för att investera i nya 
system. Respondenterna från Change AB är överens om att Office 365 är ett bra val för kunder 
som vill utveckla den interna nivån av digitalisering. Trots att en plattform likt denna inte 
påverkar arbetsprocesser eller roller så innebär förändringen ett nytt sätt att arbeta. Därmed 
kan kunderna behöva rådgivning i hur de ska förhålla sig till verktygens uppdateringstempo, 
vilka verktyg de ska använda och vilka verktyg de kan låta bli att använda. 	
 	

“Om man tittar till exempel på att man ska vara flexibel och mer 
anpassningsbar, då tror jag att Office 365 är en nödvändig del i det.” - 
Andreas	

 	
”Jag tror att eftersom det är en Evergreen-lösning, att den hela tiden 
utvecklas, så kommer behovet att finnas med vägledning.” - Stina	

 	
Om Evergreen är den nya flexibla och anpassningsbara IT-lösningen kan affärssystem antas 
vara dess motsats, dels hur arbetsprocesser kan påverkar och förändras och dels ur 
implementeringsperspektiv. Vi efterfrågade motsatsen till Evergreen för att sätta det i 
perspektiv till hur förändringsledning tidigare sett ut:	

 	
”Den största skillnaden är att det är hela tiden, det är inte liksom den här 
puckeln; en stor insats och sen inte så mycket.” Andreas	

 	
Att byta ut ett affärssystem liknar Hanna med att ”byta ut hela hjärtat i företaget”. Detta 
eftersom det innebär en omfattande förändring för hela verksamheten som ofta genomförs 
med traditionella metoder för förändringsledning. Den allmänna uppfattningen hos 
respondenterna på Change AB är att vid affärskritiska förändringar är entusiasmen hos 
verksamheter hög och mycket resurser investeras inledningsvis. Julia menar att organisationer 
är mer rustade för dessa affärskritiska förändringar, som inträffar med flera års mellanrum.	
 	

”Man har liksom installerat och köpt ett system en gång och så lever det, 
säg tre år, då gör man alla insatser i början; ‘Åh, vi har nya versionen av 
det här mailsystemet, nu ska vi utbilda folk och fixa lathundar’ med en 
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megafon och sen så gör man ingenting mer förrän det är dags för nästa 
uppdatering om tre år.” - Andreas	

 	
Den allmänna uppfattningen på Change AB är att det finns en stor skillnad när det kommer till 
implementeringar mellan affärssystem och Evergreen-lösningar. Den förstnämnda är mer 
bunden till processer och därmed är de anställdas roller i systemet tydligare. Detta förenklar 
förändringsarbetets struktur då systemet i sig tydliggör och begränsar hur användarna ska och 
kan arbeta. Detta karaktärsdrag återfinns inte på samma sätt i Office 365. Det krävs att de som 
rådgivare är anpassningsbara, både genom att förhålla sig till verksamheten man hjälper, men 
också genom att ständigt förhålla sig till de nya uppdateringarna. Detta nämndes ett flertal 
gånger av respondenterna på Change AB, vilket de kallade att ”vara mjuk i knäna”. Denna 
egenskap tror Hanna att fler traditionella system i framtiden kommer att övergå till. 	
 	

“Det är viktigt att vara mjuk i knäna och flexibel. Man måste vara precis 
som plattformen, har vi en plattform som förändras och kommer med nya 
funktionaliteter så måste vi vara följsamma. - Hanna 	

 	
Varför molnet? Den initiala anledningen till varför många flyttar sina verksamheter till 
molnet är inte på grund av att de vill öka flexibiliteten, vilket samtliga sju respondenter är 
överens om. Vi gör tolkningen att verksamheter ser införandet av en molntjänst som en teknisk 
lösning, något nytt för IT-avdelningen att jobba med, varför det i ett inledande skede inte ses 
som nödvändigt att arbeta med förändringsledning. Däremot påverkar det i allra högsta grad 
hela verksamheten och alla som är involverade i den. I de flesta fall är verksamhetens 
incitament att de vill dra ned på kostnader med hjälp av molnlösningen. De vill behålla Office-
paketet men minska utgifterna för hanteringen av servrar och förvaltning av system vilket är 
anledningen till varför verksamheter investerar i plattformen. Detta bekräftar Peter och 
förklarar att det initialt var det enda skälet, vilket även gällde för den ideella organisationen.	
 	

”Det som var den första drivkraften var att vi skulle tjäna pengar på det vi 
redan gjorde.” - Cecilia	

 	
Förutsättningarna för det mindre IT-konsultbolaget såg lite annorlunda ut. Anna förklarar att 
det var ett måste för deras företag eftersom de konsultar i verktygen och dessutom vill de som 
IT-konsulter ligga i teknikens framkant. Målet för konsultbolaget var att ha tillgång till 
informationen överallt och dygnet runt på grund av att de ofta är på resande fot. 	

4.2 Mål 
Initiativ till förändring. Det finns en gemensam upplevelse på Change AB att många 
verksamheter implementerar Office 365 som ett komplement till andra system. Vår 
uppfattning är att plattformen används i många verksamheter, men endast i en begränsad 
utsträckning. Främst används de verktyg som funnits tillgängliga sedan tidigare, de som 
användarna redan är bekanta och bekväma med. Respondenterna uttrycker att många 
verksamheter först i efterhand kommer till insikten att plattformen är stor, komplex och 
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innehåller många fler funktioner än vad man tidigare förstått. De beskriver att det verkar 
finnas en missuppfattning att Office 365 är samma sak som Office-paketet. Change ABs kunder 
vet inte heller vilka applikationer som finns tillgängliga i plattformen eller hur dessa 
applikationer kan underlätta och effektivisera processer. 	
 	

”De kanske inte inser att de behöver hjälp förrän efter vårt möte kanske. 
Det kan ju vara såhär att “vadå vi har ju redan implementerat det”.” - Stina	

 	
Detta menar respondenterna från Change AB gör det svårt för organisationer att i ett inledande 
skede förstå hur plattformen kan skapa mervärde för just deras verksamhet. Hanna förklarar 
att plattformen ofta är ett tillägg och införandet innebär sällan något systembyte. Det är inte 
heller ett affärssystem, och således är användningen inget som krävs för att verksamheten ska 
fungera. Detta förklarar respondenterna påverkar både ledningens och användarnas 
benägenhet att utforska och använda plattformens verktyg i arbetet. Vi tolkar det som att en 
viktig del inom denna typ av förändringsledning är att poängtera för kunden att det krävs 
engagemang från hela verksamheten för att realisera värde ur investeringen. 	

Tidsbrist i det dagliga arbetet och bristen på förståelse för verktygen innebär att 
verksamheter ofta har ett behov av stöd i förändringar. Respondenterna förklarar att 
verksamheter ofta kommer till dem på Change AB och ställer frågan; hur kan vi förklara för 
våra användare vad de ska nyttja Office 365 till? De inser att de behöver hjälp med att få upp 
användningen för att investeringen ska nyttjas. 	
 	

”Ofta så kommer frågeställningar typ ‘jag vet inte hur jag ska rådgiva mina 
användare, att använda ditten eller datten för olika saker, kan ni komma 
och hjälpa oss och utbilda lite grann?’ och då har de perspektivet att det 
enda som behövs är lite training.” - Andreas 	

 	
Digitalt tankesätt. Verksamheter har inledningsvis ofta perspektivet att det endast är 
utbildning i verktygen som behövs, men respondenterna på Change AB förklarar att deras 
arbete inte handlar om att utbilda. Vi tolkar det som att det istället handlar om ett förändrat 
arbets- och tankesätt som kräver en riktig insats för att förändringen ska ske och skapa 
långsiktigt värde. Inte bara för användarna utan även för IT-avdelningen. Julia förklarar att 
deras uppgift på Change AB är att hjälpa verksamheter att sätta organisationen kring detta nya 
tankesätt. Många kunder tänker att det går att göra som de alltid har gjort, speciellt eftersom 
flera verktyg i Office 365 är verktyg de använt tidigare. Julia menar däremot att det handlar 
mer om hur du ska jobba, inte vad du ska använda för verktyg:	
 	

”Det är snarare att hitta bra sätt att arbeta på som är produktivt. Allt går 
inte att lösa med system. Ibland är det bara såna saker som att ni måste 
börja prata med varandra kan vara en sån grej.  Det är lika mycket 
arbetssätt som det är systemstöd.” - Julia 	
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Respondenterna vid Change AB utvecklar detta och beskriver att det behövs ett nytt tankesätt 
kring teknik. Det behövs ett digitalt tankesätt inom många verksamheter, där de förstår hur de 
kan uppdatera användningen av sina digitala hjälpmedel för att exempelvis minska 
arbetsbelastning eller öka effektivitet. Vår tolkning är att Change AB vill stötta andra 
verksamheter i detta genom att väcka nyfikenhet och skapa en kultur för kontinuerligt lärande. 
Detta för att individerna i verksamheten ska kunna skapa medvetenhet kring sina egna behov 
och själva hitta lösningar i IT-verktygen som finns tillgängliga. 	
 	
Mål med användningen. Respondenterna på Change AB ser en önskan från sina kunder att 
öka användningen, realisera nyttor och få ut mer potential av Office 365. De upplever att deras 
kunder insett att ett system som ingen använder är en ogynnsam investering. Peter förklarar 
att det finns planer på att öka användningen i den verksamhet han arbetar, genom att ersätta 
vissa processer. De vill skapa mervärde genom att hjälpa olika användargrupper och ge dem 
en kompass för att hitta rätt verktyg. 	
 	

”Vi skulle kunna ersätta en hel del vi gör på andra sätt idag med Office 365. 
Och genom att guida och kombinera de här tjänsterna på ett paketerat sätt 
så kan de få ett mervärde som vi idag inte kan tillhandahålla med den 
struktur som dom är vana vid sen tidigare.” -  Peter	

 	
Anna uttrycker att det i deras verksamhet inte finns några specifika mål med användningen, 
utan att målet var att tillgängliggöra mailen. Utöver det menar hon att det är fritt att använda 
plattformen som man vill. Trots detta har många i verksamheten börjat använda verktygen. 
Däremot finns en vilja att få fram ett bra arbetssätt och öka användningen ytterligare:	
 	

”Det är inte bara mail och Skype det är så mycket mer. [...] jag vill ju 
jättegärna göra mycket mer på det, för man vet hur bra det kan vara för 
liksom produktiviteten” - Anna 	

 	
Cecilia berättar att de hade fått en hint om att Office 365 hade väldigt mycket att erbjuda, men 
det var inget de var säkra på. Under de två åren Cecilia haft tillgång till Office 365 på sin 
arbetsplats har verktygen utvecklats och förbättrats, vilket är varför hon i sin uppgift att 
förbättra den interna kommunikationen arbetar aktivt med att få upp användningen.	
 	

” … allt det här som gör att processerna flyter på bra, det kommer att ligga 
i Office 365. “ - Cecilia 	

 	
Prioritera resurser till förändringen. Att återförsäljare generellt är duktiga på att skapa 
en bild av att systemet i sig kommer att innebära många fördelar, är något som Andreas är väl 
medveten om. Det betyder att de verksamheter han arbetat med inte alltid förstår att de måste 
göra en insats, att positiva effekter inte kommer att infria sig utan ansträngning. 	
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”Man ser en fin bil men det betyder inte att man kan köra den bara för att 
det är en fin bil” - Andreas	

 	
Att avsätta tid och prioritera resurser på att lära sig ett nytt arbetssätt är viktigt enligt 
respondenterna på Change AB. För att kunna prioritera detta krävs det att hela verksamheten 
förstår alla de fördelar det innebär. Trots att viljan och behovet ibland finns, förklarar Hanna 
att få medarbetare kan frigöra tid från sitt eget arbete för att utforska och själv lära sig att hitta 
nya lösningar. Dessutom kan det vara svårt att motivera och förankra denna typ av förändring 
i ledningen, till skillnad från beställarna (ofta personal från IT-avdelningen) som många 
gånger är medvetna om att det tar tid och krävs resurser. 	
 	

”Ur ett prioriteringsperspektiv så kanske inte ett sånt här projekt 
prioriteras framför ett affärssystemsprojekt. Men det kan skapa lika 
mycket frustration” - Julia	

 	
”Man ska ändå våga satsa på det här för att det ska komma ut i 
verksamheten. Och man får värde för att stress och press minskar, alltså 
för arbetsmiljön. För att sen kunna prestera” - Stina	

 	
Svårigheter att övertala ledningsgruppen kan bero på det faktum att värdet av en förändring 
likt denna är svårdefinierat. Julia förklarar att det inte går att omvandla värdet i avkastning, 
något som är lätt att begripa och  mäta, utan att det handlar om produktivitet och välmående, 
vilket ofta är svårt att belysa och förstå. 	

4.3 Planering 
Verksamhetsanalys. För att förstå behovet hos kunden har Change AB en gemensam 
uppfattning hur de går tillväga. De kommer in i olika skeden av användningen av Office 365 
men jobbar i nuläget endast med de kunder som redan har implementerat plattformen i 
verksamheten. När Change AB kommer in i ett tidigare skede är deras första fokus på tekniken. 
För att få en övergripande bild av kundens användargrupper gör Change AB intervjuer, enkäter 
eller en kortare serie av workshops med deras kunder beroende på deras ambition och hur 
många som är involverade. Dessa personer ska gärna besitta olika roller för att täcka upp en så 
stor del av verksamheten som möjligt. Utifrån den insamlade informationen kartlägger de 
kundens olika användargrupper och försöker sedan att skapa karaktärer: 	
 	

“Vi kanske inte delar in dem i att ‘Här har vi personer som jobbar med 
ekonomi, den här personen  jobbar med sälj.’ Utan vi försöker att sätta är 
det en person som är ute på fält, som är ute och rör på sig mycket och aldrig 
har sitt egna skrivbord eller är det en person som sitter mycket med 
datorn.” - Julia	

 	
Vår uppfattning är att Change AB fokuserar på användargruppernas arbetssituation snarare 
än deras yrkesroller. Baserat på användargrupperna skapar Change AB en behovskarta där de 
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mappar in organisationens olika behov av plattformen. Denna karta menar de är en bra 
övergripande förklaringsmodell som visar hur de kan kombinera vissa verktyg som kan skapa 
värde till en viss användargrupp och hur de ska anpassa utbildningsmaterialet till de olika 
grupperna. 	

Ett särdrag hos molnbaserade samarbetsverktyg är att användarna kan få ut olika värden. 
För att synliggöra och nyttja värdet måste användarna faktiskt börja använda verktygen, vilket 
ibland är svårt eftersom användningen av molnbaserade samarbetsverktyg inte är avgörande 
för att de ska klara av sina dagliga arbetsuppgifter. Hanna trycker på att det är viktigt att förstå 
hur kunden kan få värde av Office 365. Detta innebär en utmaning för deras arbete som 
rådgivare av verktygen, varför det är viktigt att jobba i små steg och i liten skala. Att förstå vem 
som ska använda de molnbaserade verktygen och att alla användare har olika behov är även 
Peter medveten om:	
 	

“Jag vill aldrig gå ut och säga att såhär ska ni göra utan den första 
utmaningen är att förmå dem att beskriva vad de vill uppnå. Vad är 
behovet [...] det är väldigt vanligt att de inte förstår vad dom vill göra eller 
att dom tror att dom vill göra det här, men när man pratar med dom så är 
det istället det här dom vill göra.”  - Peter	

 	
En behovskarta kan även användas till att kommunicera med kunden för att motivera och 
skapa en förståelse för vad kunden har att jobba med. Peter arbetar också med att identifiera 
användargrupper och anpassa verktygen till dessa. Vi gör tolkningen att inom stora 
organisationer, likt Peters, försvåras möjligheten att arbeta verksamhetsnära och hitta varje 
individs värde. Av den anledningen arbetar han med att ta fram olika verktygslådor till 
personalen:	
 	

Om jag är chef [...] vilka verktyg har jag då i mitt ledarskap för att göra 
olika saker, till exempel att få ut information, dokumentera 
medarbetarsamtal. Allt som rör chefskapet och en stor del av det är Office 
365. - Peter	

 	
Change AB trycker på att i ett tidigt skede av förändringsarbetet identifiera verksamhetens 
nyckelpersoner. Nyckelpersonerna har en viktig roll i förändringsarbetet eftersom de ofta har 
en stor inverkan på andra individer i organisationen. Dessa personer kan vara allt från 
makthavare i ledningen, till gruppchefer eller en anställd med en inofficiell ledarroll. Julia 
förklarar att nyckelpersonerna ska vara de som är extra intresserade av de nya 
samarbetsverktyg och ska sedan fungera som stöttning och motivation ut mot verksamheten. 
De ska dessutom vilja lära sig plattformen för att sprida kunskapen vidare i verksamheten och 
kunna svara på frågor den dagen Change AB inte finns kvar på plats. 	

Även Cecilia har insett värdet av att involvera andra individer inom sin organisation med 
intresse för plattformen. Dessa individer, eller nyckelpersoner har hon stöttat extra, för att 
deras positiva upplevelse kan fungera som intern marknadsföring av de molnbaserade 
samarbetsverktygen. Nyckelpersonerna kan sprida information om och öka användningen av 
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samarbetsverktygen bland andra anställda. Som extern förändringsledare menar Hanna att 
nyckelpersoner måste identifieras genom att ta hjälp av verksamheten och dess anställda.	
 	

“Det är svårt som extern person att ha full insikt i en hel verksamhet, därför 
behöver verksamheten hjälpa till att peka ut dessa personer.” - Hanna	

 	
Agilt arbetssätt. Precis som i verksamhetsanalysen är Change ABs förändringsarbete präglat 
av att jobba nära kunden för att vägleda dem mot ett förändrat arbetssätt. Verksamhetsnära 
arbete fortlöper genom exempelvis en workshopsserie där de allteftersom kan fylla på 
behovskartan utifrån kundens behov. Detta arbete sker alltid i dialog med kunden för att 
upptäcka hur Change AB på bästa sätt kan hjälpa kunden. 	
 	

“I takt med att vi är där och jobbar hos dom så lär vi också oss hur det ser 
ut hos dom och kan prata med dom samtidigt. Ställa frågor till dom;  hur 
hanterar ni det här? Hur funkar det? Vad tycker ni känns bra och mindre 
bra? Det är en dialog, alltid dialog med dom. Då brukar det dyka upp saker 
som utmaningar som de vill ha hjälp med. “ - Julia	

 	
Change ABs förändringsarbete präglas av ett agilt arbetssätt. Detta innebär att de inte skapar 
långsiktiga planer tillsammans med kunden utan arbetar med kortsiktig planering där de hela 
tiden återkopplar till och utvärderar sitt tidigare arbete för att veta vilket nästa steg ska bli. 
Eftersom förutsättningarna förändras hela tiden på grund av kundens förändrade behov och 
de molnbaserade verktygens uppdateringar är det mycket svårt att förutsäga hur vägen mot 
målet ser ut. Därför arbetar Change AB med en liten förbättring i taget.	
 	

“Vi vet ju kanske vad vi skulle vilja åstadkomma den här veckan eller den 
här månaden” – Hanna	
 	

Att arbeta agilt i projekt förklarar Hanna är alltmer vanligt förekommande inom många typer 
av IT-projekt. Däremot tror respondenten inte att det är ett arbetssätt som förekommer lika 
ofta inom förändringsledning. Julia förklarar att de inte arbetar i stora skräckinjagande projekt 
med hela Office 365, utan fokuserar på kundernas arbetssätt i mindre projekt som ger snabba 
resultat. 	
 	

 “Om vi skulle ha fasta planer, fasta paket att genomföra och ta det exakt i 
den här ordningen då finns det en risk att vi missar målet [...] Vi brukar 
utgå från utmaningar, vad är det som gör ont och hur löser vi den knuten? 
Sen går vi på nästa vad det är som gör ont nu och hur löser vi den? Då får 
man planera utifrån organisationen. - Julia	

 	
Att besitta en bank av många erfarenheter är en önskan som Stina uttrycker. Dessa 
erfarenheter skulle de kunna använda som grund i uppstarten till kunderna genom att 
motivera vissa verktyg eftersom de har fungerat i tidigare projekt för liknande verksamheter. 
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Stina är väl medveten om att behoven kan förändras och att Change AB måste anpassa sig 
därefter för att hela tiden hitta de bästa lösningarna för kunden. 	

Stina förklarar vidare att många tror att ett agilt arbetssätt innebär att det inte finns några 
krav på dokumentation. Detta belyser respondenten är felaktigt då hon förklarar att de 
existerande dokumenten behöver dokumenteras om vid en förändring. Om inte det finns 
information om vad förändringen innebär för det nya arbetssättet finns risken att det glöms 
bort.	
 	

“Då kommer det bli väldigt rörigt för användaren som inte är med på 
förändringen om det inte finns antecknat någonstans.”  - Stina 	

 	

4.4 Personal 
Motivera. En förändring innebär ofta att det behövs nya kunskaper, vilket ställer krav på 
individerna i förändringen. Hanna förklarar att rädsla och oro hos dessa individer 
förekommer. Vidare menar Hanna att det är viktigt att förklara att intentionen inte är att göra 
situationen sämre för någon, utan att målet är att det ska bli bättre. Det finns en gemensam 
upplevelse på Change AB av detta i grunden handlar om att motivera. Andreas menar att det 
är viktigt att skapa ett tryck på efterfrågan och klargöra värdet av förändringen för att få med 
sig användarna:	
 	

”…dom måste se att det finns en fin grön gräsmatta där på andra sidan som 
vi gärna vill hoppa till.” - Andreas 	

 	
Genom att skapa förståelse kring varför denna förändring är nödvändig och fördelaktig finns 
en god chans att motivera användarna. Motivation kan grundas i en yttre press, därför är det 
viktigt med engagemang och tilltro till förändringen från individer med chefsroller, så att de 
kan styra sina medarbetare i rätt riktning. 	
 	

“Har organisationen en ledning som föregår med gott exempel, alla tittar 
på hur dom gör och så gör man likadant. Då är det ledningen du vill ändra 
på först. Kan du få dom att upptäcka vad som är så himla bra med det här 
(de molnbaserade samarbetsverktygen) då kommer dom att sprida det 
vidare.” - Julia	

 	
Detta är något som både Anna och Cecilia har förstått är betydelsefullt och dessutom agerat 
på. I uppstarten av ett projekt bjuder Anna in resten av projektgruppen att delta och genomföra 
arbetet i utvalda samarbetsvertyg som passar projektets förutsättningar. Cecilia ser till att 
upprätthålla kontakt med chefer och ansvariga på kontoret. Detta för att uppdatera dem om 
nya användbara verktyg och uppmuntra dem att sprida detta vidare till sina medarbetare.	

En annan viktig del menar Hanna handlar om den inre viljan och igenkänningsfaktorn; att 
visa hur verktygen kan användas för att underlätta den enskilda användarens vardag. Hon 
utvecklar detta när hon diskuterar om att det viktigaste att nå fram med värdet av i 
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förändringen, är att få individer att förstå varför förändringen är betydelsefull för just dem. 
Andreas uppfattning är:	
 	

”Jag tror att en av de viktiga delarna är förankring i användarnas vardag, 
det tror jag är en nyckelfaktor. För att det har både... Men att pricka rätt 
på saker men även med att bygga den här motivationen. För i slutändan är 
det slutanvändarna, det är ju dom som bygger de här effekterna.” – 
Andreas	

 	
I verksamheten där Cecilia arbetar förankras förändringen mycket mot användarna. Cecilia 
berättar att hon ofta är ute hos användarna för att fånga upp behov och föreslå sätt att lösa 
dessa behov med hjälp av applikationer i Office 365. Bland de som är öppna och redo att lära 
sig nya verktyg går detta bra, däremot möts hon ibland av en viss rädsla hos de lite mer ovana 
teknikanvändarna:	
 	

”Vissa får panik ‘iiiiii, måste göra något nytt!’ dom kanske jag väntar med 
för att få visa några goda exempel först. Så får dom sen komma in.” - Cecilia	

 	
Den insats Cecilia gjort med förankringen har skapat en kultur där användare som upplevt 
fördelar med användningen av Office 365 bjuder in och tipsar andra användare. Dessutom har 
det skapat en förståelse för vem som kan hjälpa till om nya behov eller problem uppstår.	

Anna beskriver att motstånd till ny teknik är något hon är van vid. Trots den erfarenheten 
valde verksamheten att inte göra någon särskild insats för att motivera till användning. Den 
flexibilitet som finns i användandet av Office 365 antas vara tillräckligt för att få användarna 
intresserade av att utforska plattformen:	
 	

”Det är så flexibelt och man får hitta sin egen väg, det kanske är enklare än 
att någon talar om för en hur man ska göra.” - Anna	

 	
Anpassning av utbildningsmaterial. När kundbehovet är identifierat innehåller Change 
ABs Office-365erbjudande inslag av utbildning anpassade efter kundens behov och mål. 
Andreas förklarar att de däremot inte genomför klassrumsutbildningar. Långa 
utbildningsdagar är något som många företag inte har tid med förklarar han, och därför arbetar 
de ofta utifrån workshopsserier. Dessa är framtagna utifrån verksamhetens och användarnas 
behov där de tar hänsyn till ett flertal aspekter; teknikmognad, arbetsrutiner, arbetsbelastning 
och inlärningsstilar. Är verksamhetens anställda exempelvis väldigt strukturerade och har 
arbetat en längre period med Office 365 matchar Change AB utbildningsmaterialet utefter 
dessa förutsättningar. Change AB kopplar alltid förändringsarbetet till någon del av 
verksamheten. Julia trycker på vikten av att utvalda nyckelpersoner finns tillgängliga och 
deltar i utformningen av förändringsarbetet.	
 	

“Vi kopplar ofta till någon del i verksamheten hela tiden så då har man olika 
stakeholders (nyckelpersoner). Dom får agera, det är tyckatillare som har 
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erfarenhet av processerna själva. Då är det bra att både ha folk som är 
framåtlutare men också bra att ha dom som är bakåtsträvande, för vi 
behöver några som kan trycka på vad det är som gör ont.” - Julia	

 	
Respondenten fortsätter att förklara att de testar det nya arbetssättet mot pilotgrupper baserat 
på kundens behov. Hon menar på att nyckeln är att sitta tillsammans med kunden och låta 
dem ta besluten över sin förändring. När båda parter anser att de har jobbat fram ett bra 
arbetssätt sprider de informationen vidare ut till hela verksamheten.	

 	
Ägarskap. Change AB har inte för avsikt att fungera som förvaltare av systemet utan vill få 
sina kunder att själva ta ägarskap över förändringen. Konsulterna förklarar att kunder ofta vill 
att någon annan ska komma och lösa problemen, för att kunderna själva inte anser sig ha tid 
att engagera sig. Respondenterna menar att det inte är de som konsulter som ska utföra hela 
arbetet, utan att kunden själv måste vara med och driva förändringen. Change AB finns som 
stöd och hjälper verksamheten att utveckla ett nytt arbetssätt, en stabil grund att stå på, för 
både ledning och slutanvändare. Sedan är målet att verksamheten ska kunna hålla bollen i 
rullning och själva arbeta aktivt för att kontinuerligt utvecklas tillsammans med plattformen.	

Att tipsa om Microsoft egna portal anser Hanna är ett bra råd. Respondenten berättar att 
användarna har stor nytta av den information som finns tillgänglig där och få svar på frågor 
om verktygen. Detta kopplar vi till Changes AB idé om att användarna ska lära sig att ta ansvar 
för sitt eget lärande även efter att de har lämnat projektet hos kunden, något de kallar ägarskap 
av förändringen. 	
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5. Diskussion  
Under följande avsnitt kommer studiens diskussion att presenteras. Vi har ställt tidigare 
forskning mot relevanta kategorier och angreppssätt som framställdes genom analysen. Detta 
för att identifiera unika attribut med plattformen och hur dessa påverkar arbetet med 
förändringsledning.  

5.1 Förändringsinsatser 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera följande angreppssätt; svårt att skapa mervärde utan 
initiativ och engagemang, stor tilltro till den tekniska förändringen, kostnadsbesparingar, 
hur det saknas initial förståelse för plattformens kapacitet och vikten av att visa på 
fördelarna med att realisera nyttorna. Vi kommer även att diskutera varför det är viktigt att 
förändra uppifrån och ner samt kravet att ansvariga för förändringen håller sig ajour med 
plattformens uppdateringar och informera användarna för att undvika osäkerhet.  

Forskningen visar att engagemang från ledningen är en kritisk faktor vid omfattande IT-
förändringar (Gable & Stewart, 1999; Jørgensen et al., 2009). Inom forskningsområdet finns 
det även en medvetenhet kring de resurser som krävs för att genomföra förändringen. Resurser 
ska bland annat bistå utbildning som är en väsentlig del för att användaren ska få en förståelse 
för arbetsuppgifterna i det nya systemet (Sumner, 1999). Detta överensstämmer med vårt 
resultat som visar att det ofta finns en stor förståelse för betydelsen av engagemang och 
tillägnande av resurser vid just affärskritiska förändringar. Däremot visade det sig vara svårare 
att motivera detta i samband med molnbaserade samarbetsverktyg. Trots att relaterad 
forskning identifierat flera anledningar till varför verksamheter investerar i molntjänster 
(Gupta et al., 2013) visade denna undersökning att den främsta anledningen var att minska 
kostnaderna. Om kostnadsbesparingar är målet blir det svårare att motivera beslutsfattare att 
prioritera resurser och genomföra förändringsarbete för att öka användningen av 
samarbetsverktygen. Speciellt då värdet är så kallade “mjuka delar”, något som ledningen inte 
alltid har förståelse för enligt studiens resultat.  Microsoft marknadsför sin molntjänst som 
bland annat ett verktyg för produktivitet (Microsoft, 2018), något som kan likställas med 
mjuka delar och därmed är svåra att mäta och beräkna. Det blir därför av betydelse att tydligt 
visa på fördelarna med att prioritera resurser till plattformens mjuka delar.  

Baserat på diskussionen ovan har vi identifierat en skillnad mellan affärskritiska 
förändringar och införandet av molntjänster. Verksamheter anser att molnlösningar är en bra 
strategi, men det engagemanget som visar sig vid affärskritiska förändringar återfinns enligt 
vår undersökning inte alltid i flytten till molnet. Ofta är det inte förrän verksamheten har 
använt molntjänstens verktyg under en period som de inser att plattformen har potential att 
bidra med värde. Vår uppfattning om varför inte verksamheter från början tar initiativ och 
prioriterar resurser till förändringen grundar sig i att implementationen och förändringen är 
frånkopplad från varandra. Själva implementeringen av molntjänster är av teknisk karaktär 
och kräver således ingen direkt förändring i arbetssätt för användarna, bortsett från var lagring 
sker. Till skillnad från molnet kräver affärskritiska förändringar en direkt insats för att få det 
dagliga arbetet att fortlöpa. Detta visar på de nya förutsättningarna som molnet skapar. Likt 
affärssystem krävs det engagemang och resurser för att realisera värdet av 
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samarbetsverktygen, men eftersom det handlar om samarbete som i sig inte är ett kritiskt 
moment för att verksamheten ska fungera, kan förändringen genomföras vid ett senare tillfälle.  	

Både ledning och IT-avdelning berörs och har ett ansvar vid införandet av molnbaserade 
samarbetsverktyg. Det är däremot inte alltid en självklarhet för verksamheter som investerat i 
molntjänster att så är fallet. Resultatet av vår studie visar att om verksamheten vill öka 
användningen för att realisera nyttorna med investeringen krävs engagemang från både 
ledningen och IT-avdelningen. Precis som bland annat Jørgensen et al. (2009) belyser, stödjer 
vår undersökning betydelsen av ledningens engagemang för förändringens framgång. Av den 
anledningen är det viktigt att inleda förändringsarbetet uppifrån, alltså att börja med 
ledningen.  De ska engagera och stötta medarbetarna i förändringen genom att föregå med gott 
exempel, detta genom att exempelvis inleda samarbeten med medarbetarna genom verktygen. 
De har även i uppgift att bidra med de finansiella resurser som krävs för att användarna ska 
anamma den nya tekniken (Burnes, 2014). I vissa fall, då verksamheter har förmågan att 
genomföra förändringen utan hjälp av konsulter, är det fördelaktigt att sammansätta en intern 
projektgrupp.  

Då införandet av molntjänster har frigjort tid för IT-avdelningen (Hsu et al., 2014) finns 
möjligheten att utveckla deras ansvarsområde. De blir så kallade förändringsagenter (Burnes, 
2014) och får en betydande roll i förändringen. Förändringsagenterna måste arbeta för att 
förstå vilka behov som finns ute i verksamheten samt tillhandahålla passande verktyg (Meltzer, 
2014). Studiens resultat visar även på vikten av att förändringsagenterna  håller sig ajour med 
plattformens uppdateringar och sedan informerar användarna om dessa för att undvika 
osäkerhet och förvirring.  

5.2 Agila metoder 
Nedan diskuteras angreppssätten; jobba i små steg med en kortsiktig planering och utgå 
ifrån varje kunds mest akuta utmaningar. 

Burnes (2014) redogör för att det är viktigt att förändringsuppdrag har ett uttalat syfte, en 
tidsplan, samt att det tydliggörs vilka som ska vara involverade. Studiens resultat visar att 
verksamheters initiala syfte inte är att effektivisera processer för att öka produktiviteten. Det 
innebär att när den tekniska förändringen är genomförd (implementeringen av Office 365) är 
därmed verksamhetens mål uppfyllt genom reducerade kostnader. Den rådande situationen 
medför att konsulterna i början av förändringsprocessen inte har ett tydligt ramverk att 
förhålla sig till, såsom en begränsad tidsplan, en tydlig start med specifika uttalade mål samt 
identifierat engagemang, utan detta ramverk utvecklas under arbetets gång. Dessa 
förutsättningar ser vi är annorlunda i jämförelse med andra förändringsprojekt. Därför har vi 
förståelse för varför de baserar sitt rådgivande arbete på agila metoder. Inom projektledning 
är agila metoder en populär och omtalad strategi. Däremot verkar agila arbetssätt inte vara 
lika vanligt förekommande inom förändringsledning då vi hade svårigheter att hitta relevant 
forskning inom det specifika området. Därför tolkar vi konsulternas agila arbetssätt som ett 
avvikande val jämfört med den forskningen som bedrivs inom området för förändringsledning. 
Att arbeta med kortsiktig planering blir nästintill ett krav för Change AB på grund av 
Microsofts kontinuerlig uppdateringar. Skulle de istället göra stora planer tidigt i projektet, är 
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risken stor att dessa måste revideras på vägen och således innebära överflödig planering 
(Gustavsson, 2016).	

En affärskritisk förändring är omfattande och hela verksamheten blir berörd. 
Implementeringen av ett nytt affärssystem inbegriper stora tekniska förändringar som bland 
annat påverkar arbetsprocesserna och verksamhetens resultat. Såsom vårt resultat visar på 
kan en sådan förändring ses som en puckel som innefattar höga insatser. Studiens resultat 
visar att även plattformen är komplex i den bemärkelsen att den erbjuder ett stort antal 
funktioner där dess användning går att använda på många olika sätt.  För att verksamheten 
ska kunna realisera värdet av samarbetsverktygen krävs ett förändrat arbetssätt samt en 
verksamhet som kan hantera ständig förändring. Insatserna blir därmed höga även gällande 
för molntjänster. Att skapa storartade planer för användningen av de molnbaserade verktygen 
i ett tidigt skede kan få en negativ inverkan. Då plattformen erbjuder många möjligheter finns 
risken att förändringen känns oöverkomlig om alla dessa möjligheter presenteras samtidigt. 
Därför anser vi att det är en fördelaktig metod att vägleda kunden genom små steg och utgå 
från de mest akuta utmaningarna. Detta för att bygga upp kundens egna förmåga till ett 
kontinuerligt förändringsarbete.  

5.3 Verksamhetsnära anpassning 
Under denna punkt återfinns en diskussion kring angreppssätten; hitta värdet för olika 
användargrupper och kräver flexibel och anpassningsbar rådgivning.  

I implementeringen av affärssystem trycker Bingi et  al. (1999) på betydelsen av att 
involvera användarna i utformningen av systemet för att öka användningen, vilket han menar 
är en kritisk faktor för en lyckad implementering. Detta kan liknas vid Burnes (2014) 
förändringsledningsteam där deltagarna är utvalda för sin förståelse för verksamhetens 
interna processer. Teamet består av ett fåtal individer som ska representera samtliga roller i 
verksamheten, i syfte att hjälpa teknikernas anpassning av det nya systemet efter 
verksamhetens olika arbetsroller. I detta avseende visar vårt resultat en differentiering i 
förhållande till molntjänst som system. Molnet levereras som ett standardiserat paket med 
tillhörande verktyg och till skillnad från affärssystem har användaren inte tydliga arbetsroller 
i de nya molnbaserade samarbetsverktygen. Verktygen i sig kan användas på många olika sätt 
beroende på användarens arbetsuppgifter, vilket gör att verktygen kan anpassas till de flesta 
verksamheter. Dessa egenskaper anser vi gör verktygen till unika, vilket således skiljer 
plattformen gentemot andra informationssystem. Dess flexibla förmåga medför dock en hel 
del utmaningar för användarna och förändringsagenterna. Olika arbetssituationer kräver 
anpassning av samarbetsverktygen och en förståelse för användarens vardag och behov. 
Studiens resultat visar på att nyckeln till anpassning är att arbeta verksamhetsnära för att 
identifiera kundens värde. Detta är något kunden behöver hjälp med eftersom de i många fall 
inte själva är medvetna om hur samarbetsverktygen kan skapa värde. Plattformens nya 
förutsättningar gör att behovet av vägledning blir av stor betydelse då det inte finns några 
tydliga riktlinjer för användningen.	
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5.4 Skapa en vilja till förändring 
Nedan presenteras en diskussion innehållande angreppssätten; hantera motstånd till ny 
teknik, förankra förändringen i användarnas vardag samt koppla utbildningsmaterialet 
till kundens förutsättningar.  

Likt andra typer av förändringar, där framgång innebär att användarna faktiskt använder 
det nya systemet (Burnes, 2014), bör förändringsarbete i samband med molnbaserade 
samarbetsverktyg främst handla om människorna. Det är däremot extra viktigt att ta hänsyn 
till de som blir direkt berörda och kan skapa mest nytta av förändringen; de personer vars 
arbetsuppgifter kan underlättas och effektiviseras med hjälp av samarbetsverktygen.  Den 
“vanliga medarbetaren” har stor betydelse då dessa individer utgör stommen av verksamheten 
och i sammanhanget kan utvinna mest värde av plattformen. På det sätt som mer omfattande 
IT-drivna förändringar omformar processer och arbetsrutiner finns det sällan något i 
införandet av molnbaserade samarbetsverktyg som kan upplevas som ett hot mot 
maktpositioner eller arbetstillfällen för de anställda. Den sortens hot menar Sheth (1981) är en 
av orsakerna till varför anställda oroar sig för förändringar, och detta riskerar att framkalla ett 
motstånd mot ny IT. 	

Vår studie visar att en förändring i samband med molnbaserade samarbetsverktyg i princip 
bara innebär positiva konsekvenser för medarbetarna. Det är ett verktyg som på ett 
övergripande plan finns till för att avlasta medarbetarna genom att förenkla genomförandet av 
“gamla” arbetsuppgifter och hitta ett mer produktivt arbetssätt. Risken för motstånd minskar 
således men däremot kan användningen utebli av andra anledningar. Då användningen av 
samarbetsverktygen överlag inte är en kritisk faktor för möjligheten att bedriva verksamheten, 
så innebär utebliven användningen inte heller några negativa effekter, varken för 
verksamheten i stort eller individen. Enligt Burnes (2014) är det viktigt att tydliggöra vilka krav 
en förändring ställer på medarbetare för att skapa en vilja att genomföra förändringen. Baserat 
på detta gör vi antagandet att ett verktyg som endast har positiva effekter gör det svårt att ställa 
krav på användaren. Detta kan bidra till minskad vilja att förändras om användarna inte 
uppmärksammas på de stora fördelar användningen innebär. Tidsbrist kan skapa svårigheter 
för användaren att själv skapa förståelse för plattformens kapacitet och på egen hand lära sig 
grunderna i samarbetsverktygen. Det är därför viktigt att utbildningsmaterialet och 
rådgivningen som levereras är tydligt förankrad i användarens vardag, för att tydliggöra hur 
användningen kan bidra till ett mer produktivt arbete för enskilda användare. 

5.5 Kontinuerlig förändring 
Slutligen diskuteras följande angreppssätt; förändrat arbetssätt viktigare än att lära sig 
verktygen, låt kunden driva förändringen och få kunden att ta ansvar för sin egna 
kontinuerliga utveckling. 

Då utvecklingstempot ökar blir det allt viktigare att verksamheter är mottagliga för ny 
teknik och kan hantera den kontinuerliga förändringen. Det handlar till stor del om att lära sig 
nya sätt att lära, snarare än att utbildas i specifika verktyg. Därför kan införandet av 
molnbaserade samarbetsverktyg inte ses som en temporär ansträngning, som ur en 
implementationspartners perspektiv (Varadaraj & Goud, 2012). En förändring likt denna 
behöver istället en långsiktighet både hos externa förändringsledare, interna 
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förändringsagenter och användarna. Utmaningen blir att få hela verksamheten att förstå att, 
trots att förändringsarbetet gynnas av att jobba i små steg, det inte bara handlar om kortsiktiga 
mål. Det handlar om att realisera nyttor genom förändrade arbetssätt och ett digitalt tankesätt, 
vilket kräver långsiktighet och ägarskap inom verksamheten. Den enskilda användaren är 
därmed inte längre en passiv mottagare av förändring, utan blir istället en aktör som aktivt kan 
driva och ta ansvar för utvecklingen av sina arbetssätt. Oavsett hur förändringens arbete 
stöttas (av externa konsulter eller ett intern förändringsteam) är det viktigt att skapa en kultur 
för långsiktigt och kontinuerligt lärande med IT, där kunden själv driver förändringen och 
arbetar aktivt mot att bli mer mottagliga för ständig förändring. Och för att upprätthålla detta 
behövs det, likt Burnes (2014) forskning säger, resurser och stöd för individerna i 
förändringen.  
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6. Slutsats och vidare forskning 
Denna studie inleddes med frågeställningen; vilka nya förutsättningar innebär 
användningen av molnbaserade samarbetsverktyg för verksamheter, och hur påverkar 
dessa förutsättningar arbetet med förändringsledning? Detta undersöktes och analyserades 
genom att studera hur fyra konsulter arbetar inom detta område samt genom interna 
förändringsagenter från tre olika verksamheter som använder molntjänster. Utifrån studien 
har vi kunnat dra tre slutsatser. Den första grundar sig i att dessa typer av förändringar inte är 
kritiska för verksamheten och att den tekniska molnimplementeringen är frånkopplad från 
förändringen. Detta innebär att förändringsinsatser inte nödvändigtvis behöver genomföras i 
samband med implementeringen, utan kan ske vid ett senare tillfälle. 	

Studiens andra slutsats bygger på plattformens flexibla förmåga. Molntjänsten innehåller 
standardiserade samarbetsverktyg men kan användas på många olika sätt beroende på 
användarens behov. Verktygens flexibilitet ställer krav på att förändringsledningen 
identifierar användarnas behov för att kunna tillhandahålla passande verktyg och därmed öka 
användningen. Att identifiera behoven blir viktigt då användarna till största del består av 
”vanliga medarbetare” vilka är avgörande om verksamheten vill maximera värdet av 
samarbetsverktygen. 	

Den sista slutsatsen baseras på samarbetsverktygens förmåga att ständigt uppdateras; vad 
Microsoft benämner Evergreen IT. Detta innebär att verksamheten måste förstå att 
förändringen i sig inte är ett isolerat projekt utan är något som är ständigt pågående. För att 
lyckas måste de ta ägarskap över förändringen och utveckla ett digitalt tankesätt, vilket i sin 
tur kan leda till ökad produktivitet genom användning av samarbetsverktygen. För 
förändringsledningen innebär detta att arbeta med små steg samtidigt som det långsiktiga 
målet för verksamheten är att utveckla en förmåga att hantera de kontinuerliga 
förändringarna.  

Utifrån studien har förslag på vidare forskning uppstått som vi anser skulle vara intressant 
att undersöka. De verksamheter som är i behov av denna typ av förändringsledning är 
onekligen av olika storlekar, allt från mindre företag till stora myndigheter. Denna faktor är 
inte något som har tagits i beaktning under studien och är således inget som diskuteras under 
något avsnitt. Vi anser därför det vara av intresse att undersöka hur användningen av 
molnbaserade samarbetsverktyg i verksamheter av olika storlekar påverkar 
förändringsarbetet. Ett annat förslag på vidare forskning är att genomföra en liknande studie 
men ur verksamhetens perspektiv. Vår studie grundar sig i ett förändringsledningsperspektiv 
och undersöker hur förändringsledning påverkas av de nya förutsättningarna. Att istället 
undersöka situationen från verksamhetens perspektiv för se hur de måste anpassa sitt dagliga 
arbete till de molnbaserade samarbetsverktygen, ser vi skulle ge en fördjupad kunskap inom 
ämnesområdet. 
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Bilaga 1.  
		
Intervjuguide 1. Change AB	
BAKGRUND	
Vilken roll har du här på Accigo? 	
Vilka arbetsuppgifter har du? 	
Hur länge har du arbetat på Accigo? 	
Vad har du arbetat med tidigare? 	
 	
TEMA 1 - UPPSTART MED OFFICE 365	
Hur inleds samarbetet med kunden? 	

• Kommer kund till er, eller “jagar” ni kunder? 	
Vad var anledningarna till paketeringen?	

• Vad behöver kunderna hjälp med?	
• Är de medvetna om behovet? 	

 	
Kundens/beställarens syfte och mål med förändringen, hur identifieras detta?	

- Behöver kunder er hjälp med att förtydliga detta?	
- Har ni stött på olika syften och mål från kund?	
 	

I vilket skede börjar ni arbeta med kunden? (Innan eller efter byte till Office)	
 	
I framtiden när de flesta företag förmodligen har övergått till Office 365, tror du att ni kommer 
att komma in i ett senare skede i processen?	
 	

 	
TEMA 2 – ARBETSPROCESS 
	
Användarna 	
Vilka är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att få med användarna i IT-
förändringen?	
 	
Hur går ni tillväga för att få användarna att arbeta på nya sätt i de befintliga IT-verktygen? 	

• Förslag på praktiska moment? 	
 	
Planering	
Vilka delar tar ni hänsyn till i planeringen för att lyckas med förändringen/ få med 
användarna?	
                   - Förändringslednings-team?	
                   - Aktivitetsplanering - har ni det och hur uttrycker den sig?	
                   - Engagemang - nyckelpersoner?	
                   - Uppföljning under arbetets gång? 	

- Utbildning? 	
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Genomförande	
Hur anpassas ert erbjudande efter kundens behov? 	

• Finns det ett standardiserat erbjudande (tjänsten)? Måste den anpassas och 
isåfall hur mycket?	

• Anpassar ni verktygen till kunderna? 	
• Hur går man tillväga? Verksamhetsanalys? 	

 	
Fortsätter ni att arbeta med kunderna efter att förändringen är gjord? 	

• Uppföljning? 	
• Varför? 	
• Hur? 	
 	

TEMA 3 - UTMANINGAR	
Vilka är de huvudsakliga utmaningar med:	

• paketeringen?	
• kundkontakten som ni har haft hittills?	
• det framtida arbetet? 	

 	
Hur hanterar ni dessa utmaningar?	
 	
Vilka utmaningar har ni uppfattat att kunden har med det nya systemet/programmet - Office?	

• Hur hjälper ni kund att hantera de utmaningarna? 	
 	
ÖVRIGT	
Ser du att samma typ av förhållningssätt skulle fungera på andra typer av liknande IT-verktyg, 
eller är ert sätt att arbeta helt unikt för förändringar relaterade till molntjänster?	
 	
O365 och andra anpassningsbara system skiljer sig en del från traditionella, affärssystem, 
innebär det att ert arbetssätt skiljer sig från traditionell förändringsledning inom IT? 	

• Om ja, på vilket sätt? 	
• Om nej, varför tror du att det inte är så?	

 	
För att sammanfatta: Vilka är dina tre viktigaste tips för att få slutanvändare att förändra sitt 
arbetssätt och alltså kunna optimera användningen av O365?	
 	
Är det något som du vill ta upp som vi inte berört i intervjun? 	
 	
Skulle det vara OK för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några frågor?	
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	Bilaga 2. 
		
Intervjuguide 2 - Användarorganisationer	
BAKGRUND	
Vilken roll har du här på ……… ? 	
Vilka arbetsuppgifter har du? 	
Hur länge har du arbetat här? 	
Vad har du arbetat med tidigare? 	
 	
TEMA 1 - UPPSTART MED OFFICE 365 	
Varför valde ni att investera i Office 365?	
 	
Vilka mål hade ni initialt med Office 365?	
 	
Hur länge har ni arbetet i Office 365?	
 	
Har det uppstått några skillnader i arbetssätt efter bytet?	

• Skillnaderna som uppstått, har det resulterat i nya mål med användningen?	
 	
TEMA 2 - ARBETSPROCESS	
Hur planerades det inför övergången?	
 	
Hur genomfördes införandet av molntjänsten?	

• Information?	
• Utbildning?	
• Workshop?	

 	
Hur upplevde du övergången?	
 	
Hur används Office 365 på er arbetsplats idag?	

• I vilken utsträckning?	
• Av vilka?	
• Till vilka uppgifter?	

 	
Hur jobbar ni idag för att öka användningen av verktygen? 	
 	
TEMA 3 - UTMANINGAR	
Vilka utmaningar upplever du att verksamheten har stött på efter införandet?	

• Vad tror du dessa beror på?	
•  Hur har dessa utmaningar hanterats?	

 	
Om du hade vetat om dessa utmaningar innan, hur hade du arbetat för att förebygga dem?	
Finns det några utmaningar som du anser varit för svåra för er att hantera internt?	
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ÖVRIGT	
Är det något som du vill ta upp som vi inte berört i intervjun?  	
Skulle det vara OK för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några frågor?	
 	
	
	
	


