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Förord 
Vi vill rikta ett tack till Kommuninvest och dess samtliga anställda vi varit i kontakt med under 

arbetet med uppsatsen. Ett särskilt tack till samtliga respondenter för bistående med 

engagemang, tid och energi som möjliggjort för uppsatsens genomförande. Vi vill också 

framhäva vår uppskattning till alla som på något vis lagt sin tid för att läsa, kommentera eller 

begrunda det innehåll som under tiden vuxit fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The importance of sense-making is that it enables us to act when the world 

as we knew it seems to have shifted" 

Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005  
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Abstract 
The primary objective of this study is to examine how sensemaking activities take place in an 

organization characterized by agile working methods. By conducting a case study on the 

development team and relevant leaders within the municipal finance organization 

Kommuninvest the authors were able to analyze specific activities of importance in the 

sensemaking process. The authors put together a model based on two well-known theories, and 

later used this as their framework throughout the study. This model also worked as the 

framework for the gathering of empirical data through semi-structured interviews. Interviews 

were held with four employees at Kommuninvest based on their involvement level in the 

change process. All gathered empirical data was then compiled and analyzed. In this study, the 

authors conclude the importance of correctly communicating the purpose of the change 

process. This is done by adjusting the way of communicating according to the recipient. This 

study further shows how sensemaking activities take place in all phases of the change process, 

but are not individually equally important in each phase. Activities such as encouraging to act 

in the unknown, mapping unfamiliar situations, and individual and group-adjusted information 

play major roles in the initial change phase, but also furthermore throughout the process. Thus, 

it is highly important to constantly make sense of every detail and event arising throughout the 

process of change. 

  

Key words: sensemaking, organizational change, agile management. 

  



 IV 

Innehållsförteckning 
 

FÖRORD .................................................................................................................................................... II 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. III 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..........................................................................................................................IV 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................ 1 
1.2 PROBLEMREDOGÖRELSE ....................................................................................................................................... 3 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................................... 4 
1.4 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................................ 4 
1.5 DISPOSITION ...................................................................................................................................................... 4 

2. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................................... 6 

2.1 SENSEMAKING – MENINGSSKAPANDE ..................................................................................................................... 6 
2.1.1 Kännetecken för meningsskapande....................................................................................................... 7 
2.1.2 Att studera meningsskapande ............................................................................................................... 9 

2.2 AGILE MANAGEMENT – AGILT ARBETSSÄTT ............................................................................................................11 
2.3 MODELLER FÖR FÖRÄNDRING .............................................................................................................................12 

2.3.1 Kurt Lewins förändringsmodell ............................................................................................................12 
2.3.2 Lean start-up........................................................................................................................................14 

2.4 MENINGSSKAPANDE SOM ORGANISATORISK PROCESS ..............................................................................................16 

3. METOD ................................................................................................................................................ 19 

3.1 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG .............................................................................................................................19 
3.2 ANALYSMETOD .................................................................................................................................................20 
3.3 UNDERSÖKNINGSOBJEKT ....................................................................................................................................21 
3.4 PROCEDURER ...................................................................................................................................................21 
3.5 RELIABILITET, REPLIKERBARHET OCH VALIDITET .......................................................................................................22 
3.6 INTERVJUGUIDE ................................................................................................................................................23 
3.7 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN OCH AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................23 

4. EMPIRISK DATA .................................................................................................................................... 26 

4.1 UPPTINA .........................................................................................................................................................26 
4.2 BYGGA............................................................................................................................................................28 
4.3 FÖRÄNDRA ......................................................................................................................................................30 
4.4 TESTA .............................................................................................................................................................31 
4.5 NYTT MOMENTUM ............................................................................................................................................31 
4.6 LÄRA ..............................................................................................................................................................32 

5. ANALYS ................................................................................................................................................ 34 

5.1 UPPTINA .........................................................................................................................................................34 
5.2 BYGGA............................................................................................................................................................38 
5.3 FÖRÄNDRA ......................................................................................................................................................40 
5.4 TESTA .............................................................................................................................................................41 
5.5 NYTT MOMENTUM ............................................................................................................................................42 
5.6 LÄRA ..............................................................................................................................................................42 

6. SLUTSATS OCH DISKUSSION .................................................................................................................. 45 

6.1 HUR MENING SKAPAS INOM EN AGILT ARBETANDE GRUPP .........................................................................................45 
6.2 DISKUSSION .....................................................................................................................................................46 



 V 

6.2.1 Teoretisk relevans ................................................................................................................................46 
6.2.2 Reflektion kring resultat ......................................................................................................................47 
6.2.3 Egenkonstruerad modell......................................................................................................................47 
6.2.4 Framtida forskning ..............................................................................................................................48 

7. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 49 



 1 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en statisk och icke föränderlig värld. En värld som genom historien alltid sett lika ut 

och som i framtiden kommer fortsätta att göra så. En värld där varje individ, organisation och 

land fungerar som ett slutet system utan beroende av någon eller något annat. En värld där 

varje beslut på ett logiskt och enkelt sätt besvaras med ja eller nej. 

 

Att våra liv, våra samhällen och vår värld skulle se ut på det sättet är en dystopi och tur är nog 

det. Svaret till frågan om förändringar är snarare att vi alla lever i en värld som präglas av 

ständig förändring. Detta berör alla som verkar i vår värld, från samhälle till individ. Ständiga 

förändringar är därför något som också påverkar organisationer som finns runtom oss och de 

individer som verkar inom dem. Skiftande faktorer i en organisations omvärld är i många fall 

avgörande, men även faktorer som framkommer inom en organisation har påverkan i de 

organisationsförändringar som inträffar. 

 

En organisationsförändring innebär att på något vis förändra ett arbetssätt eller organisering av 

arbete. Det kan handla om vardagliga, till synes mindre förändringar, eller radikala 

organisationsomvälvande sådana. Förändringar som berör större delar av organisationen, samt 

kräver ett högre och mer djupgående arbete som har påverkan på struktur och strategi anses 

vara revolutionär. En evolutionär förändring å andra sidan, går ut på att förändra kontinuerligt 

och lite i taget, vilket uppfattas mindre radikalt. Det handlar här om att införa mindre 

förändringar gällande den dagliga verksamheten (Sveningsson & Sörgärde, 2016). 

 

Hur dessa organisationsförändringar på bästa sätt hanteras finns inget enkelt svar på. Klart är 

istället att det finns ett flertal sätt att handskas med detta. En under senare år framväxande 

metodprocess för att hantera snabba förändringar är att tillämpa ett agilt arbetssätt. Detta 

arbetssätt bygger på en process av idéer, likt hypoteser, och snabbt fattade beslut. Idéerna testas 

för att sedan revideras och undersöks på nytt innan ett önskat resultat tillslut uppnås (Denning, 

2018). 
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Mitt i denna agila förändringsprocess kan det visa sig vara av stor vikt att stanna upp och 

fundera över vad som motiverar människor. Varför genomförs förändringar? Är förändringar 

som genomförs överhuvudtaget till någon nytta? I så fall till nytta för vem? Funderingar likt 

dessa uppstår troligtvis hos individer eller inom grupper som känner en avsaknad av mening 

inför förändring. Genom att skapa förståelse kring förändringen kan ledare och medarbetare 

lättare se syftet med denna, och således skapas mening i förändringsarbetet.  Teoretikern och 

professorn Karl E. Weick anses av många som den person som introducerade och först 

utvecklade och definierade begreppet sensemaking – meningsskapande i organisationer 

(Maitlis & Christianson, 2014). Sensemaking bygger på de aktiviteter som utförs i en 

organisation för att skapa mening för anställda, ett meningsskapande som i längden hjälper 

organisationen att nå de mål den önskar (Weick, 1979). 

 

Om Weick var den som introducerade begreppet meningsskapande är han sannerligen inte den 

ende som har studerat det. En stor mängd litteratur finns att tillgå inom området och likaså 

finns ett flertal vägar att välja i synen på meningsskapande (Weick, 1995; Weick, 2001; Maitlis 

& Chrisitanson, 2014). Gemensamt för dem alla tycks dock vara att det finns en övervägande 

vikt mot den teoretiska delen av meningsskapande. 

 

Initial forays have been made to examine embodiment and sociomateriality in 

sensemaking, and to link sensemaking processes to institutions and other macro-

social structures. We encourage more work in these latter domains, and believe 

several fields would benefit from rigorous research that connects sensemaking to 

other important team and organizational processes.  

(Maitlis & Christianson, 2014 s. 108) 

 

Vad Maitlis och Christianson (2014) ger uttryck för i sin väl utvidgade och sammanställande 

artikel, från en mängd forskare inom området, är att det finns en avsaknad i forskningen. En 

avsaknad i form av att det tycks finnas en betydligt mindre utvecklad del av forskningen kring 

meningsskapande som faktiskt inriktar sig mot den praktiska delen av meningsskapande. En 

konkretiserad del som kan kopplas till organisatoriska processer som äger rum inom en 

organisation. För att undersöka den praktiska delen av meningsskapande har den nationellt 
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verkande kreditmarknadsorganisationen Kommuninvest valts som fallföretag där 

organisationsförändringen, som genomförs med hjälp av ett agilt arbetssätt, undersökts. 

 

1.2 Problemredogörelse  
Sedan hösten år 2017 har den Örebrobaserade kreditmarknadsorganisationen Kommuninvest 

arbetat hårt för att följa den tekniska utvecklingen och fortsättningsvis kunna vara 

konkurrenskraftiga som kreditgivare. Samma år hade Kommuninvest 288 

medlemsorganisationer och en omsättning på över 300 miljarder kronor, siffror som gör 

organisationen till kommunsektorns största kreditgivare. Då 95 procent av organisationens 

verksamhet behandlar utlåning arbetar ledningen på Kommuninvest ständigt med 

effektivisering av denna process. I september år 2017 initierades därför ett 

organisationsförändringsprojekt vars centrala fokus skulle bli att digitalisera genom att 

automatisera den utlåningsprocess organisationen erbjuder och på så vis effektivisera den. En 

effektivisering som är tänkt att på sikt frigöra resurser som kan läggas på konsultation av lån 

snarare än att skapa och konstruera lån. Ett utvecklingsteam om tio personer tillsattes 

tillsammans av organisationens IT-direktör och marknadschef med uppgift att skapa en lösning 

gällande denna automatisering. Utvecklingsteamet, som sattes ihop av både internt omplacerad 

samt nyrekryterad personal, introducerades att arbeta agilt och hypotesbaserat1. 

 

Det agila arbetssättet kombinerat med ett hypotesbaserat tankesätt innebär att på ett lättrörligt 

och snabbt vis testa hypoteser för att i ett tidigt skede av en möjlig förändring kunna avkasta 

eller gå vidare med dessa. I Kommuninvests övriga avdelningar tillämpas istället ett arbetssätt 

vilket kan beskrivas som tvärsnittligt, alltså att noggranna och omfattande förberedelser och 

planering leder till en implementering som antas gälla som ny standard2. 

 

De utmaningar, eller den problematik, som kan tänkas uppkomma under en förändring genom 

ett agilt arbetssätt likt detta är flera. Beroende på faktorer såsom exempelvis arbetsuppgifter, 

nivå i organisationen eller inblandning i förändringsprocessen kan olika implikationer tänkas 

                                                 
1 Christofer, IT-direktör Kommuninvest, telefonsamtal den 6 april 2018. 

 
2 Christofer, IT-direktör Kommuninvest, telefonsamtal den 6 april 2018. 
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identifieras. Att som förändringsledare skapa mening hos de anställda inom utvecklingsteamet 

inför och under förändringsprocessen är en av dessa utmaningar. Teorin bakom processen att 

skapa mening är tämligen simpel, däremot ter sig detta inte lika enkelt i praktiken då 

meningsskapandet i form av aktiviteter kan tänkas variera. Därav föreligger ett intresse att 

undersöka hur meningsskapandet i praktiken ter sig i form av vilka aktiviteter som är av 

betydelse.  

  

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur mening skapas vid en organisationsförändring där ett 

agilt arbetssätt tillämpas. Intresset föreligger därav att undersöka vilka meningsskapande 

aktiviteter som kommer till användning i förändringsprocessen och vilka roller de får i denna. 

 

1.4 Frågeställning 
Utifrån den givna bakgrunden, problemredogörelsen och syftet har följande 

problemformulering tagits fram: 

Hur skapas mening inom en agilt arbetande grupp? 

 

För att besvara detta har en underliggande frågeställning konstruerats: 

Vilka konkreta aktiviteter är nödvändiga för meningsskapandet inom denna arbetsgrupp? 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är disponerad genom en, efter detta inledningskapitel, påföljande teoretisk 

referensram som presenterar de teorier och modeller som valts för att genomföra uppsatsens 

studie. Inom området för meningsskapande tas en utgångspunkt från Weicks (1995) sju 

kännetecken för meningsskapande som fungerar som definition av begreppet och även agerar 

som en sorts avgränsning för vad som önskas studeras. Utöver detta presenteras vad ett agilt 

arbetssätt innebär. Två tillämpbara modeller för organisationsförändringar presenteras innan 

de genom ett resonemang kring organisatoriska processer sammanförs till en egenkonstruerad 

förändringsmodell. En modell som återkommer i uppsatsens empiri- och analyskapitel. 
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Ett metodkapitel följer sedan där undersökningens upplägg, genomförande och metodologiska 

såväl som praktiska övervägande klargörs. Klargöranden som finns till för att öka förståelse 

och legitimitet i de påföljande kapitlen. 

 

Kapitlet för den empiriska datainsamlingen innehåller en sammanfattande empirisk 

redogörelse och är därefter uppdelad i sex olika delar som alla följer varsin rubrik. Rubriker 

som kopplas direkt till de begrepp som använts i den egenkonstruerade modellen och som var 

och en tar sin utgångspunkt från frågor som skapades i samband med uppsatsens metodkapitel 

och finns presenterade i intervjuguiden (bilaga 1). 

 

Nästkommande kapitel behandlar uppsatsens analys. I syfte att tydliggöra vad som behandlas 

följer detta kapitel samma struktur som det föregående empirikapitlet med dess rubriksättning. 

Det som analyseras under respektive rubrik tar följaktligen stöd från uppsatsens teorikapitel 

samt tillhörande rubrik under kapitlet för empiri. 

 

I det sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser och en kortare diskussion kring arbetet förs. 

En diskussion som dels tar en kritisk ansats mot uppsatsens genomförande, dels också ger 

förslag på en vidareutveckling av det uppsatsen studerat och ämnat besvara.  
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Sensemaking – meningsskapande 
Sensemaking, eller meningsskapande som det i denna uppsats kommer att benämnas, hade 

redan innan teoretikern och professorn Karl E. Weick lanserade begreppet i slutet av 1960-talet 

(Weick, 1979) varit föremål för studier i organisationsteorin. Kort sagt kan begreppet sägas 

handla om att skapa mening genom att hantera den osäkerhet som kan uppstå i samband med 

situationer eller händelser som kan uppfattas som tvetydiga (Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 

2005). Weick väljer att se på detta som fyra på varandra följande faser som ständigt rör på sig 

i ett cykliskt mönster. En ekologisk fas till följd av förändringar i omvärlden, en införande fas 

likt en reaktion på förändringen, en beslutande fas som avgör magnituden på det införda samt 

en bibehållande fas vars syfte är att bevara det som beslutats (Weick, 2001). Weick (2001) 

menar vidare att beslut som fattas i respektive fas uteslutande bygger på erfarenheter av tidigare 

upplevda situationer som kopplas till den utmaning som hägrar. 

 

En mängd forskare inom området har sedan dess introducerande försökt förklara, sammanfatta 

och i vissa fall utveckla begreppet meningsskapande på ett så övergripande och applicerbart 

vis som möjligt. Starbuck och Milliken (1988) menar att meningsskapande handlar om att 

hantera stimulans från individer i en organisation. Detta görs genom att skapa ett ramverk likt 

en referensram som hjälper människor med exempelvis förståelse, tolkning och förutseende 

vilket i slutändan skapar mening i en organisation. En mening som framförallt är behjälplig i 

stunder av mindre eller större oroligheter som kan drabba en organisation. Detta sätt att se 

meningsskapande på är också något som tycks delas av ett flertal forskare inom området 

(Weick, 1995). En vanligt förekommande utveckling av detta synsätt att tolka 

meningsskapande på tycks vara genom att se begreppet som ett ömsesidigt förhållande i 

interaktionen mellan information, mening och handling där det sistnämnda är det allra mest 

centrala (Weick, 1995). 

 

I en något senare publicerad artikel av Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) utvecklar 

författarna sin definition av begreppet då de menar att meningsskapande hjälper individer och 

organisationer att agera och, framförallt, navigera under tider av förändringar inom och utom 

organisationen. Vidare menar författarna till artikeln att meningsskapandet fungerar som något 
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att hålla fast vid för att hålla fara (i detta fall förändring) på avstånd (Weick, Sutcliffe & 

Obstfeld, 2005). Även Maitlis och Christianson (2014) väljer att definiera meningsskapande 

likt en form av sköld som skyddar individer och organisationer under tider av abnormitet vilket 

tycks vara något ett flertal forskare inom området också stämmer in i (Weicks, 1995). Maitils 

och Christianson (2014) väljer i tillägg till detta att betrakta begreppet som en process i vilken 

anställda inom en organisation arbetar för att förstå problem som är nya och förvirrande och 

bryter mot givna förväntningar och det normala. 

 

Vad som går att utröna från den forskning som gjorts kring meningsskapande kan det 

konstateras att det inte tycks finnas en allmänt vedertagen och precis definition av vad som 

innefattas av meningsskapande. Weick (1995) skriver att det inte finns någon teori som fullt ut 

karaktäriserar meningsskapande och dess fullständiga innebörd. Kanske är det i dagens 

samhälle åtminstone mer adekvat att i likhet med Weick (1995) samt Maitlis och Christianson 

(2014) se på meningsskapande som en ständigt pågående process i vilken en organisation 

befinner sig.  

 

2.1.1 Kännetecken för meningsskapande 

I ett försök att förklara och konkretisera meningsskapande i form av en process kan Weicks 

sju, inom meningsskapande välkända, kännetecken som presenterades under mitten av 1990-

talet (Weick, 1995) med fördel användas. Dessa, som vi fortsättningsvis kommer använda som 

definition av meningsskapande, är: 

1. Identitet 

2. Retrospektiv 

3. Medskapande 

4. Sociala relationer 

5. Pågående 

6. Ledtrådar 

7. Rimlighet snarare än noggrannhet 

Not 1: egenförfattade översättningar från engelska. 

Identitet (1) anses enligt Weick (1995) som en ständigt pågående individuell process som sker 

hos samtliga individer, likt självidentitet som individen själv skapar (Alvesson, 2015). Detta 
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identitetsskapande tar sig till uttryck i interaktionen med andra människor genom verbalt språk 

såväl som kroppsspråk. Det tycks finnas ett ömsesidigt förhållande mellan identitet och 

omgivning där identiteten formas av omgivningen precis på samma sätt som omgivningen 

formas av den identitet individen bär med sig. Retroperspektiv (2) handlar enligt Weick (1979) 

om hur mening skapas genom att ständigt ha i åtanke vad som tidigare skett. Historiska 

händelser, med koppling till det nu aktuella meningsskapandet, har en avgörande påverkan i 

beslut som fattas och den mening som kommer till att konstrueras. Weick, Sutcliffe och 

Obstfeld (2005) förklarar retrospektiv likt en situation som sker just nu definieras av samma 

situation vid ett tidigare tillfälle, likt ett ständigt jämförande. 

 

Med medskapande (3) menas hur ett visst handlande i en situation är det som skapar mening. 

Även detta kännetecken har ett ömsesidigt förhållande till omgivningen där de båda har en 

inverkan på varandra. Omgivningen är alltså inget givet utan snarare något som är under 

ständig påverkan och förändring från individerna som verkar i den (Weick, 1995). Sociala 

relationer (4) bygger också den, föga förvånande, på interaktionsmomentet mellan individer. 

Burns och Stalker (1961, se Weick, 1995) definierar detta som att alla beslut som fattas görs 

antingen tillsammans med andra individer eller med vetskapen om att de måste bli 

implementerade, förstådda samt godkända av de övriga berörda för att anses gälla. 

 

Fortsättningsvis poängterar det femte kännetecknet pågående (5) att meningsskapande alltid 

existerar. Meningsskapande startar aldrig likväl som det aldrig slutar, detta sker oavsett om vi 

så vill eller inte. Detta kännetecken bär därigenom tydliga drag av retrospektiv och hur historien 

präglar nutiden (Weick, 1995). Ledtrådar (6) (som måhända vara en alltför generell 

översättning utan detta förklarande textavsnitt) åsyftar till att meningsskapande handlar om att 

upptäcka och identifiera ledtrådar som kan underlätta i beslut som är tänkt att skapa mening. I 

likhet med Starbucks och Millikens (1988) sätt att skapa en referensram kan det också vara 

fördelaktigt under detta steg då det hjälper individen att hålla sig inom ramarna i sökandet efter 

ledtrådar. Weicks process avslutas med steget för rimlighet snarare än noggrannhet (7) och 

innebär att den information som delas med andra individer ska vara av det slag att den är rimlig 

i en form av generalitet snarare än att den är exakt. En alltför noggrann och specifik instruktion 

riskerar att hämma kreativitet samtidigt som den begränsar genomförande genom dess strikthet 

(Weick, 1995). 
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Dessa sju kännetecken menar Weick (1995) sammanfattar och hjälper till att förklara begreppet 

meningsskapande. Ett meningsskapande som i processform snarare bör benämnas som ett 

fenomen snarare än ett begrepp då det ses som ständigt pågående inom en organisation 

(Starbuck & Milliken, 1988; Weick, 1995; Maitlis & Christianson, 2014). Weick (1995) 

poängterar att numreringen av varje kännetecken påvisar i vilken ordning processen i ett initialt 

skede genomförs. Han är dock noggrann med att påpeka att pågående processer innehåller 

ständiga återkopplingsloopar vilket kan leda till att processen återgår och börjar om vid ett 

tidigare och redan bearbetat stadium. Viktigt att poängtera är dock att en återkopplingsloop till 

ett tidigare stadium inte per automatik betyder att samtliga påföljande stadium återigen måste 

behandlas om de inte påverkas av den nya förändringen i det tidigare stadiet (Weick, 1995). 

Alltså behöver processen vid en återgång från exempelvis pågående (5) till medskapande (3) 

inte nödvändigtvis innebära att sociala relationer (4) behandlas igen om det nya som 

åstadkommits i återgången inte har någon inverkan på de sociala relationerna. 

  

De sju kännetecken som presenterats som en utveckling och sammanfattning av begreppet 

meningsskapande representerar tillsammans eller var för sig meningsskapande aktiviteter. 

Meningsskapande aktiviteter kan beskrivas som verktyg vilka används i processen att skapa 

mening för andra likväl för sig själv (Ancona, 2012). Dessa aktiviteter existerar i en oändlig 

mängd variationer då en viss aktivitet inom meningsskapande anpassas efter sin specifika 

situation. Exempelvis menar Weick (1995) att en viktig aktivitet inom det sjunde steget 

rimlighet snarare än noggrannhet är att som ledare berätta och förklara på ett sätt som 

uppmuntrar diskussioner och olika utvägar snarare än att bidra med alltför exakt information 

och därmed hämma ett snabbt idéflöde för den ständigt föränderliga verkligheten. Exempel på 

andra forskare inom området för studerandet av konkreta meningsskapande aktiviteter är 

Deborah Ancona eller Kathleen Sutcliffe tillsammans med Timothy Vogus. Även Stephen 

Denning vars huvudfokus inte är meningsskapande ger förslag på specifika aktiviteter som kan 

kopplas till meningsskapande. 

 

2.1.2 Att studera meningsskapande 

Trots att det finns en mängd olika kännetecken, listor och tabeller som hjälper till att infånga 

och konkretisera begreppet meningsskapande kan det, som också tidigare berördes, vara svårt. 
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Allard-Poesi skrev ”Deciding how to study sensemaking is itself an exercise in sensemaking” 

(Allard-Poesi, 2005 se Maitlis & Christianson, 2014) vilket vittnar om den problematik som 

kan uppstå i valet av att studera specifika områden inom meningsskapande. Den forskning som 

hittills bedrivits inom området för meningsskapande har i stor utsträckning handlat om hur 

mening skapas i relation till mindre eller större förändringar inom eller utom en organisations 

värld (Maitlis & Christianson, 2014). Precis som Maitlis och Christianson (2014) i sin 

omfattande artikel gällande meningsskapande i organisationer kommer fram till tycks det idag 

saknas studier kring hur meningsskapande kopplas ihop med andra processuella aktiviteter som 

sker inom en organisation. Det tycks genom detta konstaterande finnas en lucka i forskningen, 

en lucka som innehåller tydliga konkretiseringar av hur meningsskapande inom en organisation 

kopplat till existerande modeller i praktiken går till. 

 

Adekvansen i ämnet blir om möjligt ännu större genom betraktandet av de tyngdpunkter som 

tillkännages i litteraturen. Weick (1995) har en syn på meningsskapande som inte ligger långt 

ifrån att på ett förhållandevis simpelt och logiskt sätt kunna kopplas till ett flertal välkända 

processer gällande organisationsförändringar. Han menar att meningsskapande, i synnerhet 

med koppling till rimlighet snarare än noggrannhet (7), till stor del bygger på huruvida något 

rimligen kan antas ske. Rimligt i den mån att det bjuder in anställda inom en organisation att 

interagera genom att samtala och diskutera komma fram till utveckling för både individ likväl 

som organisation, alltså ett sätt där människan hamnar i centrum. I förlängningen påstår Weick 

(1995) att denna interaktion mellan människor hjälper dem att förstå situationer, förståelse som 

tillkommer genom att de samtal och diskussioner som förts leder till prövning av framtagna 

idéer. Idéer som testas för att sedan utvärderas, likt ett arbetssätt som bygger på en typ av 

flexibilitet och lättrörlighet i likhet med att arbeta på ett agilt vis. 

 

Den lucka i forskningen som är intressant och adekvat att studera är därför hur 

meningsskapande aktiviteter ger sig till känna i organisationer som genomgår förändringar som 

har kopplingar till ett agilt arbetssätt. Alltså ett arbetssätt som genom flexibilitet och 

lättrörlighet likt meningsskapande också tycks sväva mellan olika faser. 
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2.2 Agile management – agilt arbetssätt 
Agile management, som i denna uppsats översatts till agilt arbetssätt och fortsättningsvis 

benämns så, har sina rötter i ideologin om Lean (Medinilla, 2012). Lean utvecklades av 

biltillverkaren Toyota i Japan under andra halvan av 1900-talet och handlar om att minska och 

eliminera kostnadstunga och onödiga delar i framställningsprocessen av en produkt (A 

Dictionary of Business and Management, 2016). Inom området för informationsteknik (IT), 

som började ta kraftiga steg framåt under 1980-talet, upplevde många dåtida 

mjukvaruutvecklare att onödiga resurser lades på ting som senare i processen visade sig vara 

tidsbetungande och ineffektiva. Som ett svar på detta utvecklades under närmre två decennier 

ett manifest mot detta ineffektiva arbetssätt och år 2001 undertecknades detta av 17 stycken av 

framstående experter inom området (Medinilla, 2012). 

 

Sedan manifestets fastställande har det genom åren använts inom mjukvaruutveckling och setts 

som något av en guide till hur utveckling av mjukvara på enklast sätt bör gå till (Medinilla, 

2012). Denning (2018) menar att manifestet genom åren och fram till idag också har utvecklats 

till att nyttjas av funktioner, avdelningar och organisationer vars arbete inte direkt handlar om 

mjukvaruutveckling. Dessutom tycks detta manifest kunna appliceras på ett flertal olika nivåer 

inom en organisation som berörs av någon form av ledning (Denning, 2018). Denna bild är 

något Wells (2014) styrker genom sin definition av ett agilt arbetssätt då han menar att dess 

fokus handlar om ett behov av att vara flexibel och lättrörlig i förhållande till ändrade 

ekonomiska förhållanden eller konkurrenter. 

 

Denning (2018) sammanfattar kärnfullt hur ett agilt arbetssätt i praktiken gestaltar sig: 

1. Arbetet organiseras i korta cykler. 

2. Ansvarig ledningsgrupp avbryter inte arbetsgruppen under en pågående cykel. 

3. Arbetsgruppen rapporterar och får feedback från kund eller annan intressent, inte från 

ledningsgrupp. 

4. Arbetsgruppen uppskattar hur lång tid arbetet kommer ta att genomföra. 

 

Att finna paralleller mellan det agila arbetssättet och projektledning som också utvecklades 

under andra halvan av 1900-talet (Söderlund, 2005) görs tämligen enkelt. Detta kanske främst 
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då de båda arbetssätten tillämpar kortare tidsfrister men också på det sätt hur gruppen som 

tillämpar arbetssättet leds genom en ansvarig som antingen kan vara en ledningsgrupp eller 

projektledare. Tydliga skillnader mellan arbetssätten framkommer dock också, mer specifikt 

gäller detta hur projektarbetsformen ofta tillämpas i en organisation som vanligtvis tillämpar 

ett tvärsnittligt arbetssätt (Söderlund, 2005) och därför inte bör anses verka agilt. Det 

projektbaserade arbetssättet har sedan dess utveckling expanderats mer i förhållande till det 

agila och appliceras idag inom en mängd organisationer på ett flertal olika nivåer (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Liknelser och skillnader mellan de två arbetssätten 

kommer återkommande att kunna göras under denna uppsats gång men är inget som står i 

fokus. 

 

2.3 Modeller för förändring 
En ständigt förekommande process inom alla typer av organisationer är den som handlar om 

förändringar som där sker. Den process i form av förändringsmodell som skapades och 

presenterades av Kurt Lewin redan under sent 1940-tal används idag fortfarande i stor 

utsträckning som hjälp för att förklara processen för vad en organisationsförändring innebär 

och hur den stegvis kan delas upp. För att göra den över 70 år gamla modellen tillämpbar på 

en organisation som verkar i dagens samhälle kan den kompletteras med den långt senare 

utvecklade processen för lean start-up som bygger på ett agilt arbetssätt. För att tillsammans 

kunna kombinera dessa två modeller krävs en redogörelse för de perspektiv de båda 

processerna initialt förespråkar samt hur dessa kan rekonstrueras för att kunna förenas. Dessa 

kombineras i sin tur i nästkommande avsnitt med Weicks (1995) sju kännetecken för 

meningsskapande med målet att skapa möjligheter för en kvalitativ insamling av empiri och 

sedermera analys samt slutsats. 

 

2.3.1 Kurt Lewins förändringsmodell 

Denna förändringsmodell skapad av Kurt Lewin utgör än idag en grund för förändringar i 

organisationer (Schein, 2010). Modellen bygger på ett voluntaristiskt synsätt där 

gruppdynamik står i fokus och påverkas av de normer och rutiner som föreligger inom en 

organisation. Det är av stort intresse att förstå hur dessa faktorer påverkar en grupp i en 

förändringsprocess. En central roll vid en förändringsprocess är därför att inledningsvis skapa 

en förståelse för de normer och värderingar som föreligger. När väl en förståelse är skapad kan 
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implementeringsarbetet initieras. Lewins (1951) förändringsmodell är uppdelad i tre steg och 

består av faserna upptining, förändring och återfrysning. 

 

Den första fasen, upptining, handlar om att skapa en förståelse kring förändringen hos 

medarbetarna och varför den är nödvändig. Schein (2010) lyfter tre viktiga infallsvinklar 

gällande upptining. Till en början är det av stor vikt att tydliggöra behovet till förändring 

igenom att synliggöra de befintliga problem och brister som råder i organisationen. Eisenbach, 

Watson och Pillai (1999) lyfter i sin artikel att viljan till att förändras föds utifrån missnöjdhet 

över nuvarande marknadsposition. Nästa steg i upptiningsfasen blir att klargöra klyftor mellan 

organisationens ambitioner och verkligt resultat. Syftet med detta är att öppna upp för 

reflektion. Slutligen påvisar Schein (2010) som en sista parameter i upptiningsfasen att det 

handlar om att få de anställda att känna sig säkra och våga påbörja förändringsarbetet. En 

konsekvens av ett misslyckande av detta kan enligt Johnson (2016) leda till en avsaknad av 

förståelse för förändring som riskerar leda till motstånd i implementeringsfasen. Ledarens roll 

att förbereda, motivera och förändra tankesättet hos de anställda, samt visa på vad resultatet av 

förändringen kommer att leda till, är därför av stor betydelse i denna fas (Bakari et al. 2017). 

Det är därför viktigt att ledaren av förändringen är införstådd i dessa humana faktorer. 

 

Den andra fasen, förändring, innefattar inte överraskande själva förändringsarbetet, 

förändrande av det specifika problemet eller organisationsförhållandet. Vid en lyckad 

upptining är det viktigt att påbörjande av förändringsfasen sker i ett tidigt skede där 

organisationen även testar att tillämpa de nya arbetsmetoderna och nya processer. Denna fas 

kan liknas vid en trial-and-error process där nya arbetssätt testas och organisationen lär sig av 

vad som fungerar och ej (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Bakari et al. (2017) poängterar att 

en central och viktig del av förändringsfasen bygger på engagemanget hos medarbetarna i 

organisationen.  Det ska understrykas att ledarens roll i att skapa detta engagemang är av stor 

betydelse och bär spår från den tidigare fasen. Detta då organisationen de facto befinner sig i 

en förändring och kräver en ledare som leder dem in i det nyskapade systemet, ett system med 

ett nytt arbetssätt och nya synsätt som de anställda inte är vana vid (Kotter, 2007). Kotter (2007) 

framhäver att det även är viktigt att ledaren fullföljer samtliga steg inom en förändring, att 

hoppa över ett steg i förändringsprocessen riskerar leda till en misslyckad 
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organisationsförändring. 

 

Den slutgiltiga fasen i Lewins trestegsmodell är återfrysning där resultatet av 

förändringsarbetet ska stadgas i organisationen (Schein, 2010). Det är av stor vikt att de 

involverade individerna tar med sig sina lärdomar från föregående faser och nyttjar dem, 

förhåller sig till det nya arbetssättet och inte återgår till utdaterade processer. Ett nytt arbetssätt 

innebär att normer och agerande inom gruppen förändras och det är viktigt att det finns ett 

samspel mellan dessa och överensstämmandet med de berörda medlemmarnas identitet 

(Schein, 2010). När väl implementeringen är genomförd menar Kotter (2007) på att det är av 

stor vikt att uppvisa för samtliga berörda vilka positiva effekter förändringen har medfört, detta 

i avsikt att den ska bli hållbar i längden. 

 
Figur 1. Egen illustration av Kurt Lewins förändringsmodell. 

 

2.3.2 Lean start-up 

Lean start-up benämns som en metodologisk process som utvecklades under första delen av 

2000-talet som ett resultat av att upp till 75 procent av alla så kallade ”start-up”-företag eller 

organisationsförändringar inom redan existerande organisationer misslyckades i uppstarten av 

sin verksamhet (Blank, 2013; Sveningsson & Sörgärde, 2015). Processen tar sin utgångspunkt 

i att den förespråkar ett experimentbaserat arbetssätt med en hög grad av löpande feedback från 

inblandade i den uppstart eller organisationsförändring som är tänkt att genomföras. Målet med 

lean start-up är att organisationer som tillämpar den tidigt i sin process ska ha möjligheten att 

upptäcka fel och brister i sin affärsplan. Av dessa brister lär organisationen och förändrar sin 

plan innan idén prövas igen (Blank, 2013). Lean start-up är inte oväntat besläktat med ett agilt 

arbetssätt genom dess delade synsätt på effektivisering som en produkt av flexibilitet och 

lättrörlighet. 

 

Detta sätt att starta företag eller skapa förändring ligger långt ifrån den mer traditionella tanken 

om hur en uppstart eller förändring inom en organisation går till. Ofta handlar det i likhet med 

ett tvärsnittligt arbetssätt istället om att genom noggrann planering och avvägda beslut, i den 

ofta långa processen, skapa en affärsplan (Blank, 2013). Blank (2013) uttrycker det som att 
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avancerade affärsplaner ofta skapats bakom ett skrivbord med antagandet om att osäkerheter 

som organisationen står inför alla är kända och därmed inte utgör något problem. Första gången 

den initierande och drivande kraften till förändringen har möjlighet att mottaga feedback blir 

inte förrän uppstartandet eller organisationsförändringen faktiskt har lanserats. Ett skede i 

vilket större justeringar riskerar att bli kostsamma för organisationen (Blank, 2013). 

 

Lean start-up bygger på tre olika nyckelfaktorer (Blank, 2013): 

1. Bygga. Den initierande kraften till uppstarten eller organisationsförändringen arbetar 

med ett hypotesbaserat arbetssätt där komplexa affärsmodeller slopas till förmån för 

enklare modeller. Dessa modeller förklarar hur ett värdeskapande för en organisation 

och dess tillhörande intressenter bildas likt en byggandeprocess. 

2. Testa. När hypoteserna är formade är målet att testa dem med en gång. Testerna utförs 

såväl internt i organisationen som externt om det är något som eventuellt berör en 

utomstående part, likt en kund. I samband med testerna är det vitalt att erhålla feedback 

och återkoppling för att ge möjlighet för lärande. Detta görs för att snabbt justera och 

rätta till de problem som de testande upplevde med uppstarten eller 

organisationsförändringen. 

3. Lära. Slutligen bygger den metodologiska processen på en ständig agil utveckling 

vilket betyder att de handlingar som genomförs under processens två första delar alltid 

finns i åtanke. Det betyder att den utveckling som sker är stegvis och kontinuerligt 

upprepande i form av en lärandeprocess. 

Not 2: Bygga, Testa och Lära är egenförfattade översättningar från engelskans Build, Measure och Learn.

 

Figur 2. Egen illustration av lean start-up. 
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2.4 Meningsskapande som organisatorisk process 
Redan år 1969 när Weick först lanserade begreppet meningsskapande noterade han den nära 

relation som fanns mellan organisatoriska processer och meningsskapande (Weick, 1979). 

Trots att nästan 50 år passerat sedan dess finns fortfarande luckor i hur dessa processer kan 

kopplas samman med meningsskapande vilket Maitlis och Christianson (2014) i sin utvidgade 

vetenskapliga artikel om meningsskapande påpekar. Inte minst blir denna avsaknad lämplig att 

studera gällande hur modeller för organisationsförändringar kombineras. I detta fall Kurt 

Lewins gamla, men fortfarande vanligt förekommande, förändringsmodell samt den i 

sammanhanget nya modellen för lean start-up. Genom att kombinera de två modellerna för 

organisationsförändring kan det mer dåtida tänket kring förändring sammankopplas med det 

nya. Detta kan anses möjliggöra för en ömsesidig förståelse dem emellan vilket ger potential 

för en djupare och framförallt tydligare förståelse av en organisationsförändringsprocess som 

sker inom en agilt arbetande grupp. 

 

Genom studier av de båda modellerna kan de redan i sitt ursprungliga utförande anses innehålla 

tecken på något som kan kopplas till meningsskapande. Den voluntaristiska syn de båda 

modellerna förespråkar där individerna inblandade i förändringsprocessen är av stor vikt för 

dess genomförande kan direkt kopplas till identitet (1), retrospektiv (2), medskapande (3) och 

sociala relationer (4) vilka är fyra av meningsskapandets kännetecken. Dessa fyra förekommer 

naturligt i båda modellerna. Meningsskapandets pågående (5) och ledtrådar (6) kan på ett enkelt 

vis kopplas till modellen för lean start-up som ständigt baserar val och beslut på tidigare 

erfarenheter och lärdomar. Dessa kännetecken är något svårare att se antydan till i Kurt Lewins 

förändringsmodell då den i sin ursprungliga form inte ger uttryck för att verka cykliskt och 

baseras på tidigare händelser. Dock förekommer det även i Kurt Lewins förändringsmodell och 

då framförallt i fasen för förändring som beskrevs ovan. 

 

Rimlighet snarare än noggrannhet (7) går avslutningsvis att tyda i de båda modellerna. För lean 

start-up kan rimlighet ses som en av dess grundpelare då det hypotesbaserade sättet att arbeta 

på väljer att upprepande testa sig fram gällande vad som är rimligt för att slutligen nå det 

tillstånd som från början önskades. Även om rimlighet inte utgör en av grundpelarna i Kurt 

Lewins förändringsmodell är det inte svårt att applicera från ett ledarperspektiv. Steget för 

upptining handlar som bekant mycket om att skapa förståelse hos medarbetare för varför en 
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förändring kommer till att ske. En nyckel här kan tänkas vara att den information som 

förmedlas är rimlig snarare än noggrann för att på så sätt skapa förståelse och acceptans innan 

processen kan förflytta sig till nästa fas. Viktigt att i denna fas ha i beaktning är att risken för 

att den information som förmedlas också måhända bli alltför noggrann vilket riskerar leda till 

att kännetecknet för meningsskapandet går förlorad. 

 

Den nedan egenkonstruerade modellen för organisationsförändringar, figur 3, visar en 

alternativ sammanslagning av de två modellerna och dess processer. De tre faserna från Kurt 

Lewins förändringsmodell finns kvar, likaså är de tre faserna från modellen för lean start-up 

närvarande. De två processerna ger ett ömsesidigt komplement till varandra då relationerna 

mellan respektive begrepp utvidgas med ett begrepp från den andra modellen i syfte att förklara 

för en utvecklad och djupare förståelse för hur organisationsförändringen kan antas ske. I denna 

modell har begreppen upptining och förändring nu bytt namn till upptina och förändra i syfte 

att sammanfoga modellen ytterligare. En annan modifiering som genomförts jämfört med 

tidigare presenterade modeller är begreppet återfrysning som nu ersatts med nytt momentum. 

Detta namnskifte har genomförts i avsikt att förtydliga att den sista fasen från Kurt Lewins 

ursprungsmodell i denna modell inte är lika orörlig. Istället bör den sista fasen ses som ett nytt 

stabilt läge, ett läge som ständigt är föremål för flera typer av lärande. Ett mindre omfattande 

lärande (lära 1) som återvänder till fasen förändra vid smärre justeringar samt ett mer 

omfattande lärande (lära 2) som vänder tillbaka till fasen för att upptina innan det så 

småningom passerar förändring för att slutligen återkomma till fasen för nytt momentum. Värt 

att påpeka att detta lärande ständigt påverkar, formar och omformar fasen för nytt momentum. 

 

Figur 3. Egen illustration av förändringsmodell inom en agilt arbetande grupp. 

 

Figur 3 ska anses som en teoretisk illustration över organisationsförändringsprocessen som 

hela tiden är pågående inom en arbetsgrupp som tillämpar ett agilt arbetssätt. Den visar 

exempelvis hur processen gällande hur en nyuppkommen hypotes behandlas. Denna modell 
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kommer fortsättningsvis i denna uppsats utgöra grunden för hur meningsskapande inom en 

agilt arbetande grupp ger sig till känna genom aktiviteter som sker inom ramen för modellen, 

likt ett teoretiskt ramverk. Kommande kapitels empiri insamlas, och sedermera analys 

presenteras, utifrån meningsskapande med de begrepp som presenterats i figur 3 som stöd. 

Detta i åtanke för att skapa en tydlig röd tråd i vägledningen över vad denna uppsats önskar 

förmedla.  
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3. Metod 
Detta avsnitt ämnar lyfta fram och förklara de metoder som valts för att insamla den empiri 

som ligger till grund för uppsatsens kommande analys. Val av metod grundar sig till stor del 

från boken Företagsekonomiska forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2014) och kompletteras 

med inslag av, inom ämnet, relevant litteratur.  

 

3.1 Undersökningens upplägg 
Utefter det syfte och frågeställning denna uppsats söker besvara tar metoden i denna uppsats 

avstamp i en kvalitativ forskningsgrund. Den design som valts och som sedermera format den 

metod som genomgående i uppsatsen används är i form av en fallstudie av 

kreditmarknadsorganisationen Kommuninvest. Fördelarna med en fallstudiedesign, som är en 

vanligen använd forskningsdesign (Eisenhardt & Graebner, 2007 se Bryman & Bell, 2014 s. 

84), är något splittrad bland forskare inom ämnet. Somliga forskare menar att resultatet som 

ges utifrån denna design möjliggör för en form av meningsskapande i konstruerandet av nya 

begrepp, begrepp som i ett senare skede kan appliceras inom andra fall. Andra forskare inom 

området menar att fallstudiers styrka inte är generalisering, utan snarare en form av 

specialisering av den komplexitet som råder för det studerade fallet (Bryman & Bell, 2014). 

 

Den fördel somliga forskare påpekar fallstudier besitter i form av dess generaliserbarhet kan 

från en motsatt synvinkel ses som en nackdel. På samma sätt kan en specialisering av en 

särskild organisation eller ett problem anses som något negativt. Allt detta är givetvis beroende 

av vad målet för den enskilda studien är (Bryman & Bell, 2014). I fallet Kommuninvest söker 

denna uppsats i huvudsak undersöka de meningsskapande aktiviteter som råder specifikt i 

organisationen, alltså en form av specialisering. Det må utöver detta hända att även mer 

generella slutsatser gällande meningsskapande inom agilt arbetande grupper kan komma att 

göras med hänsyn till det resultat som presenteras och den analys som förs. Detta får i sådant 

fall anses som sekundära slutsatser som adderas utöver den huvudsakliga specialiseringen kring 

fallet Kommuninvest. Viktigt att notera gällande denna uppsats är att de resultat som framträder 

kopplat till fallföretaget riskerar bli alltför specialiserade vilket i sin tur kan leda till en 

komplexitet som gör att resultatet blir svårbegripligt och oanvändbart. Denna fara är någon 

som Eisenhardt (1989, se Bryman & Bell, 2014 s. 88) tydligt belyser i fråga om 
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fallstudieforskning och något som är viktigt att ständigt ha i beaktning, särskilt under 

uppsatsens analysdel. 

 

Huruvida denna uppsats bidrar till teorigenerering eller teoriprövning, det vill säga utveckling 

eller test av teori, kan det senare av de två möjligheterna sägas vara dominerande. Krasst sett 

kan det visserligen antas att det under teoriavsnittet för meningsskapande som organisatorisk 

process (2.4) genereras ett visst mått av vad som skulle kunna sammankopplas till teori. Med 

en mer precis och korrekt reflektion handlar det istället om en prövning av skilda teorier, med 

olika bakgrund, som sammanfogats till en ny typ av modell. Detta i syfte att ge en så komplett 

bild som möjligt av Kommuninvests meningsskapande aktiviteter kopplade till det agila 

arbetssätt utvecklingsteamet tillämpar. 

 

3.2 Analysmetod 
Den analysmetod som i uppsatsen tillämpas är en kvalitativ sådan. Detta i form av personliga 

intervjuer som genomförts med en ytterst svagt semi-strukturerad intervjuteknik. Genom att 

använda denna svaga struktur frambringas personliga svar och subjektiva bilder av respektive 

individs uppfattning av verkligheten tydliggörs (Bryman & Bell, 2014). Bryman och Bell 

(2014) framhäver vidare att detta sätt att genomföra intervjuer på leder till minimal risk för att 

felaktiga referenser och ramar konstrueras. Dessa kan annars leda till att det perspektiv som 

representerar respondentens verkliga agenda inte helt och hållet framkommer (Bryman & Bell, 

2014). Denna öppenhet för subjektivitet genom att respondenterna har möjlighet att skildra 

egna tankar och åsikter passar utmärkt in i studerandet av meningsskapande som denna uppsats 

som bekant syftar uppnå. 

 

Bryman och Bell (2014) poängterar vidare att ett generellt forskningsfokus efter tid och med 

stöd av genomförda intervjuer med fördel kan smalnas av till det problem som uppenbarats. 

Den kvalitativa analysmetoden inrymmer i allmänhet ett större mått av flexibilitet än den 

kvantitativa, och i synnerhet gör den svagt semi-strukturerade formen detta (Bryman & Bell, 

2014). Även detta passar väl in med den studie som ämnar genomföras på Kommuninvest sett 

till att lyckas besvara den givna frågeställningen. 
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3.3 Undersökningsobjekt 
I studien har totalt fyra intervjuer genomförts. De intervjuer som gjorts är uteslutande 

personintervjuer med anställda vid Kommuninvests Örebrokontor. Utöver detta kan tre 

huvudkriterier sägas varit dominerande i urvalet av respondenter. Det första kriteriet var att 

intervjupersonen på något sätt tidigare haft eller just nu har en inblandning i den 

organisationsförändring i form av den digitaliseringsprocess organisationen genomgår. Det 

andra huvudkriteriet i urvalet av respondenter hade att göra med vilken funktion respondenten 

vid Kommuninvest representerar. Detta för att i största möjliga mån infånga olika funktions- 

och i viss mån avdelningsperspektiv som kan tänkas finnas gällande synen på 

organisationsförändringen. Det tredje dominerande kriteriet, som var av stor vikt i urvalet av 

respondenter, hade att göra med den hierarkiska nivå respektive respondent befann sig i inom 

organisationen då vi önskade fånga upp respondenter på ett flertal nivåer. Även detta kriterium 

hade att göra med en förhoppning om att infånga multipla perspektiv och syn på 

organisationsförändringen, i detta fall alltså genom den befattningen i organisationen 

respektive respondent innehade vid intervjutillfället. 

 

En ytterligare intressant infallsvinkel för denna studie som inte genomförts men möjligtvis 

hade breddat den kommande analysen hade varit att genomföra intervjuer även med 

medarbetare i Kommuninvest som än så länge inte haft någon direkt kontakt med 

utvecklingsteamet och digitaliseringsprocessen. Alltså medarbetare i organisationen som i 

framtiden riskerar påverkas av organisationsförändringen till följd av digitaliseringsprocessen. 

Anledningen till att dessa respondenter exkluderades har främst att göra med den risk att de 

resultat som undersökningen då skulle leda fram till riskerar bli alltför breda och ytliga och 

således för generaliserande. Målet är snarare att resultaten ska verka på ett koncentrerat vis och 

gräva mer in på djupet inom det studerade området vilket gjorde att respondenter utan direkt 

inblandning i digitaliseringsprocessen uteslöts. 

 

3.4 Procedurer 
Som redan nämnts har intervjuerna som genomförts för denna fallstudie varit uteslutande i 

svagt semi-strukturerad form. En mindre strukturering som genomförts för att inte försvinna 

helt från ämnet har varit att intervjuerna med respektive respondent har delats upp i sju olika 

teman med tillhörande frågor som ansågs lämpliga att ställa. De teman som valts har gjorts så 
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efter Weicks (1995) sju kännetecken för meningsskapande som denna uppsats som bekant valt 

att anamma. Inom dessa teman har respondentens svar och vilja varit vägvisande för vilka 

frågor som ställts. I tillägg till detta har fokus för de frågor som ställts varit att i största möjliga 

mån hålla dem öppna. Öppna frågor möjliggör att skapa ett mer fullständigt svar i motsats till 

stängda frågor där respondenten har möjligheten att svara ja eller nej (Bryman & Bell, 2014). 

 

Samtliga genomförda intervjuer har ägt rum på Kommuninvests Örebrokontor, detta har gjorts 

i åtanke att skapa en trygg miljö för respondenten och för att återigen ge förutsättningar för att 

de svar som ges ska ha en så liten yttre påverkan som möjligt. Här bör dock en kritisk ansats 

tas i beaktning då en respondent vid frågor som på något sätt inbegriper, eller till och med 

ifrågasätter arbetsgivaren riskerar skapa en viss tveksamhet hos respondenten i form av ärlighet 

och uppriktighet. Denna möjliga påverkan hade eventuellt  uteslutits om intervjuerna istället 

skett på neutral plats. Detta kan tyckas extra påtagligt då svagt semi-strukturerade intervjuer i 

sådant fall riskerar att inte beröra samtliga delar under respektive respondents intervju eftersom 

respondenten helt enkelt kan välja att undvika att nämna dessa arbetsgivarrelaterade 

synpunkter. Efter överväganden mellan de två alternativen valde vi som intervjuare att ändå 

hålla samtliga intervjuer på Kommuninvests kontor då vi anser att den fördel det kan inbringa 

gott och väl övervinner den nackdel som om möjligt skulle kunna uppkomma. En nackdel vi i 

efterhand i denna fallstudie ställer oss starkt frågande till ens skulle kunnat förekomma. 

 

Alla intervjuer som genomförts har gjorts med samtliga tre uppsatsförfattare närvarande. För 

att undvika misstolkningar av respondentens svar samt i än högre grad möjliggöra för 

jämförelse mellan intervjuer har de genomförda intervjuerna spelats in och i efterhand 

transkriberats. Det faktum att samtliga intervjuer spelats in och transkriberats har även uteslutit 

risken för att subjektivitet hos de närvarande intervjuarna format den kommande empirin och 

analys som uppkommit. Istället har materialet i lugn och ro bearbetats med alla 

uppsatsförfattare närvarande för att säkerställa ett så objektivt resultat som möjligt. 

 

3.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 
Reliabilitet som har att göra med tillförlitlighet, replikerbarhet som ämnar till möjligheten att 

upprepa en studie, och validitet som handlar om huruvida fattade slutsatser är adekvata och 



 23 

korrekta anses av forskare i många kvalitativa studier svåra att bedöma till skillnad mot en 

kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2014). I denna kvalitativt orienterade uppsats kan 

begreppen däremot fylla en funktion då de kan antas spegla den subjektivitet vi som 

observatörer och författare till uppsatsen antagit. Även om möjligheten att replikera den studie 

som genomförts är vanskligt kan reliabiliteten och validiteten i viss mån sägas representera det 

metodologiska överväganden och ståndpunkter som antagits. Detta är något som kan vara nog 

så viktigt i bedömningen om huruvida slutsatser som ges blir applicerbara även inom andra 

situationer, situationer som läsaren till uppsatsen kan tänkas beröras av. 

 

3.6 Intervjuguide 
Intervjuguiden går att finna under bilaga 1. Den intervjuguide som konstruerats för dessa svagt 

semi-strukturerade intervjuer har delats in i två på varandra följande faser, dels en kortare 

inlednings- och presentationsfas och dels en huvudfas med frågor direkt kopplade till studien. 

Den andra fasen har som bekant delats in i sju olika teman i avsikt att skapa ett yttre ramverk 

inom vilken vi som intervjuare kunde ställa frågor som ansågs relevanta i förhållande till 

uppsatsens syfte, frågeställning och teoretiska utgångspunkt. Värt att notera är att de sju teman 

inte nödvändigtvis behandlades i den följd som presenteras i intervjuguiden, istället kunde 

frågor från något av de sju teman ställas när vi som intervjuare ansåg dem lämpliga att ställa. 

Frågor som inte inkluderats i guiden, men som fortfarande ansågs ligga inom ramen för vad 

som var relevant utifrån teorin, ställdes i hög grad. 

 

Vad som ständigt fanns i åtanke under samtliga intervjuer var att söka empiri som på något sätt 

kunde vara behjälplig för att besvara den givna frågeställningen uppsatsen söker. Detta gjordes 

genom att de mer specifika frågor som ställdes, ofta i form av följdfrågor till ett givet svar, i 

huvudsak formulerades hur, vad eller varför. 

 

3.7 Metodologiska överväganden och avgränsningar 
Uppsatsen tog i grunden avstamp från en abduktiv ansats som kan liknas vid en 

sammanslagning mellan deduktion och induktion (Råholm, 2010). Detta ställningstagande 

baseras på de delar som inkluderas i detta arbete och dels tar sin utgångspunkt från teori i 

enlighet med deduktion, dels formar empirin teorin i enlighet med induktion (Bryman & Bell, 

2014). För att simplifiera och knyta an till vad som i denna uppsats redan är diskuterat kan 
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abduktion liknas vid ett agilt arbetssätt – flexibelt och lättrörligt mellan olika faser. Under 

arbetets gång och innan insamlingen av empirin ägde rum kunde ändå en något mer deduktiv 

ansats anas vilket också genomgående för uppsatsen framträder. Alltså att utgångspunkten tas 

ifrån den valda teorin (Bryman & Bell, 2014). 

 

I fråga om ontologisk ståndpunkt bygger uppsatsens samtliga delar på ett övervägande 

konstruktionistiskt antagande. Ett antagande som, i motsättning till det objektivistiska, menar 

att ting i vår omvärld ständigt formas och omformas av oss människor likt en alltid pågående 

process (Bryman & Bell, 2014). Det kan också kopplas till en subjektivistisk idealism som 

ligger till grund för det tolkande perspektivet (Adriansson, 1985). Detta går i linje med den 

ontologiska konstruktionismen och utöver det befinner sig i ett reglerande paradigm snarare än 

ett radikalt. Ett reglerande vars syfte i huvudsak är beskrivande i förhållande till det radikala 

som genom värdering och bedömning istället föreslår hur organisationer bör agera och 

förändras (Adriansson, 1985; Bryman & Bell, 2014). Det tolkande perspektivet menar alltså 

att människan skapar sin egen verklighet snarare än att den är en del av ett redan bestämt och 

fast tillstånd. 

 

Dessa antaganden kan slutligen även relateras till synen på människan i fråga om voluntarism 

och determinism. Voluntarism bygger på att människan anses ha möjlighet att utföra handlingar 

och föra en agenda helt utifrån egna intressen (A Dictionary of Sociology, 2014). Detta till 

skillnad från det deterministiska synsättet som menar att en individs handlingar är styrda av 

externa faktorer som går utanför den kontroll och kunskap (A Dictionary of Human Resource 

Management, 2017). Utifrån den teoretiska bakgrund som presenterats kan det konstateras att 

denna uppsats i huvudsak befinner sig på den voluntaristiska sidan av skalan gällande synen 

på människan. 

 

Dessa ståndpunkter är lämpliga, och i vissa fall rent nödvändiga, att anta för denna uppsats. 

Detta främst då det går i linje med den processuella synen som det tidigare presenterade 

teorikapitlet tar sitt avstamp ifrån. En objektivistisk syn hade således riskerat att inte infånga 

den fullständiga bilden av empirin vilket skulle leda till att den analys som genomförs och de 

resultat som presenteras med stor sannolikhet skulle se annorlunda ut och förmodligen inte 
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producera en fullständigt sanningsenlig bild. Genom att istället fortgående anamma ett 

konstruktionistiskt och voluntaristiskt antagande i uppsatsens samtliga delar ges möjligheter 

att i slutändan presentera slutsatser som är rimliga och applicerbara till det givna fallföretaget. 
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4. Empirisk data 
Den empiri som insamlats bygger på de intervjuer som genomförts med de fyra respondenterna. 

Respondenterna kommer hädanefter benämnas som respondent 1, 2, 3 och 4. De innehar alla 

olika positioner inom Kommuninvest och består av organisationens IT-direktör (1), 

marknadschef (2), projektledare inom utvecklingsteamet (3) samt medlem i utvecklingsteamet 

(4). Numreringen som gjorts är till för att representera den fallande ordningen på befattning 

inom digitaliseringsprocessen, hierarkiskt sätt har alltså respondent 1 den högsta befattningen 

medan respondent 4 innehar den lägsta. 

 
Utvecklingsteamet tillämpar ett hypotesbaserat arbetssätt vilket innebär att gruppen formar 

hypoteser som sedan testas under en två veckor lång sprint (period). Prövning av hypoteserna 

genomförs i enlighet med ett agilt arbetssätt snarare än ett tvärsnittligt arbetssätt som tillämpas 

i övriga delar av organisationen. Genom att arbeta agilt och hypotesbaserat kan 

utvecklingsteamet testa sina idéer på ett snabbt och effektivt tillvägagångssätt, om de 

misslyckas kan de ta lärdom av det och komma undan snabbt och billigt. Att tillämpa ett 

arbetssätt som är hypotesbaserat och agilt är något ingen av respondenterna säger sig ha gjort 

tidigare, åtminstone inte i någon större och betydande utsträckning. Respondent 1, som arbetat 

som IT-direktör i organisationen under fem år, fick i samband med sitt inträde i 

ledningsgruppen för två år sedan i uppdrag av styrelse att hantera den digitalisering omvärlden 

upplever. Detta för att i framtiden förbli en attraktiv kreditgivare för kunder och intressenter. 

Respondent 1 uppger att denne gavs fria tyglar i utformandet av denna utmaning som skulle 

visa sig leda till en organisatorisk förändring. För att genomföra utmaningen krävdes större 

fokus på digitalisering genom automatisering. Respondent 1 presenterade därför tillsammans 

med organisationens verkställande direktör (vd) för styrelse en plan för digitaliseringen som 

innefattade en tillsättning av utvecklingsteamet. Målet sattes till att automatisera 

organisationens utlåningsprocess fram till år 2020. Hösten år 2017 tillsattes större delar av 

utvecklingsteamet.  

 

4.1 Upptina 
Respondent 1 lyfter fram att en av utmaningarna med detta nya och, i organisationens, unika 

sätt att arbeta på handlar om att utveckla rätt tankesätt och attityd hos de som är inblandade i 

processen inledningsvis. En stor förändring för medlemmarna i teamet jämfört med tidigare 

tillämpade arbetssätt handlar om att våga pröva något istället för att utreda det. Respondent 1 
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återkommer till detta flertalet gånger genom intervjun och understryker svårigheterna i att 

arbeta på detta sätt. Även respondent 4, medlem i utvecklingsteamet, uttrycker att de upplevda 

svårigheterna med arbetssättet till en början var att förlika sig med tankesättet att våga pröva 

och inte vara rädd för att misslyckas. Respondent 3, projektledare inom teamet, ger inte uttryck 

för denna utmaning utan ser snarare till sin roll som projektledare och att finnas till som 

vägvisare i processen. 

 
Övergången från det tvärsnittliga arbetssättet som Kommuninvest tillämpar i övriga delar av 

organisationen till ett hypotesbaserat och agilt arbetssätt innebär att övriga organisationen 

därmed inte har kunskap om det sätt utvecklingsteamet tillämpar. Detta ser respondent 1 som 

en stor nackdel i fråga om att mycket tid måste ägnas åt att informera andra anställda i 

organisationen. Denna bild är också något som delas av respondent 2, marknadschefen, som 

menar att det gäller att lägga tid och resurser på att informera övriga delar av organisationen. 

Görs det i tillräckligt stor utsträckning skapar det trygghet vilket leder till att organisationens 

samtliga processer kan fortlöpa som önskat. Detta problem är ingenting som varken respondent 

3 eller 4 säger ha drabbat dem i någon större utsträckning, de båda respondenterna ger istället 

uttryck för att den generella förståelsen i organisationen för vad teamet gör tycks vara något 

oklar men inte att det skapat några problem för teamet. 

 

Den största utmaningen inom utvecklingsteamet som respondent 1 och 2 ger uttryck för är att 

skapa en förståelse om varför det arbete som genomförs görs så. Respondent 1 säger att denne 

upplevt att teamet tidigare dragit åt olika håll, som de själva också givit uttryck för, vilket fått 

respondent 1 att ifrågasätta hur införstådda gruppen egentligen är i frågan om varför arbetet 

genomförs. Respondent 1 säger att veta just varför fyller ett viktigt syfte då denne anser att det 

underlättar i synen på slutmålet vilket i processen för att nå dit formar de mer kortsiktiga 

hypoteserna. Respondenten har en tro om att medlemmarna i utvecklingsteamet också har en 

vilja om att veta om dessa mer långsiktiga mål. Vidare i intervjun säger respondent 1 gällande 

sitt eget förändringsledarskap mot utvecklingsteamet: 

”… det är självklart för mig och små avvikelser på det stora hela spelar ingen roll 

men för massa andra människor är det inte självklart …” 
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Respondent 4 säger sig å andra sidan inte uppleva några oklarheter kring varför det arbete de 

utför görs så eller vad det slutgiltiga målet är. Respondenten menar att utvecklingsteamet har 

fått ett tydligt uppdrag, eller att det åtminstone är tydligt i teorin – att automatisera den 

utlåningsprocess som sker i organisationen. Denna tydlighet uppger respondent 4 ger sig till 

känna genom de tvåveckors-sprintar, likt arbetsblock, som sätts upp varannan vecka och skapar 

klara mål för vad som ska behandlas och uppnås under den kommande sprinten. Respondent 3 

delar i mångt och mycket de resonemang respondent 4 har gällande frågan varför med 

motiveringen att det är ett uppdrag som givits utvecklingsteamet och som är tänkt att fortgå 

fram till år 2020. På frågan gällande hur förstående övriga medlemmar inom teamet är till 

varför utvecklingsteamet arbetar som det gör säger respondent 3 att denne tror, eller åtminstone 

hoppas, att övriga teammedlemmar är införstådda i det. Respondenten antyder dock att det 

ibland inom teamet uppstår motsättningar där främst vilket fokus som ska antas står i centrum. 

Där handlar det om fokus antingen ska ligga på kund eller på interna processer. Förklaringen 

till detta tror respondent 3 kan grunda sig i att respondent 1 och 2 tycks företräda varsitt fokus. 

Även respondent 1 ger uttryck för att denna tvetydighet gällande fokus från utvecklingsteamet 

har kommunicerats till denne och säger sig vara medveten om fokusproblematiken 

utvecklingsteamet arbetat med. 

 

Respondent 3 som anställdes och tillsattes i sin roll som projektledare några månader efter att 

utvecklingsteamet startat upp sin verksamhet påpekade på frågan om det varit vanskligt att 

komma in i gruppen och arbetssättet att det till en början var så. När respondenten tillfrågas om 

varför denne tillsats återgår respondenten till att det troligtvis hade att göra med att ändra det 

fokus som rådde inom utvecklingsteamet. Det handlade om att gå från åtgärder som gav direkt 

synlig effekt och var fokuserade på kund till de åtgärder som i framtiden hade möjlighet att 

bättra på den effektivitet som rådde internt i organisationen. 

 

4.2 Bygga 
I steget att bygga själva hypoteserna utgår utvecklingsteamet inte från att kunden påpekat exakt 

vad som är fel eller önskas, utan att fokus istället grundas i att bygga lösningar där kunden i 

allmänhet ska få det enklare att låna, menar respondent 2. Ytterligare beskriver respondenten 

hur byggandeprocessen grundar sig i ett processinriktat lean-tänk där ”slöseri” byggs bort. 
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Respondent 2 är även tydlig med att påpeka vikten av att utvecklingsteamet tillsammans ägnar 

specifika dagar åt att lägga upp planer och generera idéer.   

  

Den demokratiska beslutsprocessen inom utvecklingsteamet är något som även respondent 3 

lyfter fram. Att sätta upp mål för hypoteserna och arbetsveckorna är något som uttalat görs 

gemensamt i gruppen, menar respondent 3. Däremot påpekar respondenten även vikten av att 

involvera dels beställaren av själva automatiseringen, men även chefer för andra avdelningar i 

byggandet av nya förändringshypoteser för att alltid förmedla information och minska 

osäkerhet kring projektet. 

 

Respondent 4 förklarar vikten av att sätta tydliga gränser innan projektet sjösätts för att i en 

senare fas veta huruvida hypotesen är motbevisad eller ej. Samtidigt benämns processen att 

försöka hitta förändringar som inte ger för stora utslag vara av stor adekvans i avsikt att ge 

hypotesen en rimlig chans att testas inom ett kort tidsspann. Respondenten fortsätter med att 

klargöra att innovation board spelar en viktig roll. Detta då det är innovation board, bestående 

av respondent 1 och 2, som angivits som beställare till projektet och således har som roll att 

godkänna eller avslå hypotesidén innan den sen tas vidare för diskussion kring genomförandet 

av hypotesprövningen. Beslutet gällande att förkasta eller godkänna baseras på de ”pitchar” 

som utvecklingsteamet presenterar för innovation board. 

 

Respondent 1 framför istället en viss kritik mot byggandet och menar att sättet 

acceptanskriterier sätts på bör förbättras för att enklare visa vilka hypoteser som är sanna eller 

ej. Samtidigt påpekas själva formuleringen av hypoteserna som en av nackdelarna med 

arbetssättet då det kan vara svårt att formulera experiment utan att innan styrka att den blir rätt. 

Respondenten menar även att otydligheter kan uppstå i byggandet i och med andra parters 

inblandning i processen:  

”Jag tror att det förändras mycket längs vägen, och när man sitter i ett möte med 

tre jurister som säger att det inte går, går det inte då eller hur ska vi göra?” 
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Vad som även bidrar till en viss osäkerhet i byggandeprocessen, förklarar respondent 3, är de 

ibland tvetydiga viljorna inom innovation board. Då innovation board består av en mer IT-

fokuserad person och en med ett mer affärsinriktat intresse kan det ibland finnas otydligheter i 

vilken ordning förändringen ska byggas och vad som ska byggas, menar respondenten. 

Respondent 4 styrker detta och menar att de personerna kan ha olika viljor och syn på vad som 

ska göras.   

 

4.3 Förändra 
I förändringsfasen vid ett hypotesbaserat arbetssätt uttrycker respondent 1 vikten av ett gediget 

förarbete under fasen för upptina och bygga som ovan presenterats. Implementeringen av en 

förändring utgörs av flera steg och sker ständigt i mindre etapper. Hittills i projektet har en 

förändring skett, genom ett flertal genomförda hypoteser och etapper, angående hur kunderna 

kommer åt viss information via internetbanken. Respondent 2 framhäver att arbetssättet under 

förändringen bygger på att skapa en minimum viable product (MVP), och hypoteser som testas 

mot kund. När detta sedan fått positivt bemötande kan utvecklingsteamet gå vidare och mer 

storskaligt förändra. Genom att arbeta med förändringar i mindre skala på ett agilt sätt minskar 

risken och kostnaderna, poängterar respondent 4, samtidigt som ett retrospektivt tankesätt gör 

att utvecklingsteamet tillämpar lärdomar från tidigare förändringar i det aktuella 

transformationsarbetet. Samtliga respondenter framhäver vikten av att kontinuerligt våga testa 

hypoteser för att uppnå förändring och för att utvecklingen ska kunna fortgå. Det är av stor vikt 

att skapa rätt hypoteser i avsikt att nå utveckling. Respondent 3 formulerar i sin uppgift som 

projektledare att sätta upp ramar för rimliga hypoteser som avspeglar utvecklingsteamets 

målbild. 

 

Den långsiktigt centrala förändringen beskrivs vara att förenkla utlåningsprocessen och istället 

fokusera på mer konsultering mot kund, varpå mindre tid kommer att läggas på det 

administrativa arbetet. Detta beskrivs av respondent 1 som en av drivkrafterna bakom 

förändringen. Den stora förändringen Kommuninvest står inför är hur arbetssättet, under längre 

sikt, kommer att förändras när kunder väl kan börja låna online, vilket beskrivs som den andra 

förändringsdrivkraften. Respondent 1 uttrycker att organisationen är mitt inne i 

transformationen, och att stora förändringar fortsatt kommer att ske bland avdelningarna 

jämtemot hur de arbetar idag. Däremot menar respondenten att riktningen på förändringen och 
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vägen dit är mindre tydlig. Detta styrker även respondent 2 som menar att förändringsbilden är 

något oklar, samtidigt som verktygen och recepten att nå dit fortfarande utforskas. Respondent 

1 poängterar vidare att det trots detta kommer ske förändringar, och att hypotestestandet är det 

bästa sättet att finna lösningar på problemen.   

 

4.4 Testa 
När hypotes och förändring initierats testas denna, antingen genom att utvecklingsteamet frågar 

eller testar mot kunden, förklarar respondent 3. Respondent 2 medhåller i detta och betonar 

vikten av att involvera kunden i testandet för att inte fastna för mycket i sitt eget tänkande. 

Beslut om att gå vidare i processen och anse tillräcklig tillfredställelse mot det nya 

momentumet tas när tillräckligt många experiment gjorts som visar att det som ämnade att 

bevisas blev som trott eller ej, menar respondent 1. Denne fortsätter förklara att prövningar och 

utvärderingar av experimenten görs efterhand samtidigt som andra experiment görs. 

Respondent 2 beskriver vikten av att skala ner idéerna för att tillbringa minsta möjliga tid på 

fel saker vid hypotestestandet.  

 

Däremot är Respondent 3 tydlig i sin vilja att hitta bättre sätt att testa hypoteserna på. 

Respondent 1 styrker detta i sin förklaring om att teamet relativt sällan får färdigt testade 

hypoteser där ett tydligt utfall kan utläsas. Respondenten menar att det skulle kunna ske 

förbättringar inom detta område men är återigen osäker på hur.  

 

4.5 Nytt momentum 
Nytt momentum är vad som framträder efter införandet av hypotes, förändringen och slutligen 

testandet av den. Respondent 4 uttrycker att det är viktigt att det har satts tydliga gränser vid 

formandet av en hypotes, gränser som är tänkta att hjälpa teamet att anse om ett hypotestest är 

lyckat eller ej. Vidare uppger respondenten att det finns det en risk att en i slutändan ruckar på 

sina gränser för vad som är acceptabelt. Det är viktigt att förhålla sig till de gränser som 

instiftats. När förändringen väl är genomförd och testad landar processen i en form av ett nytt 

momentum. Respondent 2 betonar att det även i detta steg är av stor vikt att fortsatt 

kommunicera varför arbetet genomförs i avsikt att bibehålla förståelsen. Enligt respondenten 

kan man aldrig kommunicera för lite, utan det gäller istället att ständigt påminna gruppen. 

Respondent 2 fortsätter berätta att det i detta steget dennes roll i processen har allra störst 
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inblandning då det handlar om att godkänna eller förkasta de testade hypoteserna. Avslås 

testade hypoteser blir det nya momentumet inte långvarigt utan återgår till ett tidigare steg. Att 

en hypotes blir avslagen kan ha att göra med att det som bevisats genom den inte anses ha 

någon relevans ur ett större perspektiv. Denna relevans är något respondent 4 tar upp och menar 

att det är en av de stora utmaningarna med arbetssättet – att hålla koll på helheten samtidigt 

som allt delas upp och testas i mindre delar. 

 

Respondent 3 lyfter en yttre aspekt som upplevts haft en påverkan i samband med sjösättandet 

av färdigbehandlade hypoteser då denne menar att påverkan av chefer från andra avdelningar i 

organisationen i tidigare fall varit inblandade. Även om respondenten inte anser att yttre chefer 

har någon påverkan på det arbete som utförs har de ändå en påverkan i implementerandet av 

idéer som slutligen tagit sig till ett stabilt nytt momentum.  

 

4.6 Lära 
När utvecklingsteamet nått det stadie att hypoteserna är färdigtestade handlar det om att lära 

sig av resultaten för att kunna ta med sig något till nästa prövning. Att en del hypoteser faktiskt 

genererar nya sådana, och att arbetet därför sker retrospektivt i syfte att lära under vägen, 

förklarar respondent 4. Respondent 2 beskriver denna fas som att lära-steget i sin kärna handlar 

om att minimera risker för att i framtiden utveckla och producera fel saker, och genom det 

spara tid och resurser. Respondenten menar också på att en trygghet både inom och utanför 

utvecklingsteamet kan skapas genom att i viss mån rapportera enligt den traditionella 

strukturen. En direkt konsekvens av lärandet blir således att arbetsgruppen blir alltmer effektiv 

att hitta arbetsform och specifika lösningar till problemen. Respondent 4 betonar även vikten 

av att inte vara rädd för att misslyckas, då det är en del av processen att misslyckas snabbt och 

billigt:  

”Även fail fast är viktigt. Att inte vara rädd för att misslyckas. Det är inget negativt 

att din hypotes motbevisas, man är egentligen många gånger lika nöjd fast man har 

fel. Då har man åtminstone tagit reda på det och tagit fram fakta.” 

  

Även respondent 1 styrker vikten av lärande i processen eftersom ingen exakt plan för 

förändringen existerar. Genom lärande och ständigt utforskande i hypotesprövningen kan 

utvecklingsteamet snabbt ändra riktning och det blir lättare att ta sig framåt i processen, styrker 
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respondenten. Respondent 1 bemärker även tron på att det är svårt att göra förändringen på ett 

bekvämt sätt, och att en otydlighet i det föreligger. Respondenten pålyser samtidigt att 

förändringen kan drivas framåt på ett bättre sätt, men vet inte själv hur det ska ske, samt att för 

lite energi läggs på den frågan. Respondent 1 tillägger även att det föreligger en stor ovana 

kring dessa förändringsprocesser i företaget, och att det därav är viktigt för människor att ta till 

sig det på sitt sätt och på så vis lära och skapa förståelse kring varför förändringen existerar.  

 

Förutom att lära sig kring hypotesprövning betonar respondent 1 återigen vikten av att lära sig 

syftet med förändringen, alltså varför den faktiskt sker. Att ställa frågor för att bilda sig egna 

uppfattningar om detta är viktigt, samtidigt som informationsmöten ämnar skapa ett 

kontinuerligt lärande och förståelse för förändringsprocessen. Detta styrks även av respondent 

2 som menar att ett fortsatt informationsflöde kring förändringen är kritisk, samt att på den 

vägen involvera fler individer och sprida en positiv anda kring situationen. Respondent 1 menar 

vidare att ständig information om förändringen är av största vikt för att skapa lärdom och 

förståelse:  

"Det är klart att om ens chef ständigt pratar om den förändring som kommer att ske 

så kommer man förr eller senare att förstå den förändring som kommer att ske." 

 

Att även resterande chefer i organisationen tar sig tid och informerar kring förändringen och 

framtida arbete anser både respondent 1 och respondent 2 vara kritiskt i lärandet om 

förändringen. Däremot påpekar respondent 1 sin osäkerhet kring huruvida detta prioriteras eller 

ej då det kan vara svårt att driva förändring så länge ens vardag inte förändras. I den mån menar 

respondenten att vikt bör läggas på att förmedla idén om förändringsriktningen, varpå ett 

ramverk för transformationen skapas. Med grund i detta blir framtiden något klarare, och 

lärande kring situationen uppmuntras.  
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5. Analys 
Den analys som redovisas nedan är i form av en kvalitativ sådan vars fokus är riktad mot den 

historia som bildats och utlästs genom den givna empirin. Likt empirin är också analysen 

uppdelad i de sex faser som presenterades genom den egenkonstruerade förändringsmodellen 

under det avslutande avsnittet för den teoretiska referensramen. Alltså är analysen uppdelad i 

sex olika delar som vardera representerar en fas från den nämnda förändringsmodellen. 

 

5.1 Upptina 
Under fasen för upptina är det intressant hur varje respondent tycks ha mer eller mindre skilda 

uppfattningar i mångt och mycket. Som empirin redogör uppger respondent 1 och 2 att frågan 

varför är en av de centrala, om inte den mest centrala frågan de upplever sig brottas med. Vad 

som allra mest tid ägnas åt är att förklara varför digitaliseringen genomförs för de som står 

utanför utvecklingsteamet. De båda respondenterna ger uttryck för vad som skulle kunna kallas 

för motstånd inför det arbete utvecklingsteamet genomför vilket existerar bland andra 

avdelningar i organisationen. Detta motstånd, eller okunskap kring förändringen, försöker 

överbyggas genom att respondent 1 och 2 ständigt förmedlar ut information genom diverse 

skilda kanaler. Trots att ett antal månader har passerat sedan projektet kring utvecklingsteamet 

och deras arbetssätt initierades verkar motståndet inte minska. Frågan är följaktligen varför?  

 

Med bakgrund i den tidigare presenterade teorin kan det fastställas att anledningen till det 

upplevda motståndet grundar sig i en osäkerhet som uppkommer när medarbetare upptäcker 

hur dess omgivning förändras. Denna osäkerhet kan överbyggas genom att korrekt och relevant 

information förmedlas till medarbetare. Att få de anställda att känna sig trygga och våga 

påbörja förändringsarbetet är en enligt Schein (2010) en viktig parameter. Problemet föreligger 

inte i de former informationen presenteras då ett flertal olika typer av kanaler och sammanhang 

för information vidtagits, former som respondent 1 och 2 känner sig självsäkra på har givit 

möjlighet att infånga samtliga medarbetare i organisationen. Istället kan det tänkas att den 

felande länken i bristen av förståelsen till varför det som sker handlar om hur informationen 

förmedlas. Att förklara det okända för att själv förstå vad en inte vet är en aktivitet i stadiet för 

upptina som kan nyttjas för meningsskapande (Ancona, 2012). Det handlar således om en 

anpassning av kommunikationen från avsändaren – i detta fall från respondent 1 och 2 – till 

mottagaren – medarbetare på Kommuninvest. 
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Detta skulle utifrån ett medarbetarperspektiv möjliggöra för en typ av kommunikation som 

upplevs som mer decentraliserad än det annars förekommande sättet att delge information om 

digitaliseringen. Denna decentralisering är en av de aktiviteter Ancona (2012) funnit i 

studerandet av meningsskapande aktiviteter. I en praktikerkontext kan detta ge sig till känna 

genom att skapa interaktion tillsammans med de informationen ämnas spridas till. Det kan 

exempelvis göras genom anordnande av workshops eller liknande där medarbetarna interageras 

i den förändring organisationen står inför. Kopplat till Weicks (1995) sju kännetecken för 

meningsskapande berörs genom en sådan aktivitet framförallt identitet och sociala relationer. 

 

En ytterligare parameter som är av vikt att ta i beaktning i frågan om hur information förmedlas 

kan kopplas till Weicks (1995) sjunde kännetecken för meningsskapande, det som handlar om 

rimlighet snarare än noggrannhet. Den information som förmedlas utåt har i enlighet med 

detta kännetecken större möjligheter att nå och ha inverkan på medarbetare om det som 

förmedlas är rimligt i relation till medarbetarens påverkan av digitalisering. En alltför precis 

återgivning riskerar således att skapa en ännu större osäkerhet och en lägre förståelse för 

meningsskapande vilket i praktiken då tar sig till uttryck i ett större motstånd (Johnson, 2016). 

 

Vilken påverkan på utvecklingsteamet har då en större förståelse utanför teamet gällande 

varför? Att på ett mer effektivt sätt besvara frågan för organisationens övriga avdelningar 

skulle frigöra tid för respondent 1 och 2, tid som då hade kunnat läggas på aktiviteter som 

skapar mening inom utvecklingsteamet, vilket som bekant är centralt i denna uppsats. Detta är 

något särskilt respondent 1, som nämndes i empirin, betonade. Frågan om varför anser 

respondenten att utvecklingsteamet inte har fullständig kontroll över vilket belystes genom de 

informationsmöten som hållits några veckor innan insamlingen av empirin ägde rum. Ett 

informationsmöte där frågor kring varför sades stått i fokus. 

 

Samtidigt är det intressant att höra både respondent 3 och 4 gällande deras redogörelse och 

upplevelse kring varför. Respondent 4 som, genom ett möjligen hårdraget konstaterande, 

befinner sig lägst i hierarkin av de fyra respondenterna inte alls upplever tveksamheter gällande 

varför, åtminstone framkommer det inte att respondenten reflekterat över detta. Den beställning 
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som givits till utvecklingsteamet upplever denne som bekant som tydlig, åtminstone i sin 

teoretiska form. Å andra sidan kan ett teoretiskt uppsatt mål anses vanskligt att omsätta i 

praktisk form. En vansklighet som blir än mer vital att kunna behärska då arbetssättet som 

tillämpas som bekant bygger på just praktisk tillämpning. En engagerande och motiverande 

inställning till denna praktiska tillämpning är dock något respondent 3 och framförallt 

respondent 4 säger sig uppleva från ledningshåll i form av påtalanden och en inställning om att 

våga pröva för att våga lyckas eller misslyckas. Denna engagerande och motiverande 

inställning är enligt Ancona (2012) och Bakari et al. (2017) en meningsskapande aktivitet som 

respondent 1 och 2 på ett bra sätt arbetar med och förmedlar ner till utvecklingsteamet. En 

aktivitet som genomgående för hela digitaliseringsprocessen och den för denna uppsats 

konstruerade förändringsmodell bör vara återkommande. 

 

Respondent 3, som befinner sig ett steg ovanför respondent 4 vid synen på hierarkiska nivåer 

liknande en trapp, är däremot något mer reflekterande över den beställning som givits till 

utvecklingsteamet. Likt empirin avslöjar finns en viss ambivalens i svaret till frågan som 

handlar om huruvida övriga medlemmar i utvecklingsteamet har fullständig insyn när det 

kommer till frågan varför. Således finns det från ledningshåll i detta fall anledning till 

överblickande av det meningsskapande i form av vilka praktiska aktiviteter teamet arbetar med 

och även se till att de är sådana som kan berika hela teamets meningsskapande. Det kan tänkas 

att respondent 3 i sin roll som projektledare kan gynnas av en större förståelse till frågan varför 

än vad övriga delar av utvecklingsteamet skulle göra. 

 

De meningsskapande kännetecknen som ovan identifierats utanför utvecklingsteamet kan ses 

återkomma även inom teamet. Det kanske mest centrala av dessa är det sjunde kännetecknet, 

rimlighet snarare än noggrannhet. Då ett agilt arbetssätt präglas av flexibilitet och lättrörlighet 

kan detta tänkas bli av extra stor vikt (Denning, 2018). När kreativitet står i fokus för arbetet 

kan en alltför noggrann beskrivning av ett framtida slutmål tänkas hämma arbetet inom teamet 

på vägen dit. Detta är något som konstaterats av Ancona (2012). Istället är det av vikt att som 

ledare skapa visioner som tillsammans kan delas av kollektivet, och därigenom skapa 

arbetsmening (Bass, 1990). Precis som empirin beskriver ser respondent 1 en nytta i att 

medlemmarna i utvecklingsteamet vet varför arbetet som genomförs görs så, vilket denna oroar 

sig över att medlemmarna inte vet. Med stöd i Weicks (1995) sjunde kännetecken för 
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meningsskapande är det ett motsatt tankesätt som bör anammas. Som diskuterades flyktigt ovan 

är att veta varför inte väsentligt för medlemmarna inom teamet, snarare är det av vikt att de 

känner till och är bekanta med det slutgiltiga målet. Alltså kan en alltför noggrann porträttering 

av varför antas skada och försämra det arbete som genomförs för att nå fram till uppdragets 

mål – att automatisera organisationens utlåningsprocess.  

 

Ett konkret förslag för att skapa större mening är att förlänga de sprintar respondent 4 uppgav 

att utvecklingsteamet arbetade med. Åtgärden är något Kommuninvest själva identifierade och 

också realiserade i samband med perioden för empiriinsamlingen. Sprintar som tidigare löpte 

över två veckor förlängdes till det dubbla innan materialet presenterades för det beslutande 

innovation board. Om slutmålet för utvecklingsteamets arbete från start är tydligt uppsatt 

kommer det således skapa större möjligheter och utrymme för kreativitet vilket kan antas leda 

till ökad effektivitet i processen. På samma sätt kommer detta möjliggöra för de ansvariga, 

respondent 1 och 2, att involveras mindre i processen vilket i sin tur möjliggör ett underlättande 

för dem. Underlättande på det sätt att blickande med ett annat perspektiv på situationen kan 

antas göra det enklare att upptäcka möjliga brister som råder. Denna förlängda sprinttid är något 

som i slutändan möjliggör för att bli berikande för hela processen. 

 

Precis som gällande utanför utvecklingsteamet är också en anpassad kommunikation ett 

framträdande kännetecken inom teamet. Detta för att ge möjlighet till skapande av identitet 

(Weick, 1995) hos respektive individ. Ett skapande som vid ett lyckat utfall kan skapa trygghet 

för individen samtidigt som det går i linje med utvecklingsteamets uppdrag och på så sätt 

hjälper till att öka dess prestation. I fråga om fasen för upptina och kopplat till anpassad 

kommunikation kan andra viktiga delar av meningsskapande utrönas utifrån denna uppsats 

teori och empiri, nämligen de som handlar om retrospektiv, sociala relationer, pågående samt 

ledtrådar (Weick, 1995). Detta dels genom förberedande aktiviteter som att tillsammans skapa 

ramar för vad som ska bedrivas samt kartlägga obekanta situationer som kan tänkas 

uppkomma. Dels kan detta också göras allteftersom tiden går och verkligheten förändras 

genom de upptäckter och lärdomar som görs. Ansvaret för att detta görs kan delvis anses 

tillfalla respondent 1 och 2 i form av ansvariga för utvecklingsteamet. Dels kan ansvaret även 

anses ligga på respondent 3 i rollen som projektledare men det verkliga ansvaret måste ändå 

vila på samtliga involverade i digitaliseringsprocessen, från högsta chef till sista teammedlem. 
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Mening i form av uppfyllnad av Weicks (1995) sju kännetecken kan i slutändan bara skapas 

tillsammans av de individer som är berörda av processen. 

 

I fasen för upptina kan det med grund i detta avsnitt således konstateras att det råder en 

ambivalens hos samtliga respondenter. Intressant nog skiljer sig typen för denna ambivalens 

något. Krasst men rimligt sett kan det konstateras att de hierarkiskt högst uppsatta 

respondenterna känner en tvekan inför vad som kan kallas för själva ideologin av processen i 

fråga om varför. De hierarkiskt lägre stående respondenterna bekymrar däremot sig mer om 

det praktiska utförandet av processen. Denna skilda uppfattning belyser tydligt hur olika syn 

på vilken problematik som råder riskerar att prägla kommande delar av processen. 

 

5.2 Bygga 
Inledningsvis i byggnadsfasen vid formandet av hypoteserna ger samtliga respondenter en enad 

bild gällande att det är av stor vikt att skapa rätt hypoteser. Att skapa rätt hypoteser är å andra 

sidan inte lika enkelt och respondenterna ger uttryck för en osäkerhet kring att agera i det 

okända i inledningsfasen. Problemet de försöker lösa behöver nödvändigtvis inte vara ett 

upplevt problem hos kund. Genom att inneha en demokratisk beslutsprocess där hela teamet 

samlas tillsammans i avsikt att sätta upp mål för hypoteserna och kommande arbetsperiod är 

tanken att denna osäkerhet ska minimeras och de ska våga att komma fram till rätt hypoteser 

genom att testa sig fram.  

 

De gemensamma gruppmötena kan kopplas till Weicks (1995) tredje kännetecken 

medskapande när det kommer till meningsskapande. Ett handlade i den specifika situationen 

kommer påverka omgivningen i rätt riktning (Weick, 1995). När en grupp befinner sig i det 

okända är det viktigt att det finns en uppmuntran till att agera, inte bara förklara (Weick et al. 

2005). Genom att agera skapas en förståelse för var de för tillfället är på väg. En förståelse är 

av stor vikt för att kunna arbeta vidare och ge en enad bild utåt, dels internt mot övriga 

medarbetare men även externt. 

 

I likhet med vad som diskuterades i fasen för upptina är den decentraliserade synen som 

föreligger inom en agilt arbetande arbetsgrupp (Denning, 2018) en nyckelfaktor och 
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nödvändighet i avsikt att kunna bilda hypoteser och ge utrymme för alla att våga. I kontrast till 

detta menar Ancona (2012) att en mer precist beskrivande typ av kommunikation kan leda till 

en känsla av centraliserad kontroll från ledningen, vilket då hämmar den kreativitet och 

snabbrörlighet som arbetssättet kräver. Detta i enlighet med kännetecknet för rimlighet snarare 

än noggrannhet. Ur en annan synvinkel och med bakgrund ur ett processperspektiv kan denna 

kontroll anses som en något trögrörlig process där individerna inom teamet inte ges det 

utrymme de behöver för att bilda hypoteser. Om inte personerna inom teamet får den 

lättrörlighet de behöver kan deras produktivitet minska och organisationen i helhet faller 

tillbaka i den förlagda centraliserade regelstyrningen. Meningsskapande inom en grupp blir, 

enligt rimlighet snarare än noggrannhet (Weick, 1995), begränsat av ledare som driver och 

kontrollerar processen för mycket.  

 

Att förstå varför vissa hypoteser skapas är sedan av stor vikt för att kunna forma hypoteserna 

och arbeta agilt (Schein, 2010; Bakari et al. 2017). Men hur bedömer utvecklingsteamet att en 

hypotes är bra eller inte? Respondent 1 framhävde i intervjun att det är viktigt att sätta upp 

acceptanskriterier. Genom tydliga riktlinjer om vad som är en lyckad eller misslyckad hypotes 

skapas ett tydligt mål för deltagarna inom teamet. Teamet är enad i denna uppfattning och 

respondent 4 poängterade också att tydliga gränser inför skapandet är viktigt för att kunna 

bevisa i efterhand om hypotesen är bevisad eller ej. Det bör därav inte råda någon osäkerhet 

kring hypotesprövningen, men likväl uppstår meningsskiljaktigheter kring syftet med arbetet.  

Respondent 1 och 2, i form av innovation board och beslutande organ, innehar uppgiften att 

besluta om en hypotes ska prövas eller ej. Respondent 1 uttryckte sig vidare att 

acceptanskriterierna bör förbättras för att enklare kunna bevisa om en hypotes är sann eller ej. 

Således kan ett tydligt ramverk med fördel nyttjas för att minska osäkerhet och förenkla för 

utvecklingsteamet genom att skapa en riktning för var digitaliseringsprocessen önskar röra sig 

mot snarare än en exakt beskrivning för hur det ska gå till. Även detta i enlighet med 

kännetecknet för rimlighet snarare än noggrannhet (Weick, 1995). 

 

Utifrån analysen över denna fas går det att utröna att kommunikation spelar en stor och 

avgörande roll i skapandet av mening i processen. En kommunikation som bygger på att det 

som kommuniceras är rimligt snarare än noggrant. 
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5.3 Förändra 
Att som ledare under en förändring utstråla en säkerhet kring tillvägagångssätt och mål anses 

vara en viktig del i meningsskapandeprocessen (Bakari et al. 2017). Respondent 1 är tydlig 

med att poängtera vikten av att uppmuntra gruppen att agera i det okända genom att testa sig 

fram och på så sätt bilda sig nya uppfattningar av verkligheten. Ancona (2012) menar att dessa 

aktiviteter är essentiella i skapandet av mening för de anställda när omvärlden och målbilden 

är relativt okänd, vilket respondent 1 och 3 klarlägger den som. Att sammansätta detta med 

principerna kring lean start-up (Blank, 2013), där en minimum viable product (MVP) tas fram 

och testas mot kunden, i ett retrospektivt tankesätt bidrar det enligt Weick (1979) till ett 

meningsskapande då organisationen tar med sig tidigare lärdomar till den stundande 

förändringen.  

  

En viktig komponent i förändringsskedet är den framtagna planen som utvecklingsteamet 

arbetar efter, och de mål som teamet eftersträvar att uppnå. Respondent 1 som leder 

förändringen menar själv att målen med denna och hur utvecklingsteamet ska nå dit inte är 

tydliga, samtidigt som tillvägagångssätten fortfarande utforskas. Detta kan både vara ett 

problem och en fördel ur ett meningsskapandeperspektiv. Problemet grundar sig enligt Weick 

(2001) i att förändringsledare bör skapa en gemensam målbild och säkerhet för det okända 

genom att i grövre drag ”kartlägga” förändringen och därav få alla att verka inom samma 

osäkra, men ändå smärre tydliggjorda värld och förändringsramverk. Brist på detta både från 

förändringsledare utom gruppen, men även inom utvecklingsteamet kan göra att 

förändringsdrivarna verkar i en värld som är alldeles för osäker för att ta sig an. I sin tur kan 

en mer medveten motvillighet att förstå och lära skapas och bidra till ett motståndsliknande 

förändringsarbete, vars existens respondent 1 tydligt påpekar. 

 

Däremot kan en fördel i förändringsledarens osäkerhet betyda att förändringen leds genom att 

uppmuntra individer att agera i det okända, och därigenom tillsammans lista ut vad som ska 

göras. På detta sätt bildas en gemensam bild av verkligheten allteftersom förändringen artar sig 

(Ancona, 2012). Denna aktivitet av meningsskapande kan anses bli mer eller mindre essentiell 

i ett arbete där en osäkerhet föreligger på gruppnivå. Aktiviteter som gemensam kartläggning 

och att agera i det okända är viktiga i skapandet av mening i såväl detta steg som i resterande 
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delar av förändringsprocessen. Därav kan detta anses vara en ständigt pågående 

meningsskapandeprocess, eftersom världen ständigt förändras och hela tiden är okänd.  

 

5.4 Testa 
Denning (2018) menar att feedback från intressenter och kunder är en viktig komponent i ett 

agilt arbetssätt. Att få feedback och testa sina idéer likt en trial-and-error-process är något 

Svenningsson och Sörgärde (2015) beskriver som viktigt under själva förändringsprocessen. 

Därav blir steget testa enligt lean start-up högst aktuellt i Kommuninvests förändringsprocess 

då tester utförs både internt och externt för att erhålla feedback och sträva efter ständig 

förbättring (Blank, 2013). Detta är något som uppkommer tydligt under intervjuerna och 

respondent 2 betonar särskilt vikten av att involvera kunden för att inte bli fängslade i sina egna 

tankesätt. Likt fasen för upptina tyder involvering av kund och interna grupper på ett tydligt 

meningsskapande hos ledningen som anammat synen kring att ens mentala bild av verkligheten 

blir bäst med hjälp av interaktion med andra, såväl inom och utanför systemet. Sutcliffe och 

Vogus (2003) styrker detta och menar även att det är lättare att se mönster och problem inom 

systemet för de som står utanför, eller åtminstone inte är direkt involverade. Därför blir 

testandet av hypoteser otroligt viktigt för utvecklingsteamet, i syfte att hela tiden utvecklas och 

därmed spendera mindre tid på onödiga processer, vilket respondent 2 klargör. Därav kan fasen 

testa bidra med ett meningsskapande som initieras av ledningen men erhålls i interaktion med 

utomstående, i enighet med Weicks (1995) fjärde steg inom meningsskapande, sociala 

relationer.  

 

Dock påvisar respondent 1 även här, likt i tidigare faser, en osäkerhet kring utförandet av 

hypotestestandet och hur en förbättring skulle kunna ske. Viktigt att förstå för ledningen blir 

återigen att hypotesprövande genom interaktion med andra är en viktig komponent i 

meningsskapandet. Detta gäller även sättet utvecklingsteamet kan förbättra sitt sätt att arbeta, 

likt det agila arbetssättets principer kring att ledningsgrupper helst ska hålla sig utanför 

processen så mycket det går (Denning, 2018). Därav kan det bli något överflödigt för ledningen 

att involvera sig för mycket i den process utvecklingsteamet bedriver vad gäller själva 

testandet. Viktigare blir det att skapa mening genom att tydligare konkretisera ramar och mål 

för testandet i tidigare faser. Följaktligen kan arbetsgruppen i sin tur uppskatta tiden för 

genomförandet och vilka hypoteser som är möjliga att testa under den perioden, återigen i linje 
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med Dennings (2018) principer för ett agilt arbetssätt. En aktivitet direkt kopplad till detta är 

ledarens förmåga att våga engagera gruppen att lista ut vad som ska göras, och hur, genom att 

minska sin egen kontroll. 

 

5.5 Nytt momentum 
När förändringen väl är genomförd och testad landar arbetsgruppen i ett så kallat nytt 

momentum. I linje med det kännetecken angående att meningsskapande är en pågående process 

(Weick, 1995) som alltid existerar lyfter respondent 2 att det är av stor vikt att fortsatt 

kommunicera varför arbetet genomförs. Bara för att det tillfälliga målet är uppnått betyder det 

inte att arbetsgruppen är klara. Organisationen befinner sig i en ständig process när det kommer 

till utveckling. När respondent 2, i form av medlem i det beslutsfattande innovation board, 

finner vikten av att fortsätta kommunicera ut varför och påminna medarbetarna om målbilden 

pågår meningsskapandet över hela processen enligt Weicks (1995) femte kännetecken. 

Meningsskapandet har ingen konkret start och inget konkret avslut utan är med i hela 

utvecklingsprocessen. Med processperspektivet i bakgrunden kan det nya momentumet liknas 

vid en tillfälligt bibehållande fas där arbetsgruppen i ett första skede bör arbeta för att bevara 

förändringen. Enligt Kotter (2007) är det viktigt i detta skede att belysa de positiva effekter 

som förändringen medfört. Likväl är det viktigt att inte fasen förblir statisk i sin bemärkelse, 

utan istället ses som en förbindelse till den lärandefas vars återkoppling verkar för ständig 

processförbättring. Vikten av att skapa mening när en hypotes väl är genomförd blir därmed 

lika viktig som i fasen för upptina.   

 

När respondent 1 och 2 kommunicerar ut varför till arbetsgruppen i avsikt att implementera ett 

tillfälligt stadigvarande är det viktigt att de är precisa med sin information, men inte för precisa 

med följden att det hämmar utvecklingen och innovationsförmågan. Likt flertalet av de tidigare 

faserna framträder här kännetecknet för rimlighet snarare än noggrannhet (Weick, 1995). 

Finns det inte en förståelse kring varför förändringen implementerats kommer det ge 

komplikationer för vidare utveckling. 

 

5.6 Lära 
Lära illustrerades enligt den tidigare presenterade figur 3 i två olika former, lära 1 och lära 2. 

Detta för att belysa hur lärandet sker i olika former och kan antingen handla om en tillbakagång 
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till den förändring som skapats med målet att ompröva en gällande hypotes. Det kan också 

handla om en tillbakagång till fasen för upptina vilket antas ske om en hypotes som passerat 

övriga faser och uppvisar ett nytt momentum som inte faller i linje med vad som ämnades uppnå 

när hypotesen konstruerades. 

 

Utifrån den insamlade empirin kan det tolkas som att det i mångt och mycket bekräftar den 

teoretiska modellen, om än sker lärandet dels på en något mer abstrakt nivå som kan vara svår 

att tyda som utomstående part. Dels framträder det genom empirin också tydliga indikationer 

på att lärande sker genomgående i hela processen, inom modellens alla steg. Detta framträder 

på ett tydligt vis genom uttalandet från respondent 4 som menar att det är centralt för processen 

att ständigt lära och säger sig känna stöd för att våga pröva för att lyckas eller misslyckas. 

Betraktandet av lärande på detta sätt belyser den nära koppling och samspel begreppet har till 

övriga begrepp inom figur 3. 

 

Utöver detta nämner respondent 4 explicit att arbetet sker retrospektivt (Weick, 1995) vilket 

tydliggör att en central del av meningsskapande finns närvarande oavsett om den är medveten 

eller ej. Det retrospektiva tankesättet sammankopplas i detta fall tämligen enkelt ihop med de 

meningsskapande kännetecknen för medskapande, sociala relationer, pågående och ledtrådar 

(Weick, 1995).  

 

Medskapande i den mån att lärande som sker av individerna inom utvecklingsteamet är vad 

som bidrar till att den förväntade förbättring som framkommer efter lärandet bygger på de 

berörda individernas förvärvade kunskaper. Individer som lär bidrar således till 

meningsskapande. Sociala relationer på det sätt att lärande inom utvecklingsteamet ofta sker 

kollektivt genom formen av uppbyggnaden av avdelningen – ett lag. Vid en lärande återgång 

till ett tidigare steg i figur 3 är det troligt att lärandet inte sker av enbart en individ utan snarare 

av hela teamet. Pågående handlar återigen om den processuella synen på modellen i allmänhet 

och, i detta fall, lärandet i synnerhet (Weick, 1995). Processuellt på det sätt att det alltid är 

närvarande och att lärande alltid förekommer, oavsett om respondenterna eller medlemmarna 

inom utvecklingsteamet reflekterar över det. Slutligen framträder ledtrådar tillsammans med 
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det retrospektiva då lärandet av det som varit kan anses som något som ger vägledning genom 

ledtrådar om hur det fortsättningsvis bör konstrueras (Weick, 1995). 

 

Till skillnad från respondent 1 väljer övriga tre respondenter istället att lyfta upp lärande till en 

något mer abstrakt nivå och definierar det som en likställning till effektivitet. På ett mer 

åskådligt sätt talar de tre respondenterna om att det handlar om att lära själva arbetssättet och 

processen snarare än ett steg inom den. Genom att lära sig hur processen fungerar kan den 

utvecklas till att bli snabbare och skapa resultat som är önskvärda för digitaliseringsprocessen. 

Det betyder alltså att respondenterna tycks ha ett större fokus kring digitaliseringsprocessen i 

stort snarare än vad som sker inom utvecklingsteamet. 

 

Trots respondenternas något skilda perspektiv kan den sammantagna bild samtliga 

respondenter förmedlat angående lärande ses som ständigt förekommande. Detta stärker bilden 

av en process som är beroende av dess individer för att utveckling ska åstadkommas. Således 

uppkommer det genom lärande, vilket det utifrån insamlad empiri kan antas göras, 

meningsskapande i en större mängd. Meningsskapande som inte kräver kopplingar till 

underliggande aktiviteter utan snarare kopplas direkt till fasen för lärande som figur 3 uppvisar.  
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Hur mening skapas inom en agilt arbetande grupp 

Studien har till syfte att undersöka hur en organisation arbetar med meningsskapande under en 

period av organisationsförändring som sker genom tillämpandet av ett agilt arbetssätt. Syftet 

har uppnåtts genom att undersöka ett utvecklingsteam inom kreditmarknadsorganisationen 

Kommuninvest vilka tillsatts att digitalisera dess utlåningsprocess. Forskningsfrågan och dess 

följdfråga uppsatsen har ämnat att besvara är:  

Hur skapas mening inom en agilt arbetande grupp? 

Vilka konkreta aktiviteter är nödvändiga för meningsskapandet inom denna arbetsgrupp? 

 

Som i inledningskapitlet beskrivet påvisar Maitlis och Christianson (2014) en lucka inom 

forskningen av meningsskapande, en lucka som ger uttryck för avsaknaden av andra 

organisatoriska teorier och dess praktiska kopplingar till meningsskapande. I relation till 

tidigare forskning har den egenutvecklade förändringsmodellen således bidragit till att, genom 

tillämpningen av två organisationsteorier, sammankoppla meningsskapande med praktiken och 

de organisatoriska processer som föreligger. Slutsatsen som studien kommer fram till bevisar 

därav hur meningsskapande aktiviteter kan identifieras, förstås och analyseras med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter den sammanfogade modellen presenterar. 

 

Denna studie visar på vikten att som förändringsledare kunna skapa en förståelse kring varför 

en förändring äger rum med meningsskapande aktiviteter som verktyg. Då utvecklingsteamet 

inte har full förståelse för detta bör ytterligare tid från ledningen ägnas åt att förklara och 

kommunicera syftet. Tid som för tillfället inte tycks finnas då den istället läggs på 

kommunikation mot andra avdelningar. En tydligare anpassning av kommunikationen efter 

mottagaren skulle bidra till att mindre energi behöver läggas på att återkommande förklara och 

informera syftet med arbetet.  

 

Studien belyser även det faktum att de sju kännetecken inom meningsskapande som Weick 

(1995) presenterat, och de aktiviteter som kopplats till dessa, ständigt bedrivs av såväl 

förändringledare som utvecklingsteam. Detta trots att den teoretiska bakgrunden kring 
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meningsskapande inte är känd hos de involverade. Studien visar hur aktiviteter inom fasen för 

upptina centralt handlar om att skapa förståelse för förändringsarbetet. Detta genom att 

kartlägga obekanta situationer, informera kring syftet med hjälp av individ- och gruppanpassad 

information, skapa utrymme att tillsammans agera i det okända, samt att från ledningshåll 

uppmuntra att våga pröva för att lyckas eller misslyckas. Aktiviteter vilka går i linje med 

Weicks kännetecken retrospektiv, sociala relationer, pågående, ledtrådar samt rimlighet 

snarare än noggrannhet (Weick, 1995). Vidare spelar aktiviteterna en viktig roll genomgående 

i processens samtliga faser. Däremot påvisar analysen att dessa får olika stor betydelse i de 

olika faserna. Samtidigt kräver aktiviteterna ett ömsesidigt engagemang mellan ledare och 

grupp i den mån att mening på bästa sätt skapas i samverkan med andra. 

 

Studiens slutsats är följaktligen att de olika faserna som figur 3 i sin grund presenterar kräver 

likvärdiga aktiviteter inom meningsskapande. Dock påvisar studien att vissa aktiviteter, 

kopplade till Weicks sju kännetecken, är mer eller mindre viktiga i de olika faserna. Vidare kan 

det från analysen utläsas att fasen för upptina kräver störst fokus inom meningsskapande då 

förståelse inför förändringen och resterande faser i processen här skapas. I fasen för upptina 

visar det sig att kommunikation från ledningen i linje med rimlighet snarare än noggrannhet 

ligger till grund för meningsskapandet inom en agilt arbetande grupp. Däremot finns det i 

analysen tecken som tyder på strategiskt tvivelaktiga val från förändringsledningens sida. 

Tvivelaktighet som gestaltar sig i form av en felaktig typ av kommunikation, vilket i sin tur lett 

till meningsskiljaktigheter och förståelsebrist för förändringen. Fokus bör här vara att anpassa 

kommunikationen efter mottagaren, för att sedan lägga en grund för den fortsatta processen. 

Alltså föreligger stor vikt att konsekvent skapa mening i allt som sker genom hela 

förändringsprocessen, något som etableras i fasen för upptina. 

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Teoretisk relevans 

Den dystopi som uppmålades i det inledande kapitel rörande den statiska och icke föränderliga 

värld vi lever i bör efter läsandet av denna uppsats utan hinder kunna förkastas. Vad som 

däremot inte bör förkastas är den grund Karl E. Weick lade för närmre 50 år sedan då han 

introducerade begreppet sensemaking. Stora delar av den då presenterade forskningen, 

kompletterat med nyare forskning inom området, har på ett förtjänstfullt sätt kunnat nyttjats i 
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besvarandet av de två frågeställningar uppsatsen söker. Utöver de resultatmässiga slutsatser 

denna uppsats uppvisar kan det även konstateras att äldre forskning inom somliga områden än 

idag är aktuella, om än i omstöpt och omvärldsanpassad form. Säkerligen är området kring 

meningsskapande något som fortsättningsvis långt in i framtiden också kommer vara föremål 

för debatt och något samtliga organisationer bör beakta för att på ett framgångsrikt sätt kunna 

bedriva sin verksamhet. 

 

6.2.2 Reflektion kring resultat 

I och med studiens relativt korta tidsåtgång är det i sin helhet svårt att göra generella slutsatser 

kring hela förändringsprocessen. Detta för att studien tog plats mitt under Kommuninvests 

förändringsprocess, vilket gör att utsagan av den är svår att utläsa. Antal respondenter är även 

en faktor som har påverkats av tidsåtgången. Att under en kortare tid samla in empiriskt 

material på Kommuninvest medför en viss begränsning i resultatets generaliserbarhet. Hade 

tidsåtgången varit längre skulle en större del av förändringen kunnat undersökas. Att under en 

längre tid intervjua fler personer i organisationen hade därav kunnat bidra till en djupare 

förståelse kring meningsskapandet. 

 

Däremot kan de slutsatser som gjorts, trots den korta tidsåtgången, anses tillförlitliga i och med 

att förståelse för meningsskapande inom ett agilt arbetssätt bildats. Vidare har de 

konstruktionistiska och voluntaristiska antaganden bidragit till en objektiv, saklig, opartiskhet 

vilken hjälpt att skapa en öppenhet för möjliga resultat och slutsatser. Således kan studiens 

relativt allmänna, men ändå konkreta resultat anses adekvat i sitt sammanhang där det från 

början var okänt. Med hjälp av empiri och analys har ett resultat fastställts med hjälp av den 

teoretiskt utvecklade förändringsmodellen, ett resultat som speglar syfte och forskningsfrågor. 

 

6.2.3 Egenkonstruerad modell  

Den egenkonstruerade modellen skapades för att ge en djupare förståelse kring hur en 

organisationsförändring antas ske. Det är en egenkonstruerad modell med teoretisk förankring 

som konstruerats i avsikt att kunna visa på vilka aktiviteter som är viktiga vid meningsskapande 

inom en agilt arbetande grupp och på så vis fylla kunskapsgapet som Maitlis och Christianson 

(2014) beskriver. 
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I fråga om modellens legitimitet resonerar vi enligt följande; modellen är som tidigare 

poängterat en teoretisk illustration över processen vid en organisationsförändring där vi sedan 

tillkopplat de meningsskapande aktiviteter som är tillämpbara vid varje fas. Modellen är ej 

tidigare testad vilket kan ses som en svaghet, och kan därmed inte garantera att verkligheten är 

konstruerad på detta vis. Vid en första anblick kan modellen förespråka den verktygsinriktade 

utgångspunkt Kurt Lewin hade i sin ursprungliga förändringsmodell. En viktig del i den 

egenkonstruerade modellen är dock att den istället innehar sin utgångspunkt ur ett 

processperspektiv. Det innebär att vår syn på att organisationsförändringar är som en ständig 

process, vilket har varit behjälpligt när det kommer till att lyfta fram de meningsskapande 

aspekter som är viktiga. 

 

Tack vare modellen har vi kunnat förklara teorin bakom meningsskapande kopplat till ett 

praktikerperspektiv och kunnat kartlägga vilka aktiviteter som är viktiga rent konkret. Utifrån 

vår utgångspunkt har modellen fungerat som önskat för att förstå förändringsprocessen i en 

agilt arbetande grupp, vilket i sin tur har underlättat för oss att förstå tillämpningen av 

meningsskapande. Avslutningsvis vill vi poängtera att modellen inte ska misstas för att 

användas i verkligheten utan att den är skapad i avsikt att förstå orsakssambanden ur ett 

forskningssyfte.  

 

6.2.4 Framtida forskning 

Att skapa mening för sig själv och sina medarbetare inför, under, och efter en förändring är 

obestridligen ett intressant ämne att studera. Meningsskapande är ett brett ämne som öppnar 

för många forskningsområden och teoretiska infallsvinklar. Med grund i denna studie skulle en 

intressant vidareforskning kunna innebära att undersöka hur ledare skapar mening mot hela 

organisationen, istället för riktat mot en särskild grupp. Detta då hela organisationen ofta 

påverkas av en viss grupps arbete, och därmed behöver vara införstådda i varför detta sker och 

de möjliga konsekvenserna av handlandet. En infallsvinkel som även styrks av Kommuninvests 

IT-direktör som menar att mening hela tiden bör skapas ut mot resterande avdelningar i 

organisationen, inte endast mot den som är aktuell för arbetet. Det hade även varit intressant 

att studera hur mening skapas mot arbetsgrupper eller organisationer som anammar ett annat 

arbetssätt, exempelvis ett traditionellt tvärsnittligt sådant.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Inlednings- och presentationsfas 

• Presentation av intervjuare. 

• Presentation av uppsatsens syfte. 

• Presentation av intervjuns disposition. 

• Presentation av respondent. 

 

Huvudfas 

Upptina 

• Varför genomför Kommuninvest en digitaliseringsprocess? 

• Vill du börja med att beskriva ert team? 

• Har du arbetat på detta sätt förut? 

• Vilka är fördelarna med att arbeta på detta sätt? 

• Har ni i teamet tillsammans varit med och bestämt riktlinjer kring arbetssättet? 

• Är alla i teamet införstådda med varför ni tillämpar det aktuella arbetssättet? 

• Hur skapar ni mening inför er förändring? 

 

Bygga 

• Hur skapar ni era idéer? 

• Hur arbetar ni med kommunikation inom teamet? 

• Vem leder gruppen internt? 

• Är det enkelt att samtala med din ansvarige? 

 

Förändra 

• Vilken är din uppgift i teamet? 

• Vem är ansvarig för utvecklingsteamet? 



 

 

• Vad händer efter år 2020 (då den perioden det är sagt att ni ska jobba med 

digitaliseringen upphör)? 

• Hur skapar ni mening under förändring? 

 

Testa 

• Hur arbetar ni för att nå mål? 

• Vill du beskriva det arbetssätt utvecklingsteamet tillämpar? 

• Hur går arbetsprocessen till? 

 

Nytt momentum 

• Vilka är era mål? 

• Vilka mål har ni hittills uppnått? 

• Hur upplever du ledarskapet? 

• Vem beslutar om att utveckla en idé eller förkasta den? 

• Hur skapar ni mening under nytt momentum? 

 

Lära 

• Vilka är nackdelarna med att arbeta på detta sätt? 

• Finns det andra arbetssätt som kan vara lämpliga att tillämpa? 

• Har arbetssättet förändrats under arbetets gång? 

 

Utmaningar 

• Hur upplever du vad medarbetare inom utvecklingsteamet tycker om ert arbete? 

• Upplever du något motstånd? 

• Vad anser du är teamets största utmaning? 

 

Samtliga intervjuer avslutades med att ge respondenterna tid för reflektion samt utrymme för 

tillägg om de så önskade. 
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