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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar frågan om kommunikationens inverkan under en 
organisationsförändring. För att förändringen ska vara meningsfull måste 
den också bli bestående. Denna fråga tas också hänsyn till i uppsatsen. 
 
Med hjälp av SSM som arbetsmetod har författarna undersökt en större 
komplex organisation som för närvarande genomgår en större 
förändringsprocess. Uppsatsen fokuserar på en del av informationsflödet i 
organisationen. Arbetet visar på vikten av att uppreda budskapet (visionen, 
förändringen), bryta ner de problem som finns i mindre delar och att en 
förändring alltid måste få ta sin tid. 
 
     

 



Abstract 

Abstract 
 
This thesis deals with the question of influence by communication during an 
organizational change. A meaningful change requires then the change to be 
of lasting value. This is also considered in the thesis. 
 
With the help of SSM as a work method has the writers investigated a large 
complex organization that currently is undergoing a large organizational 
change. The thesis is focusing on a part of the information flow in the 
organization. The thesis demonstrate the importance of repeating the vision 
for the intended change, to brake down the existing problems in smaller 
parts and that a change of this kind have to take it’s time.    
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Förord 
 
 
Detta examensarbete D är utfört inom ämnesområdet Data och 
Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Handledare för arbetet har 
varit Stig Nilsson. 
   
Vi skulle vilja rikta vårt uppriktiga och varma tack till de respondenter som 
tog sig tiden att svara på våra frågor. Detsamma gäller våra 
seminariehandledare Stig Nilsson och Kerstin Kemlen som har varit till 
ovärderlig och ständig hjälp under hela uppsatsarbetet. Till sist även ett tack 
till alla våra kurskamrater för de många och givande diskussionerna. 
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Inledning 

1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrund (kapitel 1.1), 
problemdiskussion (kapitel 1.2), forskningsfråga (kapitel 1.3), syfte (kapitel 
1.4) och avgränsningar (kapitel 1.5).  

1.1 Bakgrund 
 
Alla organisationer existerar alltid inom någon form av system. En ofta 
återkommande fråga är om ett ADB-system verkligen klarar av att gå till 
botten med och lösa de eventuella problem som kan finnas. Många gånger 
finns det en social interaktion som påverkar förändringen i en form eller 
annan. Det finns ofta många olika typer av intressenter som vill göra sin 
stämma hörd. Ofta förväxlas problem och symtom på problem, detta beror 
många gånger på att problemägare och problemlösare inte identifieras på ett 
bra sätt. Dessutom kan frågor uppstå vad som utgör ett visst systems gränser 
eller vad det systemet syftar till. Alla systemförändringar innebär en 
organisationsförändring i en eller annan form (Checkland & Holwell, 1998). 
 
Flood (2000) betonar också vikten av att se en organisation som en 
mänsklig helhet. Utvecklingsprojekt som inte tar hänsyn till dessa frågor 
kommer att påverkas i en negativ riktning. Problemlösandet tenderar att bli 
summariskt. 
 

”We must also appreciate individual and cultural differences and 
similarities that exists between people. People are different. People 
need different things, respond to things in different ways and 
understand things differently” 

         (Flood:2000:20) 
 
Författaren slår fast att en organisation bör betraktas som ett system med 
flera undersystem. Dessutom bör det löpande utvecklingsarbetet inte låsa 
sig fast vid enskilda sätt eller metoder.  

1.2 Problemdiskussion 
 
En organisationsförändring kommer att innebära att gamla 
informationsnätverk raseras.  Arbetet med att bygga upp nya nätverk av 
denna typ är en viktig del i organisationsförändringen. Det är detta 
informationsnätverk som ska kunna bära fram visionen med det nya 
systemet. Denna vision utgör sedan grundbulten i det kommande 
förändringsarbetet (Checkland & Scholes, 2001). 
 
Denna problematik blir i ännu högre grad aktuellt när det gäller någon form 
av samarbete mellan två eller flera organisationer. Då blir faktorer såsom 
organisationskultur (normer, regler och värderingar) än viktigare. Hur 
information hanteras inom och mellan organisationer beror till stor del på 
sociala faktorer. Ett utvecklingsprojekt som inte från första början har en 
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helhetsbild över arbetet har liten chans att lyckas (Checkland & Holwell, 
1998).  
 
Detta menar också Flood (2000) som ser att en organisation förändras 
genom att en ökad förståelse orsakar en förändring i både individens och 
gruppens uppfattningar, värderingar. Denna process leder sedan till att 
organisationen  i sig förändras. 
 
Frambach (1993) samt Baskerville och Pries-Heje (1998) diskuterar också 
organisationsförändring. Men de fokuserar på hur någonting helt nytt för en 
organisation ska kunna föras ut och accepteras i organisationen. Denna 
kommunikation måste kunna få medarbetare att förstå fördelarna med 
förändringen och minska deras osäkerhet inför det nya. I annat fall kommer 
den nya iden att stöta på ständigt motstånd under hela processen. 
 
Ahrenfelt (2001) betonar att all förändring i en organisation sker under 
inverkan av omvärlden. En lyckad organisationsförändring måste ske med 
en strategisk utgångspunkt. Alla intressenter får därigenom en bild över i 
vilken riktning som förändringen utvecklas. Alla olika former av system i 
organisationen måste också involveras i arbetet. Därigenom blir 
kommunikation inom organisationen helt avgörande för projektets 
överlevnad. Detta avgör också om förändringen ska kunna bli 
genomgripande och bestående.     
 

1.3 Forskningsfråga 
 

“Hur kan en organisation kommunicera en organisationsförändring så att 
den blir förstådd?” 
 

1.4 Syfte 
 

Vårt syfte med denna D-uppsats är:  
 

• Att undersöka kommunikationens användande vid en organisations-
förändring 

 
• Att undersöka på vilket sätt som den tänkta visionen med 

organisationsförändringen har kommunicerats ut  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 

• Författarna bortser från politiska faktorer och maktstrukturer som 
kan inverka på kommunicerande av organisationsförändringen. 
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• Författarna analyserar förhållandena vid en del av organisationen i 
samband  med en organisationsförändring. 

 
• Författarna ser kommunikationen i den pågående förändringen 

utifrån en inblandad aktörs synvinkel. 
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2. Teori 
 
2.1 behandlar ämnet kommunikation i och mellan organisationer. 2.2 tar 
upp organisationsförändring och hur den kan göras bestående. 2.3 ger en 
överblick över hur en innovation, ide kan spridas framgångsrikt i en 
organisation.  

2.1 Kommunikation 
 
All form av meningsfull kommunikation måste bestå av två delar, 
överförning av ett budskap och förståelsen av dess mening.  En perfekt 
kommunikation (om något sådant existerar) skulle vara när en tanke eller 
ide överförs så exakt att den mentala bild som uppfattas av mottagaren är 
exakt densamma som sändaren avsåg. Detta kan låta enkelt i teorin men 
perfekt kommunikation kan aldrig uppnås i verkligheten.  (Robbins, 2001) 
 
Robbins (2001) menar också att kommunikation är en process som består av 
ett antal steg. Dessa steg ska resultera i en överföring av budskapet och en 
förståelse av dess betydelse. Stegen utgörs av: kryptering, kanal för 
överföring av meddelande och dekryptering. Kryptering berör när en 
persons mentala bild till översätts till ett symbolspråk (tal, skrift med mera). 
Hur denna kryptering sker beror främst på fyra faktorer: Färdigheter, 
attityder, kunskap och social-kulturellt system. Kanalen för överföring utgör 
på vilket sätt vi förmedlar meddelandet i fråga. Det finns en skala som dessa 
kanaler faller in inom, från ”fattig” till ”rik”. Den ”fattiga” kanalen 
använder endast ett uttryckssätt, till exempel manualer och 
arbetsbeskrivningar. Den ”rikaste” kanal som finns utgörs av två personer 
involverade i ett samtal. Då finns alla våra sinnen med i överföringen av 
budskapet. 
 
Vid varje överföringstillfälle finns det ett stort antal påverkande faktorer 
som benämns barriärer till effektiv kommunikation. En barriär är allt som 
påverkar mottagaren så att den inte uppfattar eller förstår meddelandet på 
det sätt som sändaren menat. Några exempel på barriärer är filtrering, 
selektiv uppfattning, för stor informations mängd, språk. Filtrering handlar 
om när sändaren anpassar budskapet till vad den tror att mottagaren vill 
veta. Selektiv uppfattning handlar om att mottagaren uppfattar endast de 
delar av budskapet som är positivt för honom. För stor informations mängd 
berör när mottagaren får så mycket information att den inte hinner sortera 
vad som är viktigt i den mottagna informationen. I detta läge stänger 
mottagaren helt enkelt av och slutar ta emot information hur bra budskapet 
än må vara. Språk har stor betydelse i överföringen av budskapet. Om 
mottagaren har ett annat språk än sändaren, är det självklart att den inte 
förstår budskapet. Men detta berör även det kulturella språket som många 
gånger är specifikt för en viss typ av organisation. Språkförbistringar kan 
alltså också ske mellan två personer som talar samma språk, men har olika 
kulturella referensramar. (Robbins 2001). 
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Kommunikation i en organisation kan ske på tre olika sätt: Uppifrån, 
nerifrån och horisontellt. Alla dessa sätt har sina för och nackdelar. Därför 
passar de bäst vid olika tillfällen, beroende på vad sändaren vill uppnå. 
Uppifrån kommande kommunikation är ofta av typen 
envägskommunikation.  Budskap meddelas där från högsta ledningen och 
ner i organisationen. Budskapet måste brytas ner till realiteter för varje 
enskild nivå som det passerar. Kommunikation nerifrån är då naturligtvis 
från den lägsta hierarkiska nivån till toppnivå. Vid denna typ av 
kommunikation sker en filtrering eller koncentration av budskapet uppåt i 
hierarkin. Därigenom når inte alla detaljer som sägs på den lägsta nivån 
toppen. Utan kondenseras till ett kompakt meddelande innehållande de 
viktigaste detaljerna. Kommunikation horisontellt innebär att 
kommunikationen sker mellan personer med samma typ av befattningar 
eller kompetens inom olika delar av organisationen. Detta medför en 
snabbare och mer exakt kommunikation, i och med att både sändare och 
mottagare talar samma språk. Den horisontella kommunikationen kan vara 
antingen formell eller informell. (Robbins, 2001)     
 
Det finns också inom organisationer både formella och informella 
kommunikationsnätverk. Dessa fyller båda en viktig funktion. Beroende på 
hur det formella kommunikationsnätverket ser ut, kan det informella 
nätverket i vissa fall vara en betydligt effektivare kanal att sända ett 
meddelande genom. Det formella nätverket följer den hierarki och 
beslutsnivå som finns inom företaget och behandlar rent arbetsmässiga 
budskap. Det informella nätverket däremot följer ingen hierarki eller 
beslutsnivå utan skapas därför att det är ”lättare” att få ett svar direkt av 
källan, än genom den filtrering som sker i det formella nätverket. Det 
informella nätverket är till för arbetsbudskap men lika mycket för sociala 
behov. (Robbins, 2001) 
 
Kulturöverbryggande kommunikation kan utgöras av två eller flera 
organisationer, med individuellt skilda mål som kommunicerar med 
varandra. Här menar Robbins (2001) att det finns fyra huvudbarriärer för 
denna typ av kommunikation: barriärer beroende på semantik, ords 
betydelse, olika betoning och olika världsuppfattningar. När det gäller två 
eller flera organisationer verksamma inom samma land är det framför allt 
två av barriärerna som är aktiva. Det är ords betydelse och olikheter i 
världsuppfattningen. När det gäller ords betydelse har många organisationer 
utvecklat egna betydelser för vissa ord som gör att missförstånd kan uppstå. 
När det gäller världsuppfattningen rör missförstånden till stor del vilka mål 
som de olika organisationerna håller som viktiga och påverkar därför hur 
omvärlden uppfattas. Om en organisation har som viktigaste mål att gå med 
vinst till varje pris och en annan har kunden i centrum, kommer deras skilda 
världsbilder att skapa missuppfattningar i kommunikationen. (Robbins, 
2001) 
 
Det socialkulturella systemet som tidigare har omnämnts betecknas också 
som organisationskultur. Definitionen på en organisationskultur är:  
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”En gemensam uppfattning som hålls av organisationens 
medlemmas för att skapa ett system av gemensam mening” 
(Robbins, 2001, p510).  

 
Denna organisationskultur kan vara både en tillgång och en belastning. En 
stark organisationskultur är bra för organisationer som lever i en stabil 
omvärld. Den kan dock bli en belastning när omvärlden övergår från stabilt 
läge till att kräva snabba förändringar.  Organisationer som lever i en 
dynamisk värld kan ha starka organisationskulturer. Dock är deras 
organisationskultur inte inriktad på att befästa ställningarna för 
organisationen utan mer på att föra organisationen framåt i en turbulent 
omvärld. (Robbins, 2001)  

2.2 Organisationsförändring 
 
Under kapitel 2.2 kommer vi att redovisa en övergripande syn på hur en 
organisationsförändring kan bedrivas.  
 

2.2.1 Förändring, en fråga om överlevnad! 
 
En förändring är ett tillstånd som en organisation ständigt måste handskas 
med. Det faktum att en förändring utgör ett tillstånd innebär att den inte 
innesluts av några begränsningar. En väl markerad början och slut på 
förändringen saknas. Därför är det av synnerlig vikt för en organisation att 
den kan hantera en organisationsförändring som ett löpande tillstånd. 
Annars kommer alla förändringar innebära panikåtgärder för att kunna 
genomföra dessa. Resultatet blir i dessa fall högst otillfredsställande. Många 
gånger åtgärdas inte grundproblemet och/eller viktiga intressenter ignoreras 
(Ahrenfelt, 2001). 
 
Ahrenfelt (2001) anser att en förändring kan delas in i två kategorier: 
Förändringar av första och andra ordningen. 
 

2.2.2 Förändring av första ordningen 
 
En förändring av första ordningen innebär att ingenting av vikt i ett system 
egentligen förändras. Gamla tankegångar, identifiering av problem och 
problemlösande fortgår som vanligt. Förnyelsen som sker berör någonting 
som redan finns (Ahrenfelt, 2001).  
 
En förändring av första ordningen kan exemplifieras med en verkstad som 
byter ut en maskin. Operatören kan visserligen behöva lära sig några nya 
handgrepp för att kunna hantera den nya maskinen. Men arbetssättet i sig är 
detsamma. Ledarskapet påverkas inte. Ledningen behöver inte engagera sig 
i förändringen eftersom den inte får konsekvenser ur ett strategiskt 
perspektiv. Den förändring som sker inom systemet inträffar utan att 
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systemet självt påverkas. Människorna behöver inte agera och tänka på ett 
helt nytt sätt (Ahrenfelt, 2001). 
 

2.2.3 Förändring av andra ordningen 
 
Vid en förändring av andra ordningen menar Ahrenfelt (2001) att hela 
systemet ska förändras. Vilket i sin tur innebär ett annorlunda 
organisatoriskt tänkande och ett nytt sätt att bemöta problem. En förändring 
av första ordningen å sin sida innebär att gamla mönster kombineras. Detta 
håller kvar organisationen inom gamla traditioner och systemet i sig finns 
oförändrat kvar. En andra ordningens förändring innebär en ny 
verklighetsuppfattning och agerande. Systemet förändras i grunden. Nya 
problem upptäcks, liksom lösningar till gamla problem som tidigare har 
tycks olösliga.  
 
I exemplet ovan skulle en andra ordningens förändring innebära till exempel 
innebära att införskaffandet av robotar och datoriserade maskiner påverkar 
hela systemet. Arbetare behövs inte längre och en tekniker hanterar en dator 
som i sin tur styr flera maskiner. Maskinerna behöver underhåll vilket kan 
skötas av samme tekniker. Produktionen har ökat, trots att personalen har 
minskats. Den minskade personalstyrkan betyder att administrationen inte 
behöver vara lika omfattande (Ahrenfelt, 2001).  
 
Denna typ av förändring kommer inte att kunna ske om det gamla tänkandet 
tillåts leva kvar. Vid en förändring av andra ordningen påverkas hela 
systemet. Alla delar av systemet påverkas i större eller mindre omfattning 
(Ahrenfelt, 2001). 
 
 

2.2.4 Förändringsprocessen 
 
En förändringsprocess menar Ahrenfelt (2001) behandlas bäst med ett öppet 
sinne. utan att influeras av egna förhoppningar eller fördomar. Antalet 
infallsvinklar som kan appliceras på ett system bestämmer många gånger 
slutresultatet. I idealfallet handlar förändringen om en förebyggande 
förändring, innan organisationen hamnar i en kris. En förebyggande 
förändring innebär svårigheter. Mycket beroende på att det verkliga behovet 
av en förändring många gånger saknas. 
 
Låt oss säga att organisationen står inför att påbörja det praktiska arbetet.  
 
Ahrenfelt (2001) vill betona vikten av kritik och motstånd som en kreativ 
källa. Medarbetaren utgör genom sina vardagskunskaper en ovärderlig 
resurs för att finna fallgropar och möjligheter för verksamheten. En metod 
som de flitigt utnyttjar för att demonstrera sitt missnöje är att vara kritiska 
och formulera denna kritik på olika sätt. Den som är kritisk är engagerad 
och involverad, alltså en del i processen. En oengagerad person är likgiltig 
och okritisk, processen känns för denne inte speciellt lockande. Mycket är 
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vunnet om detta faktum snabbt kan komma till insikt hos berörda personer 
(Ahrenfelt, 2001). 
 
Författaren (Ahrenfelt, 2001) vill dela in förändringsprocessen i tre faser. 
Dessa faser betonar det motstånd som kan finnas emot en förändring och 
kallas således motståndsfaser. 
 
Första motståndsfasen 
 
Efter tillräckliga förberedelser introduceras mål och idéer knutna till 
förändringsprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att det avgivna 
budskapet, långt ifrån alltid uppfattas som det var tänkt. Därför måste det 
finnas ett budskap som kan behöva upprepas ett flertal gånger och hela tiden 
anpassas till mottagaren. Detta stadium kan tyckas utdraget och resultatlöst, 
men det är nödvändigt för att kunna gå vidare i processen. Utförs det på rätt 
sätt kommer det att radikalt minska arbetsbelastningen längre fram i 
processen. Om alla inblandade intressenter får samma budskap minskar 
risken för konflikter mellan dem längre fram. En livlig dialog ska 
eftersträvas (Ahrenfelt, 2001).  
 
Nu uppträder den första motståndsfasen. Medarbetare blir aktiva och blir 
därmed skeptiska. Många gånger handlar det om att oövertänkt tacka nej till 
någonting som känns ovant. Förslaget passar inte in i individens världsbild 
och känns därmed svårt eller kanske omöjligt att verkställa (Ahrenfelt, 
2001). 
 
Under denna första fas kan systemgrupper skapas som helt fördomsfritt kan 
gå igenom de problem som har och kan dyka upp. Det är viktigt att inte 
utesluta den som är kritisk. Tystnadsplikt bör vara obligatoriskt inom 
grupperna (Ahrenfelt, 2001). 
 
En annan effektiv metod är att samla berörda medarbetare till ett 
”kräkseminarium”. Här gäller det att beröra två viktiga frågor. Varför 
kommer detta förändringsarbete att misslyckas?! Finns det någonting 
värdefullt i detta arbete på längre sikt (Ahrenfelt, 2001)?! 
 
De personer som innehar ledande positioner i projektet måste tänka över hur 
kontroll över den fortsatta utvecklingen ska kunna utövas. Exempelvis 
vilken grad av självbestämmande de olika medarbetarna ska få. En 
funktionsbedömning bör också göras på de olika ingående delarna i 
systemet (Ahrenfelt, 2001). 
 
I organisationen börjar nu en viss entusiasm för systemet att vakna. Det 
finns tendenser till att enskilda människor blir väldigt engagerade i den 
fortsatta utvecklingen. Den enskilde medarbetaren går många gånger 
igenom denna fas, med tanken att förändringen inte kommer att beröra 
denne. Eller att den kommer att vara av första ordningen och allt kommer 
alltså att vara som vanligt (Ahrenfelt, 2001).    
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Andra motståndsfasen 
 
Denna fas är ytterst kreativ eftersom en erfarenhet börjar byggas upp kring 
vad förändringen egentligen kommer att innebära. Det börjar finnas kunskap 
kring både problem och möjligheter (Ahrenfelt, 2001). 
 
Under den andra motståndsfasen börjar det gå upp för de flesta inblandade 
att de verkligen kommer att ingå och drabbas av förändringen. Alltså en 
förändring av den andra ordningen. Nu kommer kritiken att hårdna 
betydligt. Det är viktigt att ta tillvara all den information som kommer via 
denna kritik. Om inte kritik framkommer emot förändringen kommer den att 
självdö på grund av brist på energi.  Det är viktigt att härda ut under denna 
fas och ge den tid att falla på plats. Ett stort förändringsarbete tar mellan tre 
till fem år. Motståndet kommer att hårdna desto längre organisationen 
kommer i sitt förändringsarbete. De personer som befinner sig i en 
ledarposition måste hela tiden peka på mål upprepade gånger för att kunna 
härda ut och fortsätta motivera sin personal  (Ahrenfelt, 2001). 
 
En organisation behöver inte tjusiga excellenser som kör den i botten. Den 
behöver en organisatorisk överlevnad över en längre tid, detta omfattar i sin 
tur en kontinuerlig anpassning till omvärlden och det är sällan någon 
glamorös procedur. Därför bör energi riktas emot att identifiera 
organisatoriska behov och arbeta med förebyggande förändring. Då kommer 
fokus att riktas emot motståndsarbete och svårigheter (Ahrenfelt, 2001). 
 
Tredje motståndsfasen 
 
Om de personer som är involverade i förändringsarbetet förmår att härda ut 
ökar trovärdigheten för arbetet som helhet. Organisationen går från tro och 
osäkra antaganden till visshet om att förändringen kommer att genomföras. 
Den tredje motståndsfasen har nu inletts (Ahrenfelt, 2001). 
 
Under en förändring av andra ordningen kan ingen låta bli att bry sig. Varje 
person i organisationen berörs på något sätt. Det är i detta läge som många 
människor inser att någonting verkligen kommer att hända och de måste 
reagera på det på något sätt. Nu mobiliseras stora mängder energi som det är 
viktigt att ta reda på. Det gäller att verkligen slå fast att processen kommer 
att leda någonvart från projektledningen. Annars kan allt arbete vara 
förgäves (Ahrenfelt, 2001). 
 
Den tredje motståndsfasen karaktäriseras av olika former av ”sabotage”. 
Organisationen går nu från ord till handling, vilket i sig kan ta mindre 
trevliga uttryck. Men organisationen har nu slutat att prata och gått över till 
handling. Kanske ännu inte emot de gemensamma målen, men inte desto 
mindre sker olika handlingar inom förändringsramen. Ordet sabotage syftar 
egentligen inte på äkta sabotage, utan medarbetarna försöker på olika sätt 
bevisa att förändringen inte är eftersträvansvärd (Ahrenfelt, 2001). 
 
Om förändringsprocessen härdas ut och dess slutmål hela tiden betonas 
kommer organisationen att pröva det nya. Fler och fler medarbetare ansluter 
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sig nu till anhängarnas skara. Kritisk massa uppnås, alltså det minsta antal 
personer som behövs för att en förändring av andra ordningen ska komma 
till stånd i organisationen. Dessa personer ansluter sig av egen fri vilja. 
Vilket betyder att deras motivation är mobiliserad i riktning emot målet. När 
de märker att de nya idéerna bär och att det går att arbeta på det nya sättet, 
kommer de in i en äkta övningsfas. Övningsfasen består av att lära sig av 
sina misstag. Under dess senare fas, då en ny kompetens börjar byggas upp i 
organisationen är det dags att börja se över hur feedbacken bör se ut, hur ska 
framsteg kunna kontrolleras och vad bör mätas (Ahrenfelt, 2001). 
 
När organisationen har nått en ny kompetens är det dags att fira 
genomförandet. Det kan ske genom att berömmet som kommer utifrån leds 
in i organisationen och kommer medarbetarna till godo (Ahrenfelt, 2001). 
  

2.3 Spridning av en innovation  
 

An innovation is an idea, practice or object that is perceived 
as new, whereas diffusion of innovation is the process by 
which an innovation is communicated through certain 
channels, over time, among the members of an social system. 
An innovation is evolutionary in the sense that members of 
the social system innovate in adopting (and adapting) the 
communicated innovation to their own settings. 
(Baskerville & Pries-Heje:2001:181) 
 
An innovation can be defined as an idea, practice, or object 
perceived as new by an individual. 
(Frambach:1993:22) 

 

2.3.1 Adaptionsprocessen 
 
Frambach (1993) anser att adaptionsprocessen beskriver på det sätt som en 
individ eller någon annan form av beslutsfattande enhet passerar ett antal 
stadium för att antingen förkasta, anpassa eller fullt ut acceptera en ny ide, 
arbetssätt, process eller vision. Denna process sträcker sig från den första 
initiala kunskapen om det nya till ett övervägt beslut. En beslutsfattande 
enhet är en grupp av människor som kan spela olika roller i anpassningen 
till den nya iden eller spelar en avgörande roll om förändringen ska 
accepteras. En adaption innebär ett beslut att fullt ut utnyttja en ny 
möjlighet, på bästa möjliga sätt. Nedan listar författaren ett antal faktorer 
som har inverkan på adaptionsprocessen.  
 
Informationens tillgänglighet, kvalité och värde 
 
Den tid och på det sätt som en organisation passerar genom 
adaptionsprocessen beror på den information som är tillgänglig och på det 
sätt den informationen behandlas hos mottagaren. Sannolikheten för att en 
organisation accepterar en innovation beror på tillgängligheten, kvaliteten 
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och värdet av den tillgängliga informationen. Tillgängligheten av 
information beror till stor del på hur aktiv förespråkaren av en innovation är. 
Men också på hur potentiella användare kommunicerar med tredje part (ofta 
de som faktiskt berörs av förändringen). Informationens kvalité beror på 
dess förmåga att reducera osäkerhet hos den potentiella användaren av 
innovationen. Informationens värde kopplar till de fördelar en innovation 
kan ge användaren (Frambach, 1993). 
 
Informationsprocessen 
 
Desto villigare en potentiell användare är att få information kring en ny ide 
och kunna ta till sig den, desto större chans är det att iden accepteras. Detta 
beror på adopteringskapaciteten hos den potentiella användaren. Vilket i sin 
tur återknyter till kunskapen och förmågan hos en organisation att bedöma, 
processa viss information för att kunna fatta ett överlagt beslut. I vissa fall 
kan det vara så att en organisation saknar kunskapen att hantera potentiellt 
värdefull information på rätt sätt. Detta gäller oftast mindre organisationer. 
Om så är fallet bör denna uppgift delegeras till en tredje part. En betrodd 
tredje parts råd kommer att värderas högt av en beslutfattare som inte själv 
kan analysera informationen (Frambach, 1993).  
 
Egenskaper hos innovationen 
 
Frambach (1993) och Baskerville Pries-Heje (1998) anser att graden och 
hastigheten av adaptionsprocessen beror på en rad egenskaper hos 
innovationen:  
 

• Relativ fördel: Anger vilka fördelar innovationen innebär 
jämfört med tidigare lösningar (Baskerville & Pries-Heje, 1998) 

 
• Kompabilitet: Den grad till vilken en innovation kan sägas vara 

konsistent med existerande värden, tidigare erfarenheter och 
behov hos potentiella användare. En hög kompabilitet med en 
användares behov leder till mindre förändringskostnader och 
mindre osäkerhet kring den nya visionen (Frambach, 1993). 

 
• Komplexitet: Den grad till vilken en innovation uppfattas vara 

relativt svår att uppfatta och använda. En hög komplexitet 
försvårar införandet av någonting nytt (Frambach, 1993).  

 
• Användare uppskattar ofta möjligheten att testa och observera 

det nya (Frambach, 1993). 
 
• Osäkerhet: Nybörjare är ofta osäkra om fördelarna med 

innovationen (kostnadsbesparing, kvalitetsförbättringar med 
mera) kommer att vara realistiska. Detta kommer inte att visa 
sig förrän förändringen är genomförd. Osäkerhet finns också 
kring realisationen av organisationsförändringen. Det är viktigt 
att på ett tidigt stadium sätta in fortlöpande åtgärder för att 
minimera all form av osäkerhet som kan uppkomma under 
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arbetsprocessens gång. Osäkerhet är en avgörande faktor för hur 
en innovation kommer att tas emot och behandlas inom en 
organisation (Frambach, 1993).   

2.3.2 En innovations spridning  
 
Författarna Baskerville och Pries-Heje (1998) diskuterar också 
adaptionsprocessen. De ser den som en process där: 
 

1. en innovation 
2. kommuniceras genom vissa kanaler 
3. över en viss tidsrymd 
4. hos medlemmar av ett socialt system 

 
Definitionen ovan används som grund för att ta upp fyra viktiga element för 
att sprida en innovation: 
 
Innovation 
 
En innovation är en god service eller ide som uppfattas som ny av någon. 
Det spelar ingen roll om inte alla inblandade uppfattar iden som ny. 
Huvudsaken är att det finns användare som gör det och handlar för att kunna 
reagera på nyheten (Baskerville & Pries-Heje, 1998).  
 
Kommunikation 
 
Adaptionsprocessen kräver att alla inblandade aktörer kan kommunicera 
genom att skapa och dela information. Resultatet kan bli samförstånd eller 
helt skilda åsikter. Det finns två skilda kommunikationskanaler: massmedia 
eller personlig kommunikation. Massmedia innebär tidningar, TV eller stora 
konferenser. Personlig kommunikation sker ansikte emot ansikte mellan två 
eller flera personer. Den personliga kommunikationen är mer effektiv när 
det gäller att övertala en individ att acceptera någonting nytt (Baskerville & 
Pries-Heje, 1998).  
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Tid 
 
Tidsaspekten rör den tid under vilken en individ först får kunskap om en 
innovation till den når beslutet om den ska acceptera förändringen eller inte. 
Individen styr av både hur snabb den personligen är att ta till sig det nya och 
hur anpassningsbar omgivningen är (Baskerville & Pries-Heje, 1998). 
 
Det sociala systemet 
 
Det sociala systemet utgör den gräns inom vilket innovationen tränger ner. 
Systemet består av enheter som på olika sätt är sammankopplade, 
exempelvis individer, informella grupper eller organisationer. Dessa strävar 
alla eller försöker nå ett gemensamt mål. Systemets inneboende kunskaper 
påverkar hur en förändring hanteras. Exempel på egenskaper är formella, 
informella nätverk, normer, regler, värderingar och opinionsbildare 
(Baskerville & Pries-Heje, 1998).    
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla den process vi har gått igenom och de 
val som vi har gjort för att kunna genomföra vår undersökning. Kapitlet 
skall utgöra ett underlag för läsaren att kunna bilda sig en uppfattning om 
den metod som vi har använt. Men även för att kunna ha möjlighet att 
bedöma pålitlighet samt trovärdighet i vår undersökning. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Davidson & Patel (1991) beskriver två vetenskapliga förhållningssätt: 
positivismen och hermeneutiken. Enligt författarna anger ett vetenskapligt 
förhållningssätt hur forskaren betraktar sin omvärld, vilka ideal som anses 
eftersträvansvärda i forskningen.  
 
Hermeneutiker (Davidson & Patel, 1991) betonar att det går att förstå andra 
människor genom tolkning. Positivismen är mer inriktad emot att förklara 
företeelser och att förklara dessa på ett observerbart och mätbart sätt. Inom 
hermeneutiken anses människor ha intentioner, avsikter som yttrar sig i 
språk och handling. Dessa går att förstå förståelsen av och därigenom 
vaskas också denna dess sanna innebörd fram. Ett forskningsobjekt närmas 
med utifrån forskarens egen subjektiva förståelse. Tankar, intryck och 
känslor ses inte som ett hinder utan som en tillgång för den aktuella 
forskningen. Detta står i kontrast till positivismen som har som yttersta mål 
att forskaren ska avskärma sig helt från sitt undersökningsobjekt. En 
undersökning ska alltid ge samma resultat om även med olika forskare om 
grundförutsättningarna är desamma. Hermeneutiken ser till helheter medan 
positivismen strävar efter att studera enskilda delar. I ett hermeneutiskt 
arbetssätt sätts hela tiden helheter i relation till delar och genom att ständigt 
byta perspektiv uppnås en mer mångfacetterad bild av problemet. Text, 
tolkning förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och nyförståelse är delar 
som ingår i den så kallade hermeneutiska spiralen. Alltså ett arbetssätt som 
är iterativt och ständigt förändras.   
 
Vi anser att denna uppsats faller väl in under ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Uppsatsen har sitt teoristöd, forskningsinriktning inom 
både SSM och organisationslitteraturen. Inom både SSM och 
organisationsvetenskapen betonas mänsklig kontakt och förståelse. Det 
handlar om faktorer som inte är kvantifierbara utan finns inbäddade i 
individen. Denna forskning handlar i första hand om att kunna extrahera och 
analysera subjektiv individuell kunskap. SSM i synnerhet har ett utpräglat 
systemtänkande som fokuserar på mänsklig kunskap och erfarenheter. Inom 
SSM finns också ett iterativt arbetssätt där kunskapen ständigt utvecklas och 
förändras till någonting helt nytt som är något större än sina ingående delar.  
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3.2 Vetenskapligt arbetssätt 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) omfattar begreppet arbetssätt hur en 
forskare skaffar sig kunskap kring den verklighet som den befinner sig i. 
Resultatet av detta arbete är en teori som innebär en abstraktion av konkreta 
företeelser. Författarna anger två olika arbetssätt – deduktiv och induktiv. 
 
Vårt arbete kommer att följa ett deduktivt resonemang – även kallat 
bevisandets väg (Davidson & Patel, 1991). Kännetecknande för detta är att 
allmänna principer och befintliga teorier får ligga till grund för slutsatser 
kring den händelse eller företeelse som undersöks. Ur den redan befintliga 
teorin härleds sedan olika hypoteser som sedan kan testas i olika 
sammanhang. I vårt fall använder vi exempelvis SSM som arbetsmetod för 
hur den insamlade informationen ska struktureras. Den insamlade och 
strukturerade informationen analyseras sedan med stöd från 
organisationslitteraturen. Det färdiga resultatet kommer att presenteras med 
SSM som utgångspunkt. Ett induktivt arbetssätt å andra sidan 
(upptäckandets väg) hade inneburit att vi studerade all vår information utan 
att ha någon förankring i tidigare vedertagen teori och sedan formulerat våra 
slutsatser utifrån våra egna teorier. En av riskerna med detta arbetssätt är att 
teorin blir specifikt gällande för en viss plats, tid eller situation.  

3.3 Metodval 
 
Metod betyder enligt Bell (2001), det sätt på vilket den faktiska 
informationen som används i undersökningen samlas in. Författaren 
använder begreppen kvantitativ och kvalitativ.  
 
Vårt faktainsamlande kommer att få drag av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Enligt Backman (1998) innebär en kvalitativ metod att 
arbetet inriktas på att komma fram till skrivna eller talade formuleringar. 
Alltså en aktiv, föränderlig kommunikation mellan forskare och 
intervjuobjekt där fokus ligger på att föra en kontinuerlig dialog längs vissa 
riktlinjer.  Ofta syftar undersökningen till att komma på djupet med en viss 
fråga och kunna analysera personliga åsikter, upplevelser och uppfattningar. 
Detta arbetssätt kommer sig naturligt av att denna uppsats använder sig av 
SSM där en grundförutsättning för arbetet är en öppen och direkt 
kommunikation. Samma författare (Backman, 1998) anser att kvantitativa 
metoder resulterar i tabeller, diagram och siffror. En kvantitativ metod 
handlar många gånger om att hitta samband och fånga bredden i en viss 
undersökningsgrupp. I vår undersökning syftar det kvantitativa inslaget till 
att snabbt kunna samla in information från en stor grupp. Denna information 
används som bakgrundsmaterial och kommer inte att behöva analyseras på 
djupet, därav det kvantitativa inslaget.      
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3.4 Undersökningens upplägg 
 
Davidson och Patel (1991) anger tre huvudsakliga sätt för hur en 
undersökning praktiskt kan läggas upp. Survey – undersökning (exempelvis 
enkät), fallstudie och experiment. Vi kommer nedan redovisa det sätt som vi 
har valt samt motivera valet.  

3.4.1 Fallstudie 
 
Vårt val av angreppssätt för att samla in material till vår undersökning har 
varit en fallstudie. Fallstudiens styrka ligger i dess förmåga att utreda 
komplexa sammanhang, samt att ställa undersökande frågor av typen ”hur” 
och ”varför”. Vår fallstudiedesign utgår från Yin (1994), vår fallstudie 
hamnar i den kategori som Yin benämner ”multiple case study”. Den utgör 
ett ”multiple case”, flerfallsstudie, därför att vi undersöker ett par olika 
organisationer och gör en fallstudie på dessa.  
 
Vi har valt att bedriva vår fallstudie som ett ”multiple case”. Detta eftersom 
vi bedriver vår undersökning utifrån en aktörs synvinkel, nämligen en 
students. I vår undersökning berörs flera olika organisationer vars syfte är 
att bland annat informera blivande studenter om olika utbildningar. Genom 
att involvera ett större antal respondenter blir fallstudieresultatet mer 
generellt och mindre beroende av eventuella individuella skillnader hos de 
aktuella organisationerna. Vi anser heller inte att denna fallstudien faller in 
under de kriterier som Yin (1994) har ställt upp för ett ”single case”:  
 

• Vi har inget utvalt kritiskt fall som vi kan testa våra teorier emot. 
• Ingen av organisationerna kan anses vara unika. 
• Det har bedrivits en hel del forskning inom området.  

 
Merriam (1994) påpekar att en fallstudie kan ha både kvalitativa och 
kvantitativa inslag. Det är vanligt att det kvalitativa inslaget kommer från 
intervjuer, alltså information från en mer begränsad grupp respondenter som 
är mer inriktad emot individuella åsikter, tankar. Medan ett kvantitativt 
inslag många gånger innebär någon form av enkät, detta för att samla 
information från en större grupp, där helhetsintrycket är det intressanta (kan 
handla om statistiska analyser). Vi vill påpeka att det inte finns någon 
absolut gräns mellan dessa, utan detta är bara en allmän hållpunkt.   
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3.4.2 Intervjuer 
 
Det kvalitativa inslaget i en fallstudie kommer ofta från en intervju som är 
speciellt inriktad emot en viss specifik information. Forskaren vill ha reda 
på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker. En intervju 
kan sägas äga rum för att ta reda på saker som inte går att iaktta direkt 
(Merriam, 1994). 
 
Vi har valt intervjun som arbetsmetod till stor del beroende på att det vi 
undersöker har att göra med människor, samt att det inte finns några enkla ja 
eller nej frågor som kan ge det djup vi eftersträvar. Enligt vår bedömning är 
vår intervju en så kallad ”focused” (fokuserad) intervju (Merton, Fiske och 
Kendall 1990). Den fokuserade intervjun tar inte mycket mer än en timme 
att genomföra. Den har karaktären av ett vanligt samtal, men det finns fasta 
rubriker som samtalet kretsar kring. Yin (1994) ser två stora fördelar med 
att intervjua deltagarna i en fallstudie: En intervju är på ett tidigt stadium 
målinriktad och försöker få svar på en viss typ av frågor. Dessutom är det 
ett relativt lätt sätt att tränga in i ett område som forskaren är intresserad av. 
Vår intervju har karaktären av vad Yin (1994) benämner som en ”open-
ended interview”, (semistrukturerad intervju). Den undersöker 
intervjupersonens faktakunskap kring en fråga, samt deras åsikter kring 
denna. Men även övriga kommentarer kring samma ämne som kan 
användas som en grund för en vidare diskussion.  
 

3.4.3 Enkät 
 
En enkät är ett standardiserat, strukturerat frågeformulär. Standardiseringen 
kommer från frågornas utformning och inbördes ordning. Struktureringen 
kommer från i vilken mån frågorna är öppna för tolkning. En enkät används 
ofta när antalet respondenter är stort och materialet ska undergå en mer 
statistisk analys (Davidson & Patel, 1991). 
 
Vår enkät är i hög grad standardiserad och strukturerad. Frågorna kommer i 
exakt samma ordning till varje respondent (standardiserad)  Svaren på de 
ställda frågorna kan också förutsägas och respondenten har begränsade 
alternativ att välja på (strukturerad).  
 
Vi har tänkt komplettera vår fallstudie med en enkät för att berika den bild 
som intervjuerna ger med synpunkterna från en större respondentgrupp 
(studenter). Syftet med denna enkät är att i viss mån kunna ställa 
studenternas syn på arenorna gentemot de svar som intervjuerna har gett. 
Detta kan bland annat hjälpa oss att kunna sålla ut potentiella 
problemområden. Om till exempel studievägledarna anser att informationen 
om arenorna vid antagningen är tillräcklig och enkäten visar någonting 
annat, kan detta vara någonting att undersöka närmare. En annan viktig 
faktor för att genomföra denna enkät är att de utvalda studenterna ständigt 
berörs av problematiken kring arenorna (kursval med mera) och därför kan 
sitta inne med viktig bakgrundsinformation. Den hjälper i sin tur till med att 
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komplettera vår förståelse av situationen. Enkäten är inriktad på kryssbara 
svarsalternativ som är framtagna från vårt bakgrundsmaterial. 

3.5 Datainsamling 
 
Under följande punkter beskrivs hur vi gått tillväga för att hitta relevant 
litteratur och hur fallstudie, intervjuobjekt och har valts ut samt hur 
fallstudien har genomförts. 

3.5.1 Litteratursökning 
 
Vår litteratursökning grundade sig på att söka efter böcker, artiklar med 
hjälp av sökord, bland annat SSM, beständigt förändringsarbete och 
kommunikation, spridning av innovation vid olika sorters databaser. Utifrån 
den litteratur som bedömdes vara relevant för oss, fortsatte sökandet utifrån 
respektive bok/artikels referenslistor. Processen pågick tills vi ansåg ha 
tillräckligt mycket kunskap om området för att kunna påbörja arbetet med 
fallstudiedesignen.   
 

3.5.2 Motivering av vald litteratur 
 
Den litteratur vi valt att använda är sådan som talar direkt eller indirekt om 
det problemområde som vi beskrivit i kapitel 1.1 och 1.2. Vårt 
problemområde behandlar frågor som är både komplexa och innehåller 
frågor som rör sociala strukturer, normer, regler och värderingar. Därför har 
vi valt att bygga vår teori ram kring det tankesätt som följer av SSM.  
 
För att kunna arbeta med vår forskningsfråga faller det sig naturligt att vår 
litteratur måste omfatta organisationsförändringar och hur dessa kan bli 
bestående. För detta ändamål har vi valt att förlita oss på Ahrenfelt (2001). 
Författaren betonar starkt ett systemtänkande genom hela 
förändringsprocessen. Vilket sammanfaller med Checklands och Scholes 
(2001) syn på förändringsarbete. Ahrenfelt (2001) går djupare in i 
förändringsprocessens detaljer och utgår därför en viktig del i för att kunna 
understödja vår analys. I allt förändringsarbete är kommunikation av stor 
vikt, vilket både Checkland & Scholes (2001) och Ahrenfelt (2001) påpekar. 
För att kunna belysa denna kommunikation både i och mellan organisationer 
har vi vänt oss till Robbins (2001). Vår undersökning handlar om att studera 
kommunikationen vid införandet av en innovation, alltså en ny ide, 
arbetssätt eller koncept i en organisation. Därför använder vi teoristödet från 
Frambach (1993) samt Baskerville och Pries-Heje (1998). Dessa författare 
belyser processen och problemen vid kommunikationen av någonting nytt.    

3.5.3 Val av fallstudie 
 
Vårt problemområde berör ämnena organisationsförändring och 
kommunikation. Vi har funnit beröringspunkter mellan dessa ämnen och de 
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frågeställningar som idag finns i akademiska organisationer som lever under 
ett stort förändringstryck.  
 
Vårt grundperspektiv vid valet av fallstudieobjekt är en student, alltså någon 
som har funderingar på att påbörja eller har påbörjat en 
universitetsutbildning.. Anledningen till vårt perspektivval är att 
informationen måste anpassas till studenten, det är också denne som äger 
rätten att välja utifrån denna information. Genom detta val blir också 
studenten problemägare enligt SSM, alltså en av huvudaktörerna i vår 
undersökning. Såsom beslutsfattare blir studenten själv ansvarig för sina 
beslut, oavsett informationens kvalité.    
 
Det finns ett antal olika organisationer där studenten kan hämta information 
kring universitetsutbildningar. Det är dessa organisationer som är vårt 
primära mål för fallstudien. Exakt vilka organisationer som berörs kan 
variera från kommun till kommun. Vi har valt att titta på Piteå kommun där 
följande organisationer är aktuella: Vägledningscentrum, gymnasieskolan, 
folkhögskolan. Dessa organisationer är intressanta för vår undersökning 
därför att Piteå musikhögskola bedriver aktivt arenautbildningar i samarbete 
med LTU, dessa två har inte en gemensam organisationsstruktur och 
därigenom är studenten inblandad i två helt skilda organisationer. Vidare 
satsar Piteå kommun idag på att integrera vuxenutbildningen och andra 
arbetsmarknadsåtgärder i en organisation. Det är intressant eftersom antalet 
vuxenstuderande på universitetsnivå har stadigt ökat. Undersökningen blir 
därmed mer generell till sin natur, då den både berör vuxenstuderande och 
arbetslösa. 
 
LTU är naturligtvis självskriven i fallstudien eftersom universitet står för 
arenautbildningarna och bedriver en informationsverksamhet kring detta 
tillsammans med studievägledningen. 
 

3.5.4 Val av intervjurespondenter 
 
Vid valet av intervjuobjekt diskuterade vi vilka personer inom 
organisationerna som kan besitta sådan kunskap att de kunde besvara 
frågorna som vi skulle ställa på ett bra sätt. Nedan har vi motiverat vilka 
befattningar vi anser vara relevanta i de olika organisationerna.  
 
Inom LTU 
 
Strategiutredare ( respondent A och B): Dessa har haft som uppgift att se 
över universitets strategi och inriktning på längre sikt. En del i denna nya 
strategi var skapande av arenorna. Som utredare känner de till hela 
processen kring arenornas tillkomst, visioner och mål. Det ger oss värdefull 
information kring hela processen. Dessutom material att jämföra med när 
det gäller skillnaden mellan den verkligheten och den tänkta visionen. Vi 
kan också gå mer på djupet när det gäller bakgrundsituationen. Som 
utredare på en hög position har de möjligheter att blicka både uppåt, nedåt 
och åt sidan i organisationen. Då de bägge har vitt skilda bakgrunder (teknik 
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gentemot humaniora) tror vi att de kan bidra med värdefulla perspektiv 
kring samma frågor 
 
Koordinator/studievägledare: Den person som handgripligt informerar 
studenterna. Ska och bör ha bästa informationen kring arenorna. Ser 
konsekvensen av olika faktorer för studenten samtidigt som 
studievägledarna har en inblick i hur organisationen fungerar. Koordinatorn 
å sin sida har dessutom det administrativa ansvaret för arenorna och deras 
utformning.  
 
Inom vägledningscentrum (AF)  
 
Vägledare: Den person inom organisationen som har ansvaret för att 
informera om studier av alla slag.  
 
Inom Gymnasieskolan 
 
Studievägledare: Den person inom organisationen som har ansvaret för att 
informera om studier av alla slag. 
 
Inom Folkhögskola 
 
Studierektor: Den person inom organisationen som har ansvaret för att 
informera om studier av alla slag.  

3.5.5 Val av enkätrespondenter 
 
För att få en bredare bas på vårt material valde vi att genomföra 
undersökningen på två olika arenor, Arena Musik, Media, Teknik (MMT) 
och Arena Lärande. Dessa två arenor är olika till sin karaktär genom att 
arena MMT bedrivs på två orter (Piteå Musikhögskola och Luleå 
Universitet), medan arena lärande bedrivs på Luleå Universitet.  

3.5.6 Design av intervju/enkät frågor 
 
Våra intervjufrågor faller liksom hela undersökningen inom ramen för SSM. 
Inom SSM finns den inga fasta regler kring vilka eller vilka typer av frågor 
som ska eller bör ställas. Dock måste vårt empirimaterial sträva emot att 
kunna göra en CATWOE med tillhörande rotdefinition1, för att i slutänden 
resultera i en rik bild (kapitel 3.7). Sedan måste de också kunna svara upp 
emot de frågor som uppkommer i vår organisationslitteratur. Till hjälp för 
att kunna formulera våra frågor använder vi oss också av tidigare 
undersökningar som berör olika faktorer kring arenorna. 
 
När det gäller enkätfrågorna bygger de på samma princip som 
intervjufrågorna. Men de är mer inriktade på att få en helhetssyn på hur 
studenterna upplever att informationen kring arenorna har fungerat.  

                                                 
1 CATWOE och rotdefinition: Metodsteg inom SSM (Checkland & Scholes, 2001) 
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3.5.7 Tillvägagångssätt för datainsamling 
 
De respondenter som var aktuella för intervjun kontaktades per telefon för 
att boka tid och plats för en intervju. Respondenterna fick frågorna skickade 
till sig i förväg så att de kunde bekanta sig med våra frågeområden. Vår 
ambition var att intervjuerna inte skulle ta längre tid än en timme. Detta 
visade sig realistiskt. Vi anser att respondenterna har givit oss relevanta och 
bra svar. Intervjuerna spelades in och en skriftlig sammanfattning gjordes 
sedan (bilaga 1,  4 till 9).  
 
När det gäller enkätundersökningen (bilaga 2 och 10) kontaktade vi lärare 
på två olika arenor, för att kunna få en större variation på de insamlade 
svaren. En av lärarna erbjöd sig att genomföra undersökningen under sitt 
lektionspass. Den undersökningen genomfördes av oss personligen i 
samband med ett lektionstillfälle. Det totala respondenter för 
enkätundersökning kom att bli 14 stycken och alla dessa kunde samlas in. 
 

3.6 Varför använda SSM? 
 
 För att kunna besvara vår forskningsfråga “Hur kan en organisation 
kommunicera en organisationsförändring så att den blir förstådd?, behövde 
vi en arbetsmetod som klarar av att undersöka och analysera en 
organisationsförändring. Vår problemdiskussion lyfter i sin tur också fram 
att en organisationsförändring måste analyseras på djupet för att verkligen 
lösa ett problem, inte bara dess symptom. En förändring av denna typ måste 
ta i beaktande frågor som rör sociala strukturer, normer, regler och 
värderingar. Genom att studera Checkland & Holwell, (1998) och 
Checkland & Scholes, (2001) har vi förstått att SSM kan svara upp mot 
dessa krav. 
 
Författarna Avison och Taylor (1997) hävdar att SSM lämpar sig väl för att 
utreda situationer där målen för en organisationsutveckling är oklara eller 
inte är kommunicerade ut i organisationen. SSM har sin styrka också i att 
kunna klarlägga konflikter mellan olika intressenter i en organisation. Dessa 
egenskaper hos SSM finner vi väl lämpade för vår undersökning, då det är 
frågor av denna typ som kan dyka upp under arbetet. 

3.7 SSM som arbetsprocess 
  
Den forskare eller utredare som försöker bringa ordning i komplexa eller 
dåligt definierade problem kommer snart att behöva fundera kring två 
grundläggande frågor: Hur ser ett visst system ut? Vad är dess övergripande 
mål? Vad som gör situationen så komplicerad är att systemets mål är 
osäkert, liksom vad som ska göras och hur ska det göras. Enligt SSM har 
alla problem oberoende av omfattning och komplexitet en sak gemensamt. 
Det handlar om människor i sociala roller som försöker att genomföra 
meningsfulla handlingar (Checkland & Scholes, 2001). 
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Checkland, Scholes (2001) definierar holon som ett system i systemet eller 
en samling av system, som kan anses höra samman av någon orsak. Holon 
som utgör ett Human Activity System (HAS) är i sig en helhet. Denna 
helhet har i sig egenskapen att kunna sträva emot ett visst förutbestämt mål. 
Varje sådan helhet innehåller mindre delar, som i sig kan tillhöra en annan 
större helhet. En division på ett företag är en del av helheten företag. 
Samtidigt innehåller denna division mindre enheter, exempelvis 
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna tillhör samtidigt helheten företag samt 
helheten division som i sin tur tillhör företaget. Ett HAS måste samtidigt 
innehålla den kontroll och kommunikation som krävs för att det aktuella 
holonet ska kunna överleva i en föränderlig omvärld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ger alternativ av

Handlingar som
behövs för att
förbättra situationen

Jämförelse mellan modeller av den
uppfattade verkliga situationen 

Relevanta system av
meningsfulla aktiviteter 

En verklig problemsituation 

 

Figur 3.1: Grundläggande formen av SSM. Checkland & Scholes, (2001) 

 
I figur 3.1 förklarar Checkland, Scholes (2001) grunddragen i SSM. I 
utgångsläget formuleras modeller som ligger så nära verkligheten som 
möjligt. Inom SSM anses ofta en sådan modell vara ett system av 
meningsfulla handlingar (HAS). Dessa modeller sätts sedan i relation emot 
en modell som beskriver hur verkligheten borde vara. Jämförelsen ska sedan 
ligga till grund för en debatt kring vilka meningsfulla handlingar som krävs 
för att kunna åstadkomma de önskade förändringarna. Men dessa handlingar 
kommer i sin tur att förändra situationen, så att processen antar snart ett 
iterativt arbetssätt. Dessa modeller av verkligheten benämns rika bilder. 
Dessa visar bland annat viktiga aktörer och faktorer att ta hänsyn i 
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förändringsarbetet. De rika bilderna utgör alltså ett diskussionsunderlag som 
hela tiden förändras tills önskade förändringar har kunnat genomföras. 

3.8 Metodprocess 
 
Genom vår utbildning har vikten av att väga in samtliga faktorer i en 
organisationsförändring betonats. En förändring av denna typ omfattar 
många gånger betydligt fler olika faktorer än vad som uppskattas i 
ursprungsläget. Därför ansåg vi att detta var en intressant språngbräda in i 
ämnet och kom att bilda underlag för problemdiskussionen.  
 
Under utbildningen har vi kommit i kontakt med SSM som metod och fått 
lära oss att den är i hög grad lämpad för denna typ av problem. En 
litteraturstudie bekräftade detta. Men samtidigt visade den att SSM inte ger 
några definitiva riktlinjer i det praktiska arbetet. SSM används på det sätt 
som forskaren anser lämpligt och kan motivera. Vi behövde också litteratur 
som specifikt tar upp förändringar i en organisation i ett helhetsperspektiv. 
Samtidigt kompletterar vi denna teori med erfarenheter, kunskaper som vi 
har förvärvat under utbildningen. 
 
För att vi skulle kunna göra en undersökning kring och i detta ämne 
behövde vi en organisation/organisationer som upplevde någon form av 
problem och behövde genomgå en större förändring. Detta fann vi i 
arenaproblematiken på LTU. Dessutom visade sig problemet innebära 
kopplingar till andra organisationer. Vi hade nu underlag för att kunna 
genomföra en fallstudie med både kvantitativa som kvalitativa inslag. 
Undersökningen utformades med hjälp av SSM och 
organisationslitteraturen. En analys gjordes utifrån det empiriska materialet, 
vilket resulterade i rika bilder. Med hjälp av dessa rika bilder skapade vi en 
ny världsbild vilket kom att bli våra slutsatser. Denna nya världsbild kom 
även att figurera i samband med vår slutdiskussion (figur 3.2). 
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Ger 

Analys 

Som 
Slutsatser  
Ny Världsbild 

Diskussion 
Fortsatt arbete

Skapar Material för

Ger

Inriktning bestäms  
genom 

Med hjälp  
av 

Deduktivt synsätt

Hermeneutisk 
ansats 

Problemområde 

Organisations-
litteratur 

SSM

Kvantitativ

Empiri 

Kvalitativ

Utformning av 
undersökning 

Tidigare 
erfarenheter

Teori 

Rika bilder 

Fallstudie

Figur 3.2: Beskriver schematiskt vår metodprocess genom hela uppsatsen 

3.9 Analysmetod 
 
SSM kommer i vårt fall att bli både en analys och beskrivningsverktyg. 
Intervjuerna syftar till att kunna göra en rik bild över nuläget och utifrån 
denna tillsammans med kompletterande litteratur kunna göra en alternativ 
ny rik bild. På grund av problemområdets komplexitet kommer vi vara 
tvungna att dela upp den rika bilden i mindre problemområden för att 
identifiera de verkliga problemorsakerna. 
 
För att kunna skapa de rika bilderna kommer vi att göra en CATWOE 
tillsammans med tillhörande rotdefinition på vårt empirimaterial. Aktiviteter 
för att kunna förändra nuläget modelleras och en analys med olika 
perspektiv görs.  
 
Utifrån detta material görs en ny konceptuell modell över den föreslagna 
förändringen med stöd från SSM och organisationslitteraturen. Den nya rika 
bilden innehåller CATWOE och en ny rotdefinition. Skulle vi nu följa SSM 
fullt ut påbörjas en ny iteration där vi skulle gå tillbaka till organisationerna 
med vårt material för synpunkter (figur 3.3). Utifrån organisationernas 
synpunkter påbörjas en ny arbetscykel. Detta har vi ingen möjlighet att göra. 
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Iteration

Ger material  
för 

Analys 

Ger upphov 
till ny 

CATWOE 
Rotdefinition 

Används som grund för 

Ny världsbild Analys 1 och 2 

Används som grund för  

Ger 

CATWOE 
Rotdefinition 

Intervjumaterial 

 
Figur 3.3: Bild över vår analysmetod 
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4. Empirisammanfattning 
 
 
Under detta kapitel sammanfattas materialet under bilaga 4 till 9. Bilaga 4 
till 6 finns beskrivna under egna rubriker. Medan svaren från bilaga 7 till 9 
har slagits samman då dessa utgör de yttre intressenterna och har lämnat 
likartade svar. Svaren till enkäten återfinns under bilaga 10. 
 

4.1 Strategiutredare  
 

• Den nya strategiska planen fram till 2006 arbetade fram fyra 
grundbegrepp. Arena, kunskapsbyggande, mötesplats och kultur.  

 
• Införandet av arenorna förutsätter ett nytt tänkande som ska leda till 

friare utbildningar och ökat samarbete. Både inom och utanför 
universitetet. 

 
• För att den nya strategiska planen och arenorna ska kunna 

förverkligas behövs en större och genomgripande 
organisationsförändring. 

 

4.2 Koordinator 
 

• Arenorna innebär en stor organisationsförändring. Detta får 
konsekvenser i det dagliga arbetet. Arbetsmetoder måste förändras 
för att kunna uppnå den strategiska planen. 

 
• Arenorna innebär större valmöjligheter för studenterna. Leder till ett 

större behov av löpande information. 
 

• Koordinatorerna ansvarar för arenornas utveckling och 
informationen kring dessa.  

 
• Respondenten beskriver ansvarskedjan och informationsstrukturen 

kring arenorna.  Däribland förekomsten av navigatörer och 
studievägledare.  

 
• Tar upp problematiken kring att LTU har ett kundperspektiv 

gentemot sina yttre intressenter. 
 

• Förändringen upplever ett motstånd. Många anser att förändringen 
redan är genomförd och klar. 

 
• Visionen upplevs som alltför abstrakt. Saknar praktisk ledning och 

återkoppling till det dagliga arbetet. 
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• Saknar information om arenornas utveckling. Både från de som 
bedriver utbildningen och den högre ledningen.  

 
• Uttrycker ett behov av någon form av visuellt hjälpmedel vid 

information till studenter.  
 

4.3 Studievägledare LTU 
 

• Arenorna är en stor organisationsförändring och ger återverkningar i 
det löpande arbetet. 

 
• Studenterna behöver mer och bättre information nu än tidigare. 

 
• Respondenten beskriver sin roll i informationsstrukturen och hur det 

påverkar förhållandet till studenten.  
 

• Beskriver vanliga frågor och problem kring arenastudenter. 
 

• Tar upp allmänna tankar kring arenorna och deras förändring. 
 

• Respondenten ser svårigheter i att kunna omsätta visionen i 
praktiska handlingar. 

 
• Efterlyser den utlovade hjälpen kring att assistera i sina kursval 

gentemot en viss examen. 
 

4.4 Yttre intressenter (Gymnasieskola, 
vägledningscentrum och folkhögskola)  
 
 

• Beskriver sin relation till LTU och arenorna. Både när det gäller 
användande och utdelande av information kring arenorna. 

 
• Respondenterna beskriver hur de går tillväga för att vägleda en 

student som är intresserad av arenorna, från första kontakt till färdig 
ansökan. 

 
• Uttrycker funderingar kring vad som skiljer en arena från övriga 

program. Är en arena i själva verket en öppen ingång? 
 

• Uttrycker en önskan om att kunna utveckla ett löpande samarbete 
med LTU kring informationen om arenorna.  
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5. Nuläges beskrivning 
 
Under detta kapitel kommer vi att redovisa vår bild av nuläget inom Luleå 
Tekniska Universitet med intressenter. För att kunna beskriva detta system 
måste vi gå till botten med dess ursprung för att sedan arbeta oss fram till en 
bild av nuläget. Kapitlet utgör vår sammanfattning av empirimaterialet 
utifrån SSM som arbetsmetod. 
 
Avsnitt 5.1 ger bakgrunden och ursprunget för hela universitets 
förändringsprocess. 5.2 behandlar de konsekvenser som arenatänkandet fick 
inom LTU. 5.3 ger en rik bild över LTU och dess omgivande intressenter. 
5.4 fokuserar på den rika bild som existerar inom organisationen.     
 

5.1 Strategisk synvinkel 
 
Universitetets strategiska plan fram till 2006 innebar en utveckling av 
universitetet till ett skapande universitet. Under denna process kom fyra 
grundgrepp att utvecklas: Arena, kunskapsbyggande, mötesplats och kultur. 
Arenorna uttrycker vad som ska göras, kunskapsbyggandet på vilket sätt det 
ska göras. Mötesplats och kultur berör hur hela processen ska stödjas. 
Arenatanken bygger på ett kunskapsbyggande lärande. Vilket i sin tur 
uttrycker lärande över de traditionella gränserna (bilaga 5.1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

- Ökat samarbete mellan utbildning, 
samhälle, företag 

- Tätare kontakter mellan utbildning 
och forskning 

- Institutionsövergripande kurser 
- Ökade valmöjligheter för student 
- Fler examensmöjligheter 

Kunskapsbaserat lärande 

Figur 5.1: Beskriver tanken bakom den nya strategin. 

 
Som figuren ovan visar har den nya strategin har inneburit ett ökat 
samarbete både inom och utanför universitetet. Samt en ökad flexibilitet 
inom de olika utbildningarna. För att stödja detta ökade samarbete och de 
allt fler valmöjligheterna, skapades mötesplatser mellan forskare, studenter 
och näringsliv. Syftet med dessa mötesplatser var att skapa en större 
verklighetsförankring i studierna. Bland annat genom användandet av 
forskares enkätunderlag vid statiskkurser (bilaga 4). 
 
Detta är alltså i den kontext som arenorna växte fram. Denna nya strategi 
innebar förstås en stor organisationsförändring vilket också samtliga 
intervjuade respondenter inom LTU påpekar (bilaga 4 till 6). Denna 
organisationsförändring har vi nu för avsikt att beskriva mer i detalj. 
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5.2 Operationell synvinkel  
 
Den nya strategins fokus på samverkan innebar att institutioner, samhälle 
och forskare på ett helt nytt sätt måste hitta en gemensam ram att arbeta 
inom. Dessa ramar utgör till stor del de gränser som arenorna verkar inom. 
Dessa gränser blev viktiga att kommunicera både inom och utanför 
universitetet. För den blivande studenten är detta viktig information och att 
föra ut den informationen på ett korrekt sätt kom att bli en betydelsefull 
uppgift för universitetet. För att lösa denna problematik tillsattes 
koordinatorer inom arenorna för att ansvara för informationens utformning 
och genomförande. Dessa blev också ansvariga för sina respektive arenor 
utveckling (bilaga 4 och 5).  
 
Ansvarskedjan för den här informationen inom Luleå Tekniska Universitet 
redovisas nedan (figur 5:2). 
 
 

Arena 

Navigator Studievägledare 

Koordinator 

Vägledare (Gymnasieskola, folkhögskola 
med mera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 5.2: Beskriver ansvarskedjan inom en arena och övriga informationsgivare 
(författarnas egen bild, 2003). 

 
Som figur 5:2 visar har koordinatorerna huvudansvaret för informationen 
inom en arena. Alltså vilken information som finns och hur den presenteras. 
Detta gäller både tryckt och på Internet publicerat material. Koordinatorn 
blir på detta sätt ansvarig för den information som även andra 
informationsgivare använder. Studievägledarna har den största kontakten 
med studenterna och behandlar mer specifika saker såsom kursval. På en del 
arenor finns det även navigatörer som är till för att hjälpa studenten i 
skapande av sin examen. Dessa är i skrivande stund på väg att fasas ut 
(bilaga 5 och 6). Med den streckade pilen vill vi visa på den inte 
formaliserade kommunikationen mellan arenorna och yttre intressenter.  
 
Studenten måste basera sina beslut på den information som han eller hon har 
tillgång till. Detta både vid valet till en arena och kursvalen inom en arena. 
Studenten genomgår en transformationsprocess från en intresserad student 
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(exempelvis vilken arena ska jag välja?) till en kunnig student (denna 
examen vill jag ha ut och måste därigenom välja följande kurser!).  
 

 

Transformationsprocess 

transformationsprocess 

Detta måste jag välja 
för att nå min examen Kunskapshämtande 

Mer 
intresserad  
student 

Informations
sökning 

Intresserad
student 

  
Figur 5.3: Beskriver studentens tranformationsprocess från intresserad till kunnig student. 

 
Som figur 5:3 visar omfattar denna transformationsprocess egentligen två 
olika transformationsprocesser. Där den första (informationssökningen) 
handlar om när studenten ska välja vilken utbildning den vill gå. Den andra 
(kunskapshämtande) handlar om en process hos studenten under hela 
utbildningen som berör aktuella kursval för att kunna nå en viss examen. 
Vår utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att dessa två processer måste 
behandlas samtidigt för att kunna nå en gångbar lösning. Vi anser att dessa 
två processer har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt.  

5.2.1 CATWOE och rotdefinition  
 
En CATWOE med tillhörande rotdefinition syftar till att kunna lyfta fram 
ett systems grunder. Varför existerar det överhuvudtaget? Vad är dess 
övergripande syfte?2 
 
För att kunna beskriva ett nuläge i en rik bild måste vi utgå från något 
system. Vi utgår därför från det informationssystem som finns kring LTU 
och dess omgivande intressenter. Detta informationssystem utgör det HAS 
som vi arbetar utifrån. Den CATWOE som vi presenterar nedan utgör vår 
tolkning av det empirimaterial som finns i bilaga 4 till 9.  
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C –  Customer: Vinnare eller förlorare på transformation 
   - Student 
 
A –  Actors: Aktörer i transformationen  
   - Koordinatorer, Studievägledare 
 
T –  Transformationprocess: Förvandlingen av en problemsituation  
   till en tänkbar lösning 
   - Input: Behov av information om utbildning 
   - Output: Behov av information om utbildning 
    tillfredsställt 
W –  Weltanschauung: Den världsåskådning som ligger bakom 
   Transformationsprocessen 
   - Korrekt informationsprocess leder till det 
   skapande universitetet 
 
O –  Owners: De som har möjlighet att stoppa transformationen 
   - Prefekter och koordinatorer 
 
E –  Environmental constraints: Restriktioner som begränsar handlingsutrymmet 
   - Förändringsprocessens genomslag inom LTU. 
        
Figur 5.4: CATWOE över nuläget inom organisationen 

 
Vinnare eller förlorade på transformationsprocessen anser vi i första hand 
studenterna vara. De ska fatta sina beslut utifrån den information som delges 
dem. Är informationen dålig kommer besluten att påverkas negativt. De 
som utför transformationsprocessen är koordinatorer och studievägledare 
eftersom de är ansvariga både för informationens utformning och spridning. 
Transformationsprocessens input är studentens behov av information om 
utbildningen. Output är att detta behov är tillfredsställt. Studenten har alltså 
fått tillgång till information som är tillräcklig för att fatta välgrundade 
beslut. Den bakomliggande Weltanschauung (världsåskådningen) är att 
korrekt information leder till välgrundade beslut. När studenten kan ta 
välgrundade beslut resulterar det sedan i det skapande universitetet. Owners 
(ägare) till denna process är prefekter och koordinatorer, då dessa har det 
administrativa ansvaret rörande arenorna. Systemet begränsas av hur väl 
förändringen kan förankras och bli beständig inom LTU. 
 
Denna CATWOE  (figur 5.4) leder oss till vår rotdefinition som skapas 
utifrån följande struktur: 
 
Ett system som ägs av O och utförs av A för att erhålla T inom ramen för E i 
tron på W för att främja C. 
 
Ett system som ägs av prefekter och koordinatorer, utförs av koordinatorer 
och studievägledare. För att erhålla att informationen om 
utbildningsmöjligheter ger kvalificerade studieval. Inom ramen för 
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förändringsprocessens genomslag inom LTU. I tron på att en korrekt 
informationsprocess ger ett skapande universitet för att främja studenter. 
 

5.3 Rik bild över nuläge (HAS) omvärld  
 
Denna rika bild är alltså vår tolkning av den data som empirin har gett oss 
angående nuläget.  
 

 

 

? VC= 
Väglednigns
centrum
 
Gy= 
Gymnasium 
 
FH= 
Folkhögskola

Söker 
information om 
utbildning 

Gy VC

LTU

Blivande 
student 

FH 

Fria kurser 

Program Ansökan Antagning 

Arena Student 
Forskning 

Val inom 
arena 

Examen 

Studievägledare 
Koordinatorer Jobb inom 

examensområdet Forskning 

 
Figur 5.5: Rik bild över det HAS som beskriver LTU förhållande till arenautbildningarna 
(författarnas egen bild, 2003). 

 
 
En blivande student söker information om sin utbildning genom det system 
som omger LTU (figur 5.5). Detta system innehåller LTU, 
vägledningscentrum, gymnasieskolan och folkhögskola. LTU är den 
centrala informationsgivaren (därav den feta ramen) och tillhandahåller 
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information via studievägledningen, Internet, öppet hus dagarna3 och tryckt 
material (figur 5.6). Studenten gör en sammanvägning av denna information 
och fattar sitt beslut. Detta beslut resulterar i en ansökan (i vårt fall till en 
arena). Ansökan kan göras direkt från alla informationsgivare, därav de 
streckade linjerna (figur 5.5). (bilaga 7 till 9)  
 
Studenten antas och blir en arenastudent. Koordinatorer, studievägledare 
informerar kring arenor och dess kurser. Studenten kompletterar med 
tillgängligt material (tryckt material och information via Internet med mera). 
Studenten gör under sin utbildningstid ett antal kursval baserat på denna 
information. Under hela utbildningstiden är kopplingen till forskning ett 
viktigt inslag. Studenten tar vid avslutad utbildning ut sin examen. Detta gör 
att studenten kan söka jobb eller fortsätta via forskningen. (bilaga 4 till 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppet hus dagar 

Tryck material 

Studievägledning 

Utbildningsmässor 

Internet 

Folkhögskolan

Gymnasieskolan

Väglednings-
centrum 

Luleå Tekniska 
Universitet 

 
Figur 5.6:  Kopplingar mellan olika informationsgivare. (Författarnas egen bild, 2003) 

 
I detta system (figur 5.6) ansvarar LTU för de aktiviteter som systemet utför 
(de tjockare linjerna). Övriga organisationer rekommenderar den blivande 
studenten att ta del av dessa aktiviteter.  Gymnasieskolan ansvarar för att 
utbildningsmässa hålls (den tjockare linjen). Även denna aktivitet nyttjas av 
de övriga organisationerna. Gymnasieskolan och folkhögskolan slussar i 
första hand studenter vidare till Vägledningscentrum när det handlar om 
arenor. Kan vägledningscentrum inte svara slussar de i sin tur den 
intresserade studenten till LTU  (bilaga 7 till 9).  
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5.4 Nuläge arena (HAS) inom LTU 
 
I figur 5.7 nedan beskriver vi i en rik bild hur nuläget inom LTU när det 
gäller problematiken kring arenorna. Som bilden visar ser vi fem områden 
där vision och verklighet kolliderar. Dessa områden ska ses som symptom 
på underliggande problem vid arenorna.  
 
1: Den information som lämnas till studenterna har svårt att förmedla idén 
med arenorna. 
 
2: Den information som lämnas till studenterna är svår att visualisera så att 
en klar bild över utbildningen byggs upp, utan att studenten ser bilden som 
en färdig studieplan över vilka kurser han/hon ska välja. Vilket i sin tur 
motverkar syftet med arenorna. Nämligen de fria kursvalen och skapandet 
av en individuell examen.  
 
3: Det publicerade materialet om arenorna skapar fler nya frågor än svar. 
Informationen är uppdelad på fler olika media. När det gäller Internet är 
informationen inte samlad under ett paraply. 
 
4: Som ansvarig för den publicerade informationen ges inte alltid 
koordinatorn tillräckligt med resurser för att skapa tillförlitlig och enkel 
information.  
 
5: Yttre intressenter saknar kontinuerlig kontakt med LTU. Därför har de 
bristande kunskaper vad arenorna är och hur de fungerar. De saknar 
information om arenornas utveckling. Därför kan de inte informera 
intresserade studenter på rätt sätt. 
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System 
gräns 

5

5

 
Väglednigns
centrum 
 
 
Gymnasium 
 
 
Folkhögskola

4

3

3

2

1

Intern informations förmedling 

Söker 
info 

Söker 
info 

Ansvarar för 

Ger info 

Ger info 

Nuvarande 
student Tryckt 

material 

Internet

Studenten tar emot information från koordinatorn 
och studievägledaren samt söker efter information 
från publicerat material. Studenten söker även efter
information från nuvarande arenastudenter. Detta 
för att kunna fatta beslut om vilken arena som 
han/hon ska söka till 

Studievägledaren informerar 
om arenor som idé och hur en 
examen blir till. 

Koordinatorn ger information om 
arenan som ide och har 
huvudansvaret för den 
information som publiceras om 
arenorna 

Figur 5.7: Rik bild över nuläget (HAS) inom LTU och koppling gentemot mot yttre intressenter med problemområden. (Författarnas egen bild, 2003)
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6. Analys av nuläget 
 
I kapitel 5.4 pekar vi på fem olika områden som vi ser som symptom på 
problem inom arenorna. För att kunna komma till grunden med de faktiska 
problemen, väljer vi att gå tillbaka och studera problemen från en strategisk 
synpunkt. Sedan arbetar vi oss ner på en mer detaljerad nivå. 6.1 
systematiserar problemen till varandra och lyfter fram deras inbördes 
förhållanden. 6.2 till 6.4 är analyser utifrån SSM.  

6.1 Problemkedja 
 
Inom SSM är intentionen att kunna indela ett problem i mindre 
problemområden4. Vi har valt att indela de problem vi har funnit i en 
problemkedja från strategisk perspektiv, för att visa deras inbördes 
sammanhang. Sedan bryter vi ned de olika ingående delarna i denna kedja, 
för att kunna studera problemen mer detaljerat. 
 

  

P2 P3 P1 

 
Figur 6.1: Schematisk bild över den överliggande problemkedjan kring informationen om 
arenorna (författarnas egna bild, 2003) 

 
P1: Omvärldens förvandling påverkar universitetsorganisationen 
P2: Ny strategisk plan utvecklas för att möta omvärldens krav 
P3: Arena tanken föds, kraven på information förändras. 
 
Som synes kan vi inte påverka P1 och P2. Omvärldens förvandling pågår 
utanför vår kontroll. Den strategiska planen är redan fastslagen och vi utgår 
från att arenorna är en permanent lösning. Vårt fortsatta arbete fortsätter 
sålunda utifrån problemområde 3. 
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6.1.1 Nedbrytning av problemkedjan 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3.5.1 P3.5 

      
      
 
   
 
         

P3.4.1 P3.4 

P3.2.1 P3.2 

P3.3.1 P3.3 

P3.1.1 P3.1 

Figur 6.2: Fortsatt nedbrytning i vår problemkedja utifrån figur 5.1  (författarens egen bild, 
2003) 

 
• P3.1: Den information som lämnas till studenterna har svårt att 

förmedla idén med arenorna.  
 

• P3.1.1: Arenorna uppfattas som en ”öppen ingång”. Alltså ett sätt att 
bli antagen även om betygen egentligen inte räcker till. 

 
• P3.2: Den information som lämnas till studenterna är svår att 

visualisera så att en klar bild över utbildningen byggs upp, utan att 
studenten ser bilden som en färdig studieplan över vilka kurser 
han/hon ska välja. 

 
• P3.2.1: Hjälpmedel som kan påvisa konsekvenserna av olika kursval 

för examen saknas.   
 

• P3.3: Publicerad information kring arenorna skapar mer frågor än 
svar.   

 
• P3.3.1: Informationen är spridd på flera olika media, vilket ökar 

risken för missförstånd och förvirring. 
 

• P3.4: Utformningen av publicerad information sker inom en snäv 
tidsram. 

 
• P3.4.1: Kursinformation generaliseras, berörda lärare hinner inte 

alltid kontaktas. 
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• P3.5: Yttre intressenter saknar kontinuerlig kontakt med LTU. 
 

• P3.5.1: Yttre intressenter ses som kunder till LTU och inte 
samarbetspartners. Vilket medför att intressenterna själva måste ta 
kontakt med LTU för att få aktuell information. 

 
Nu anser vi oss ha kommit oss så pass långt ner i problemstrukturen att det 
blir meningsfullt att påbörja den verkliga analysen. Enligt vår tolkning av 
empirimaterialet finns det tydliga tecken (förvirring kring kursval, 
studievägledningen upplever ett ökat behov av information), på att 
informationsstrukturen inte är anpassad för den nya organisationen. 

6.2 Analys 1 enligt SSM 
 
Utifrån det problemområde vi definierade i kapitel 6.1 kommer vi nu att 
redovisa vår tolkning av vem som är kund med mera i systemet. 
 
Klienten utgör den som först insåg att det fanns ett problem. Klient i 
informationssystemet är studenten, studieorganisatören och yttre 
intressenter. Studenten utgör en klient eftersom den utnyttjar den 
information som systemet lämnar. Studievägledarna och yttre intressenter 
blir klienter i och med att de ska vidareförmedla den information som 
skapats i informationssystemet. 
 
Problemägare, den som drabbas av problemet i fråga. Problemägare till 
systemet är LTU, prefekterna och koordinatorerna. LTU blir problemägare 
genom att det är den organisationen som erbjuder arenautbildningarna. Det 
är idag prefekterna som har huvudansvaret för respektive program eller 
arenautbildning. Koordinatorerna har huvudansvaret för den information 
som produceras för arenorna, i syfte att ge information till studenter. På 
grund av detta utgör de problemägare. 
 
Problemlösare, den som vill göra någonting åt problemet. Problemlösare är 
LTU och koordinatorerna. LTU blir problem lösare genom att universitetet 
är den organisation som kan välja att inte erbjuda arenorna. Samt utgör 
ensamma ägare till informationen om arenorna. Koordinatorerna är som vi 
tidigare sagt huvudansvariga för informationen om arenorna. Detta gör dem 
också till problemlösare. Deras problemlösande kapacitet ligger just i deras 
ansvar över informationen. 
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6.3 Analys 2 enligt SSM 
 
De roller som vi identifierar som viktiga under analys 2 (figur 6.3) är 
koordinator, studievägledare, yttre intressenter och student.  
 
Med roll menas en social position som anses som signifikant av de som 
befinner sig i problemsituationen (lärare, avdelningssekreterare med mera). 
En roll karaktäriseras av förväntat beteende, normer. Hur en roll uppträder 
kommer att bedömas utifrån en lokal standard, norm. Dessa tre element 
betecknar vad som är bra eller dåligt uppträdande av en viss roll eller aktör. 
 
 

 

Roller Värderingar 

Koordinator 
Studievägledare 
Yttre intressenter 
Student 

Kundperspektiv 
LTU äger systemet 
Barnsjukdomar är 
något som alltid 
förekommer 
Erbjuder en fast 
lösning 

Påverkas
av 

Påverkas 
av Inom ramen för

Normer

Förändring är 
negativt 
Det går inte hos oss 
Gamla strukturer 

Figur 6.3: Bild över analys 2 utifrån problemkedjan (författarnas egen bild, 2003) 

 
De värderingar och normer som vi lyfter fram tillhör koordinatorer och 
studievägledare (bilaga 5 till 6). Detta eftersom de är direkt involverade i 
själva förändringen.  
 
Kundperspektivet kommer från att universitetet uppfattar alla intressenter 
utanför den egna organisationen som kunder. Detta får som konsekvens att 
de inte anses vara nödvändiga att involvera i förändringen och följaktligen 
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inte heller behöver informeras (bilaga 7 till 9). LTU har gett upphov och 
driver arenorna. Därför blir universitetet ägare till detta system. Vi upplever 
att universitetet tenderar att acceptera de problem som har funnits med 
arenatanken som barnsjukdomar i ett utvecklingsarbete. De utbildningar och 
kurser som universitetets olika institutioner bedriver saluförs mer som en 
fast lösning, än som en del av det skapande universitetet. 
 
 I likhet med så många andra organisationer finns det ett motstånd till 
förändringen. Förändringsarbete inom universitetet är ingenting nytt, men 
arenorna utgör en så pass omvälvande förändring att motståndet blir 
därefter. Ett argument som ständigt återkommer i vår empiri inom 
universitet (bilaga 4 till 6) är: ”Visst en bra ide, men vår institution är så 
speciell…”. Det finns således gamla invanda strukturer som hotas av denna 
förändring. Arenatanken utmanar dagens utbildningssystem inom 
universitetet. Institutioner som tidigare helt självständigt kunnat lägga upp 
sina kurser måste idag samarbeta, både vad gäller resurser till och planering 
av kurser. Detta i sin tur medför förändringar i hur de olika anslagen 
fördelas. 
 
Koordinatorer och studievägledare påverkas av de normer och värderingar 
som finns inom organisationen. Rent praktiskt betyder det att viljan att 
utveckla universitetet kolliderar med ”luddigheten” i visionen. Frågor som: 
vad betyder dessa ord för den enskilde? Hur påverkar det vardagen? Späder 
på osäkerheten och motståndet emot förändringen (bilaga 5 till 6). 
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7. Förändrad världsbild 
 
Under detta kapitel kommer vi att presentera vårt förslag till förändrad 
världsbild (ny rik bild). 7.1 utgör vår nya CATWOE och rotdefinition. 7.2 
beskriver universitets förändring gentemot sina intressenter. 7.3 lyfter fram 
den inre förändringen inom universitetet. 7.4 bedömer förändringsprocessen 
utifrån SSM5. 7.5 tar upp frågor kring hur den föreslagna förändringen kan 
bli bestående. 7.6 sammanfattar de resultat som vi kommer fram till under 
kapitel 7.1 till 7.5.   
 

7.1 Förändrad CATWOE och rotdefinition 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C –  Customer: Vinnare eller förlorare på transformation 
   - Student 
 
A –  Actors: Aktörer i transformationen  
   - Koordinatorer, Studievägledare, yttre intressenter 
 
T –  Transformationprocess: Förvandlingen av en problemsituation  
   till en tänkbar lösning 
   - Input: Behov av information om utbildning 
   - Output: Behov av information om utbildning 
    tillfredsställt 
 
W –  Weltanschauung: Den världsåskådning som ligger bakom 
   Transformationsprocessen 
   - Korrekt informationsprocess leder till det 
   skapande universitetet 
 
O –  Owners: De som har möjlighet att stoppa transformationen 
   - Prefekter och koordinatorer 
 
E –  Environmental constraints: Restriktioner som begränsar handlingsutrymmet 
   - Förändringsmotståndet inom LTU 
Figur 7.1: Vår nya CATWOE definition (författarnas egen bild, 2003) 

 
Denna CATWOE ger således följande rotdefinition: 
 
Ett system som ägs av prefekter och koordinatorer, utförs av koordinatorer, 
studievägledare och yttre intressenter. För att erhålla att informationen om 
utbildningsmöjligheter ger kvalificerade studieval. Inom ramen för 
förändringsmotståndet inom LTU. I tron på att en korrekt 
informationsprocess ger ett skapande universitet för att främja studenter. 
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Den förändring som har skett (figur 5.4) är att vi har plockat in de yttre 
intressenterna som aktörer i förändringen. Detta är ett led i att börja betrakta 
dessa mer som samarbetspartners, istället för statiska kunder. För att kunna 
anpassa informationen till de yttre intressenterna på ett bra sätt måste dessa 
betraktas som samarbetspartners. Då målet är att information ska nå ut till 
blivande studenter på ett bra sätt, måste det finnas en kontinuerlig dialog 
mellan LTU och de yttre intressenterna.  
 
Problemområde 3.1: Den information som lämnas till studenterna har svårt 
att förmedla idén med arenorna.  
 
Problemområde 3.5: Yttre intressenter saknar kontinuerlig kontakt med 
LTU 
 
Denna förändring motverkar problemområde 3.1  (bilaga 10) och 3.5 
nämligen den bristande kontinuerliga kommunikationen mellan LTU och 
sina yttre intressenter. Genom denna förändring skulle studenterna dessutom 
bli mer informerade om meningen med arenorna redan när de gör sin 
ansökan till universitetsstudier. 
 
Robbins (2001) menar att en horisontell kommunikation mellan 
organisationer är att föredra, därför att olika former av barriärer 
(organisationsstruktur, språk med mera) minskas. En vertikal 
kommunikation å andra sidan skall ofta filtreras genom en eller flera 
aktörer. Med den risk för misstolkningar som detta innebär. Med vår 
förändring där ett aktivt samarbete mellan de yttre intressenterna byggs upp, 
anser vi att det finns förutsättningar för en horisontell kommunikation. Vid 
ett aktivt samarbete lär de olika aktörerna känna varandra och risken för 
missförstånd minskas.  
 
Frambach (1993) framhåller kommunikationens vikt när det gäller att införa 
någonting nytt både inom och utanför organisationen. Allra helst när det 
gäller att kunna reducera osäkerhet hos en yttre aktör. Arenorna kommer att 
ha svårt att nå ut med sitt budskap så länge som inte alla aktörer förstår vad 
arenorna innebär. Författaren påpekar att desto större en osäkerheten är 
kring en fråga, ide eller koncept desto svårare har det att nå fram. Detta 
menar även Baskerville och Pries-Heje (1998).  
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7.2 Förändrat nuläge (HAS) omvärld 

 

Informations system kring arenor 

 
 LTU 
 
Vägledningscentrum
 
Gymnasium 
 
Folkhögskola 

? Söker 
information om 
utbildning 

Blivande 
student 

Fria kurser 

Program Ansökan Antagning 

Arena Student 
Forskning 

Val inom 
arena 

Examen 

Studievägledare 
Koordinatorer Jobb inom 

examensområdet Forskning 

Figur 7.2: Bild över författarnas förslag till förändrad världsbild gentemot omvärlden 
(2003) 

 
Problemområde 3.3:  Publicerad information skapar mer frågor än svar 
 
Som figuren (7.2) visar och vi tidigare har angett vill vi se att universitetet 
och de yttre intressenterna mer ska ses som ett enhetligt system. Vars 
huvudmål är att informera studenter om arenorna. Både när det gäller 
arenorna som ide och kring praktiska detaljer såsom kursval med mera. Den 
streckade rutan kring LTU anger att universitetet har ensamrätt på 
informationens egentliga innehåll kring arenorna. Skapande av detta nya 
system syftar till att studenten ska ha tillgång till samma information i ett 
initialt skede, oavsett var den söker informationen. Detta motverkar 
problemområde 3.3 som berör att informationen finns spridd på olika media 
utan någon större samordning (bilaga 10).  
 
Enligt Robbins (2001) har människan en tendens till att filtrera bort icke 
önskvärd eller icke komplett information. Finns det konflikter i 
informationen från olika media är individen tvungen att göra en tolkning av 
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något slag. I denna tolkningsprocess är det stor risk att missförstånd uppstår. 
Detta visar sig i vår empiri genom att många studenter inte förstår att en 
arena utbildar på bredden inte mot en specifik yrkestitel (bilaga 10). Vill 
studenten bli exempelvis specifikt sjukgymnast bör den välja det specifika 
programmet, eftersom arenautbildningen mer utbildar inom ett område. 
 
Frambach (1993) anser att en komplex lösning kan vara svår och ta länge tid 
att genomföra. Användare vill gärna pröva sig fram och se vad som händer. 
Informationen som omger arenorna är komplex och lång ifrån alltid logisk. 
Användarna har svårt att sätta in all information i ett praktisk sammanhang. 
Denna problematik kan motverkas om informationsdelningen blir mer 
central.       
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7.3 Förändrat nuläge (HAS) inom informationssystemet kring arenor 
 

 
Figur 7.3: Författarnas förslag till förändringar inom LTU (2003)
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Problemområde 3.2: Den information som lämnas till studenterna är svår att 
visualisera så att en klar bild över utbildningen byggs upp, utan att 
studenten ser bilden som en färdig studieplan över vilka kurser han/hon ska 
välja. 
 
Vi tror att detta problem kan motverkas genom att de yttre intressenterna 
lyfts in i det totala systemet som vi har diskuterat tidigare under kapitel 7.2. 
Detta då studenterna på ett tidigare stadium får se hur arenorna hänger 
samman.  
 
Vidare tror vi att ett visuellt verktyg skulle vara till stor hjälp för att lösa 
denna problematik. Verktyget skulle kunna visa hur de olika kursvalen 
påverkade en specifik examen. Dessutom skulle studenten kunna veta i 
förväg vilka val han eller hon bör göra för att få den utbildning den har tänkt 
sig. Detta skulle också underlätta för studievägledningen, då de skulle slippa 
många frågor av den här typen. En blivande student skulle också ha nytta av 
ett sådant här verktyg för att se mer i detalj hur arenorna fungerade. En 
viktig faktor att ta hänsyn till vid utvecklandet av ett verktyg av denna typ, 
är att användaren ska förstå att det handlar om en möjlig studieväg, inte om 
en fastslagen studieplan (bilaga 5). Vår enkät (bilaga 10) har visat på ett 
behov hos studenterna att så tidigt som möjligt veta en väg genom 
utbildningen. Här skulle det visuella verktyget kunna vara till stor hjälp 
genom att studenten själv kan ”experimentera” fram en utbildning i ett tidigt 
skede. 
 
Enligt Frambach (1993) är det en fördel om en innovations relativa fördelar 
kan visas. Gärna via någon form av verktyg där användaren själv kan 
utforska möjligheter.    
 
Under våra intervjuer (bilaga 5 till 9) har behovet av ett sådant här verktyg 
lyfts fram och respondenterna har tyckt att det skulle vara till hjälp i deras 
dagliga arbete. 
 
Problemområde 3.3: Publicerad information skapar fler frågor än svar 
 
När vi har tittat närmare på detta problem anser vi att det handlar om att 
organisationen själv inte förstår vad en arena egentligen är och innebär. 
Därför blir informationen splittrad och motsägelsefull. En del i lösningen är 
att definiera vad en arena egentligen handlar om ur praktiskt perspektiv. 
Vad betyder begreppet för universitetet, kursansvarig, student med mera? 
För studenten handlar det exempelvis om att kunna välja kurser mer fritt. 
Detta anser vi också vårt empirimaterial visar på. Den enskilde kan ha 
förstått tanken bakom arenorna, men de saknar ett praktiskt perspektiv på 
vilka förändringar som de egentligen medför (bilaga 10).  
 
Ahrenfelt (2001) anser att bland det viktigaste som måste ske löpande under 
någon form av organisationsutveckling är att hela tiden upprepa budskapet, 
meningen med förändringen. Annars är det lätt att förändringen stannar av 
eller går åt olika håll internt inom organisationen. Samtidigt är det viktigt att 
medarbetarna kan återkoppla förändringarna i det praktiska arbetet. 
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Problemområde 3.4: Utformningen av publicerad information sker inom en 
snäv tidsram 
 
Arenakurser är mer arbetskrävande än en ordinarie kurs att planera. Detta 
eftersom flera institutioner många gånger är inblandade i samma kurs. 
Ytterligare ett problem i detta är att hela organisationen inte går i takt när 
det gäller arenatanken. Därför saknas det förståelse för att vissa saker tar 
mer tid. Denna förståelse skapas först när arena tanken har förståtts och 
accepterats av hela universitetet. 
 
Författarna Baskerville, Pries-Heje (1998) och Ahrenfelt (2001) påpekar 
vikten av att nya idéer, visioner och koncept måste få ta den tid de tar att 
kommunicera ut. Annars finns det stor risk att arbetet stannar av och 
motståndet, osäkerheten ökar. Medarbetare kan tänka tankar i stil med att: 
de nya idéerna har inte lett till någon förbättring för mig i min vardag.  
 

7.4 Bedömning av transformationen  
 
En förslagen förändring alltså ett förändrat HAS ska bedömas emot tre 
kriterier enligt SSM6. 
 

1. Ändamålsenlighet: Produceras den output som efterfrågades 
från början? 

 
Det resultat som vi eftersträvar med denna förändringsprocess är att 
organisationen ska kunna uppnå en kontinuerlig kontakt med sina yttre 
intressenter. Detta i syfte att öka korrektheten och kvantitet av 
information. Inom LTU är vårt syfte att studenten ska lättare få tag i 
korrekt information för att sedan kunna utforma sin examen. Detta är 
också den förändring som vi har strävat efter. Detta på grund av att vi 
undersökte informationsflödet i verksamheten. 
  
2. Produktivitet: Sker transformationen  på ett sådant sätt som 
förbrukar ett minimum av resurser?  
 
Vi är inte i den positionen att vi kan bedöma hur stora resurser som 
denna förändring skulle förbruka. Men universitet är redan upp i en 
större förändringsprocess och vi tror att denna förändring kan ske inom 
ramen för det redan pågående arbetet. 
 
3. Effektivitet: Möts de mål som var satt för processen på längre 
sikt? 
 
Målet i slutänden för den nya strategin är att kunna uppnå det skapande 
universitetet 2006. Vår föreslagna förändring strävar efter att förändra 
arenorna som är en viktig beståndsdel i den nya strategin. Därför tror vi 

                                                 
6 Chechkland & Scholes (2001) 
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att vår förändringsprocess möter målen för arenornas utveckling och den 
stora strategiska förändringen.  

7.5 Hur kan förändringen göras bestående? 
 
Enligt vårt teorimaterial anger Ahrenfelt (2001) följande punkter som 
centrala när det gäller att kunna göra en förändring bestående alltså en 
förändring som verkligen genomförs: 
 

• Förändring är ett ständigt och nödvändigt tillstånd! 
 
Författaren anger att en förändring inte får ses som ett nödvändigt ont 
eller någonting som görs i sista minuten, utan att det handlar om en 
naturlig utveckling. Alla organisationer är utsatta för omvärlden olika 
och skiftande krav. Detta gäller definitivt LTU. Kraven på 
utbildningarna förändras hela tiden och med ett vikande 
antagningsunderlag, hårdnar konkurrensen alltmer. Den nya visionen för 
universitet är ett steg i rätt riktning och bör definitivt byggas vidare på. 
Redan vid uppsättandet av denna nya vision har universitetet kommit en 
ganska bra bit på vägen i sitt förändringsarbete. Omvärldens krav på 
universitetsutbildningarna har förändrats i denna riktning. 
 
• Iterera en gång till, gå tillbaka till förberedelsefasen! 
 
Ett förändringsarbete är egentligen aldrig klart menar Ahrenfelt (2001). 
Organisationen måste vara beredd på att kliva tillbaka i 
utvecklingsarbetet för att sedan kunna gå framåt. Vårt empirimaterial 
visar att organisationen inte är mogen för att slå fast förändringen. 
Många aktörer vet inte ens vad arenorna är för någonting och har stora 
problem att driva dem i praktiken. Universitetet har trots allt kommit en 
ganska bra bit på vägen i detta förändringsarbete. Många problem har nu 
kommit till ytan och har kunnat reflekteras över en längre tid. Därför har 
organisationen mycket att vinna på att verkligen iterera processen en 
gång till med alla erfarenheter som har erhållits.  
 
• Kritik är inget hinder utan en hjälp! 
 
Ahrenfelt (2001) betonar att kritik är ett nödvändigt verktyg för att 
kunna driva förändringen framåt. Kritik visar att organisationen är 
engagerad och kan bidra med stora mängder nyttig information. 
Universitetet har visserligen utnyttjat sig av denna kritik, men att tecken 
finns på att arbetet tacklar av. Då vissa arenakurser inte går att 
genomföra börjar en sakta återgång till det gamla programtänkandet att 
märkas.  
 
• Upprepa budskapet! 
 
Ingen ide är så god att den inte behöver upprepas flera gånger, Ahrenfelt 
(2001). Detta gäller i synnerhet arenorna där budskapet är komplicerat 
och inte helt enkelt att begripa. Vårt empiriska material visar att 
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arenatanken fortfarande inte har förståtts på alla nivåer inom 
organisationen. Detta är kanske en grundorsak till förändringens 
nuvarande problem. Arenatankens konsekvenser måste brytas ner till 
rent praktiska frågor.  Detta innehåller allting från att försöka jämka 
ihop scheman till vem som får betalt för vilken kurs. Annars kommer 
aldrig diskussionen att kunna gå framåt, för vad är det som diskuteras? 
 
• Utred ansvarsförhållanden! 
 
Ahrenfelt (2001) menar att alla aktörer inom förändringsprocessen 
måste veta sin roll i förändringen och hur den bidrar till helheten. Just nu 
råder det stor förvirring ute på institutionerna vem som egentligen 
ansvarar för vad. Detta måste klargöras och ingen får utelämnas från 
denna diskussion.  
 
• Förändringen tar tid! 
 
En större förändring tar över fem år att genomföra enligt Ahrenfelt 
(2001). Författaren menar också att det är lätt att förändringsarbetet 
påskyndas för att målet snabbare ska kunna uppnås. Vi ser tydliga 
tecken på detta inom LTU. Arenautbildningar ses som klara trots att 
första kullen inte hunnit ta sin examen än! Risken med detta förfarande 
är att många av problemen blir bestående och förändringen stoppas i 
förtid. 

7.6 Sammanfattning av 7.1 till 7.5 
 
Förändringar inom arenautvecklingen vid LTU: 
 

• Yttre intressenter ska ses som samarbetspartners och inte kund 
 
Genom att involvera de yttre intressenter som finns kring LTU blir det 
enklare att föra ut aktuell information och också kunna anpassa arenorna 
efter omvärldens krav. De yttre intressenterna ska ses som 
samarbetspartners vid förmedlingen av informationen och inte vid 
skapandet av den.  
 
• Omgivande intressenter till LTU ska ses som delar i ett system 
 
I dagsläget ses LTU omgivande organisationer som slutna system. Om 
alla intressenter som lämnar information om universitetsutbildningar ses 
som ett system, kan stora samordningsvinster göras. Vi tror också att det 
blir enklare att säkerställa att den lämnade informationen blir korrekt.  
 
• Ny systemgräns 
 
Som de två ovanstående punkterna antyder bör en ny systemgräns sättas. 
Där alla aktörer som håller på med information kring 
universitetsutbildningar inom LTUs upptagningsområde involveras.  
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• Virtuellt verktyg 
 
Till stor hjälp för både studenter och berörd personal skulle vara ett 
verktyg som kunde hantera arenornas komplexitet. Detta skulle minska 
ner förvirringen hos studenterna och öka korrektheten hos 
informationen. Verktyget skulle också kunna utvecklas till att bli en 
central plats att inhämta information kring arenor från. 

 
Förändringar i LTUs utvecklingsprocess 
 

• Kommunicera ut (upprepa) budskapet! 
 
Ingen förändring förstås av alla med en gång. Idag är förvirringen stor 
kring vad arenorna egentligen är för någonting. Detta är en allvarlig 
bromskloss i processen som måste lösas. Det ursprungliga budskapet 
måste upprepas återigen. 
 
• Iterera processen med erfarenheter! 
 
Processen har kommit ganska långt. Många erfarenheter är gjorda och 
många personer är aktiverade. En korrekt iterering i nuläget skulle föra 
processen flera steg framåt. Många av de nuvarande barnsjukdomarna 
med exempelvis krockande scheman skulle kunna diskuteras och 
åtgärdas. 
 
• Ansvarsförhållanden måste klargöras! 
 
Om inte alla aktörer i förändringen vet vad som förväntas av denne, 
kommer processen obönhörligt att stanna av eller hamna snett. En del i 
detta är att diskutera praktiska förändringar istället för visioner.  
 
• Låt förändringen ta tid! 
 
Visionen är satt till 2006, men redan nu verkar organisationen vilja vara 
där trots att den inte är redo. Det finns dock inga genvägar och viktiga 
förändringar såsom utredningar av ekonomiska förutsättningar måste få 
ta den tid de tar. Annars kan i detta fall arenorna återgå till det gamla 
programtänkandet.
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8. Slutsatser 
 
Vår forskningsfråga lyder: “ Hur kan en organisation kommunicera en 
organisationsförändring så att den blir förstådd?”  
 
Vårt syfte med denna D-uppsats har varit:  
 

• Att undersöka på vilket sätt som den tänkta visionen med 
organisationsförändringen har kommunicerats ut  

 
• Att undersöka kommunikationens användande vid en organisations-

förändring 
 

 
En nödvändighet i allt förändringsarbete är enligt Ahrenfelt (2001) att 
förändringen verkligen sker genom hela systemet. I detta förändringsarbete 
kommer kommunikationen att vara central för dess fortsatta överlevnad 
enligt Robbins (2001). Ahrenfelt (2001) betonar också kommunikation, men 
vill även lyfta fram att förändringen måste vara bestående. Som vi har visat i 
kapitel 7.5 lyfter Ahrenfelt (2001) fram ett antal punkter som grundläggande 
för en bestående förändring.  Baskerville och Pries-Heje (1998) samt 
Frambach (1993) tar också upp ämnet organisationsförändring. Men utifrån 
perspektivet hur en ide, vision ska kunna föras ut i organisationen. 
 
Som vi har visat i kapitel 7.6 har analysen gett ett antal viktiga punkter att ta 
hänsyn till vid denna typ av arbete. Men som både forskningsfråga och syfte 
visar är det kommunikationen vid en organisationsförändring som har varit 
vårt fokus. Sett utifrån detta är det tre av de angivna punkterna som vi kan 
dra slutsatser från. 
 

• Kommunicera ut budskapet! 
 
Ett budskap kommer inte förstås med en gång av samtliga aktörer. Därför är 
en ständig upprepning av budskapet en förutsättning för att förändringen ska 
kunna genomföras i rätt riktning. 
 

• Klargöra ansvarsförhållanden! 
 
Förändringar ruckar på gamla ansvarsstrukturer. Det är viktigt att visa på 
vad den nya visionen betyder för den enskilde. Hur ska han/hon agera i sitt 
dagliga arbete för att kunna uppfylla visionen? När ansvarsförhållandena är 
luddiga ökar osäkerheten och därmed motståndet emot förändringen. Mer 
tid ägnas åt att utreda vems ansvaret är, än att driva förändringen framåt.  
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• Involvera yttre intressenter! 
 

Vid organisationsförändringar kan de yttre intressenterna få en ny roll. Det 
är viktigt att deras roller utreds grundligt för att förändringen ska drivas i 
rätt riktning. Det är särskilt viktigt när yttre intressenter är vidareförmedlare 
av organisationens budskap och har en stor inverkan på dess verksamhet.  
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9. Slutdiskussion 
 
Under detta kapitel kommer vi att lyfta fram sådana synpunkter som har 
framkommit under arbetet. Men som till viss del ligger utanför vårt fokus. 
Ur denna diskussion tar vi också fram förslag till vidare forskning. Vi 
avslutar med en metoddiskussion där vi kritiskt granskar vårt eget arbete. 
 

9.1 Slutdiskussion 
 
Vårt sammanfattande intryck av detta arbete är nödvändigheten av att sätta 
upp praktiska mål som förstås av alla berörda medarbetare. Detta är en läxa 
som vi tror gäller oberoende av i vilken typ av organisation som 
förändringen genomförs. Det är lätt att gå vilse i visioner och bra 
formuleringar. Därför är det viktigt att lägga stor energi på att arbeta emot 
praktiska effekter av förändringen. Något som också betonas i vår teori. En 
fungerande kommunikationsprocess blir naturligtvis central, det gäller att 
involvera även yttre intressenter. Detta poängteras av Frambach (1993) och 
Baskerville och Pries-Heje (1998) framförallt för att dämpa osäkerheten 
kring en innovation eller någonting nytt. Det är viktigt för förändringens 
överlevnad att fördelarna med det nya tidigt kan påvisas.  
 
Den förändring som i nuläget pågår på universitetet (det skapande 
universitetet 2006), ser vi som en förändring av andra ordningen (kapitel 
2.2.3). Den inkluderar alla nivåer i organisationen, där en mängd olika 
former av aktörer berörs. Allt från blivande studenter till yttre intressenter. 
Processen har visat att det finns många problem som behöver lösas. Allt 
från det mer traditionella motståndet ”det fungerar inte hos oss” till 
ekonomiska frågor. Detta stämmer väl med det Ahrenfelt (2001) avser med 
en förändring av andra ordningen. En annan viktig sak som ovanstående 
författare tar upp är att förändringen ska bli bestående. I detta sammanhang 
tolkar vi en bestående förändring, som att visionen uppnås. 
Förändringsprocessen kan lida skada av det faktum att universitetet inte 
verkar orka driva processen fullt ut.    
 
Om vi tittar på LTU mer i detalj ser vi att på central administrativ nivå 
förstås visionen väl, men ute i övrig verksamhet finns det svårigheter i att 
kunna omsätta visionen i praktiken. Om LTU har som strategi att vara ett 
skapande universitet måste hela verksamheten verkligen definieras utifrån 
detta. Ska exempelvis klassrumsundervisning bedrivas som de gör i 
nuläget? Det vill säga katederundervisning. Detta kommer i sin tur att 
innebära att många praktiska och politiska frågor måste lösas. Kurser kan 
inte som de många gånger görs idag bedrivas av enskilda institutioner, utan 
samarbetet måste öka. Problemen med schemakrockar kan heller inte tillåtas 
fortsätta med motiveringen att det inte går att undvika.  
 
Teorin pekar också på att en förändring måste få ta tid. Detta gäller 
definitivt en viktig strategisk förändring av den storleksordning som LTU 
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genomför. Vi ser tendenser till att denna process skyndas på. Arenakurser 
ses som klara trots att första årskullen inte har hunnit ta sin examen. Risken 
med detta förfarande är att fel i system permanentas och blir svåra att 
åtgärda. Som exempel tillåts arenakurser utvecklas i vitt skilda riktningar, 
när vissa av dem borde kunna ges som baskurser i samarbete med andra 
arenor.  
 
Synen på marknadsföringen av arenorna bör vidgas. Vår enkätundersökning 
(bilaga 10) visar att de studenter som inte kommer från närområdena inte 
vet vad arenorna handlar om. De stora avstånden och osäkerheten gör att 
studenter väljer andra utbildningar. Vår enkät (bilaga 10) har visat ett behov 
från mer långväga studenter att veta mer om vad arenorna egentligen 
innebär. En åtgärd för att motverka detta är att informera om 
arenautbildningarna på de rekryteringsorter som är aktuella för LTU. 
 
Många av de problem som vi har nämnt kan spåras tillbaka till svårigheten 
att kommunicera ut förändringen så att alla förstår och accepterar den. 
Processen påverkar av en mängd samverkande störningsfaktorer vilket 
Robbins (2001) tar upp. Författaren anser att störningsfaktorer kan vara av 
vitt skilda slag allt från ekonomiska faktorer till intern policys. Arenorna 
måste innebära ett ökat samarbete mellan de olika studieorterna. Dessa orter 
har tidigare fungerat som självständigt öar. Men nu kommer dessa orter vara 
tvungna att förändra sina arbetssätt. Arenakurser kanske måste ges löpande 
under en termin på en ort. Därigenom kanske studieorterna måste förändra 
sina egna utbildningar. Vilket i sig kan leda till ett stort motstånd till 
förändringen.   
 
Vi tror att ett viktigt steg för att kunna vidareutveckla informationen kring 
arenorna är att LTU börjar se sina yttre intressenter som samarbetspartners 
istället för kunder. Med en samarbetspartner finns ett kontinuerligt utbyte 
och intresse för varandras verksamheter, där information har goda 
möjligheter att utbytas och utvecklas. I dagsläget finns det en gräns mellan 
LTU och de yttre intressenterna som gör att utvecklingen med att föra ut 
informationen går trögt. Denna förändring skulle innebära att en ny 
systemgräns sattes upp för informationsstrukturen för arenorna.  
 
Ett allmänt intryck från hela vårt insamlade empirimaterial pekar på behovet 
av någon form av virtuellt verktyg. Dess faktiska utformning är svårt för oss 
att slå fast. Men verktyget borde exempelvis kunna ge indikationer vilka 
kurser som studenten har möjlighet att läsa inom sin tänkta examen, samt i 
vilken ordning utbildningen kan ske.    
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9.1.1 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med denna uppsats har det framkommit ett par punkter som 
kan tjäna som utgångspunkt för vidare forskning. 
 

• Göra om den undersökning som vi har gjort, men att använda ett 
annat analysverktyg som inte så uttalat tar hänsyn till sociala 
faktorer. Detta för att se hur och om resultatet av undersökningen 
skulle bli annorlunda mot den undersökning som vi har gjort. 

  
• Dokumentera hela den förändringsprocess som är gjord och studera 

vad som ligger bakom de olika besluten. Sedan kanske gå vidare och 
se vart processen har hamnat eller är på väg.  

 
• Utveckla en kravspecifikation för det virtuella verktyg som vi nämnt 

om, utifrån någon etablerad utvecklingsmetod.  

9.2 Metoddiskussion 
 
Inneboende i SSM finns en ständig strävan att iterera processen till dess ett 
ideal tillstånd uppnåtts. I vårt arbete har vi dock endast haft möjlighet att 
göra den första iterationen. Det är utifrån det material som vi har presenterat 
här som arbetet ska fortsätta. Vi anser dock att vårt empiriska material 
innefattar många olika intressenter med en stor bredd på våra frågor. Detta 
gör att vi kan ge vår syn på nuläget.  
 
Vi har inte haft möjlighet att göra analys 3 enligt SSM. Denna berör 
politiska maktförhållanden och vi anser oss inte kunna dra några slutsatser i 
analys 3 utifrån det empiriska material vi har. För att kunna göra en 
ordentlig analys 3 krävs att forskaren betraktar förändringsprocessen en 
längre tid. 
 
Uppsatsen behandlar en liten del av helheten kring LTU. Men SSM som 
metod belyser en organisation på flera nivåer och olika perspektiv. Det gör 
att undersökningen trots allt blir relativt bred i sitt perspektiv. Men den är i 
sin första iteration ganska grund. De slutsatser som vi har dragit, har 
teoristöd. Men den faktiska förändringen blir trots allt vår subjektiva syn 
utifrån det samlade materialet. 
 
Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om hur SSM fungerar. Utifrån 
våra erfarenheter drar vi slutsatsen att det är en visserligen mycket bra 
metod. Men den blir fort omfattande för relativt små problem. Vår 
uppfattning är att den lämpar sig bättre för stora uppgifter än för små. Skulle 
vi göra ett liknande arbete i framtiden inom samma ramar skulle vi inte 
välja SSM i första hand.     
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9.2.1 Reliabilitet 
 
Patel och Tebelius (1987) menar att reliabilitet vid forskning kan beskrivas 
med ordet pålitlighet. Med pålitlighet menas hur forskaren kan undvika att 
andra faktorer påverkar informationsutbytet, som till exempel störande 
miljö under intervjuer eller svårtydda frågor. Vidare menar Patel och 
Tebelius att den information forskaren får tag på skall vara pålitlig, det vill 
säga att informationen samlas in och tolkas på ett trovärdigt sätt. 
 
Vi anser oss ha samlat in och tolkat vårt material på ett trovärdigt sätt 
genom att vi deltog båda två vid varje intervjutillfälle och att vi spelade in 
varje intervju. Det faktum att vi båda deltog vid intervjuerna medförde att 
vi lättare kunde tillvarata den information som gavs och att vi båda 
lyssnade och ställde olika följdfrågor. Inspelningen av intervjuerna 
minskade risken för att viss information sållades bort redan vid intervjuerna 
och att sammanhanget tappades bort. 
 
Intervjuerna bokades via telefon där också syftet med intervjun och 
uppsatsen klargjordes. Intervjufrågorna skickades ut i förväg vid alla utom 
en intervju. Vid den intervjun gavs respondenterna möjlighet att läsa 
igenom frågeformuläret och komma med frågor innan intervjun påbörjades.  
 
Enkätundersökningen genomfördes vid två olika tillfällen. Vid det första 
tillfället fick vi hjälp av en lärare i ett arenaämne. Läraren var informerad 
om syftet med enkäten och tankegången bakom frågorna. Vid det andra 
tillfället var vi personligen närvarande när enkäterna delades ut och 
besvarades. Det gjorde att vi kunde svara på eventuella frågor direkt. Enligt 
de svar och reaktioner som vi har fått från studenterna drar vi slutsatsen att 
frågorna har uppfattats på rätt sätt.    

9.2.2 Validitet 
 
Enligt Patel och Tebelius (1987) beskrivs validitet vid kvalitativ forskning i 
termer som rimlighet i insamlad information samt rimlighet i bearbetning 
och analys. De menar att vad forskaren sökte och slutligen kom fram till 
skall överensstämma med vad han eller hon utgick ifrån. 
 
Vår forskning har utförts inom en organisation. Vilket gör resultatet mindre 
generellt för forskningsområdet som helhet. Dock handlar det om en stor 
och komplex organisation med många olika problemställningar. Det har 
gjort att vi kunnat arbeta med ett rikt material. 
 
Vår enkät har ett fåtal respondenter, vilket gör att generalitetet blir lidande. 
Dock är den genomförd vid två olika arenor med studenter från olika 
årsklasser. Det gör å andra sidan att generaliteten ökar i undersökningen. Vi 
är medvetna om att en mindre undersökning av denna typ inte kan ge annat 
än fingervisning åt olika riktningar. Men vi tycker oss ändå se koncensus i 
det insamlade materialet vilket gör det användbart.    
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På grund av ett den undersökta organisationen är mitt uppe i en stor 
förändring, kan vi inte garantera att vår undersökning är valid om den 
upprepas vid ett senare tillfälle. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1:Intervjuunderlag 
 
Denna bilaga utgör vårt intervjuunderlag. Vi kommer att redovisa vilka 
respondenter som har svarat på vilka frågor samt vårt motiv till respektive 
fråga. 
 
Arenautredare 
 

1. Vilken vision finns för arenorna? 
 
Motivering: Ger oss den officiella bilden över tanken med arenorna. 
Kanske också en ledtråd till hur utvecklingen ser ut på längre sikt.  
 
2. Vilken är din syn på arenorna? 
 
Motivering: Bidrar med en mer personlig syn. Visar hur väl visionen är 
förankrad. 
 
3. Hur tycker du att arenorna har förverkligats? 
 
Motivering: Tycker respondenten att visionen så här långt har uppnåtts? 
Finns det några brister eller viktiga erfarenheter kring arbetet? 
   
4. Vilken utveckling vill du se för arenorna, på längre sikt? 
 
Motivering: Respondenten får resonera lite mer fritt kring hur den vill 
att arenorna ska utvecklas. Viktig punkt för att vi ska kunna arbeta med 
den nya rika bilden. I denna fråga möter visionen verkligheten. Frågan 
kan också ge indirekt ledning till maktstrukturer och liknande punkter. 
 
5. Är arenorna ett komplement till de traditionella programmen eller 

utgör de framtiden? 
 
Motivering: Anger den framtida inriktningen för arenorna. Avgörande 
fråga för arenornas överlevnad på längre sikt.  
  
6. Ska arenorna involvera alla befintliga delar och orter av 

universitetet? 
 
Motivering: Följdfråga till ovanstående fråga. Ger ett lite vidare 
perspektiv. 
 
7. Varför arenorna? Vad startade processen? 
 
Motivering: Ger en insikt till förankringen och motivationen inom 
organisationen. Vilken värdegrund står arenorna på (handlar det om att 
locka till sig fler studenter?). 
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8. Vem eller vad driver processen framåt när det gäller arenorna? Hur 
ser organisationen ut i stort? 

 
Motivering: Denna fråga har stor bärighet för undersökningen, när det 
gäller att bestämma uppsatsens perspektiv. Är det exempelvis 
regeringsbeslut som ligger bakom? Eller är det en insats helt från 
universitetets sida? En bild av organisationen hjälper oss att bättre 
kunna förstå resonemanget kring arenorna som helhet. 

 
Studievägledare/Koordinator 
 
Arena 
 

1. Varför skapades arenorna, som företeelse? 
 
Motivering: Visar hur väl visionen kring arenorna är spridd i 
organisationen. Stämmer respondentens bild med den officiella bilden?  
 
2. Vad är visionen med arenorna? 
 
Motivering: Hur var visionen uppfattats av respondenten, viktigt för att 
kunna utarbeta en rotdefinition, vad handlar systemet om? 

 
3. Hur är den omsatt i ert dagliga arbete? 
 
Motivering: Hur påverkar arenatanken det dagliga arbetet? Är den en 
möjlighet eller begränsning, kanske har ingenting förändrats 
överhuvudtaget?  

 
4. Hur tycker du arenorna har utvecklats? 
 
Motivering: Ser respondenten att det har skett någon utveckling i och 
kring arenorna? Ger information om intentionen med systemet. 

 
Information 
 

5. Vilken information om areornas utveckling får ni? 
 
Motivering: Undersöker hur informationen från bland annat LTU 
fungerar. Tränger in i frågeställningar som: finns det för mycket 
information, för lite, inkorrekt med mera. Kan ge en fingervisning om 
vilken typ av information som LTU lämnar ut. 

 
6. Vilken information ges till en student om arena utbildningarna? 

Förutom då redan publicerat material. 
 
Motivering: Ges det riktad information kring det som anses viktigt eller 
sker det slentrianmässigt? Ger vägledning till om visionen omsätts till 
praktisk verklighet. 
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7. Finns det standardiserade förfaranden för informationen till 
arenastudenter? 

 
Motivering: Finns det en medveten tanke bakom 
informationsprocessen? Ger också en fingervisning om vad som driver 
informationsprocessen. 
 
8. På vilket sätt kan studenten få tag i information, förutom genom dig? 
 
Motivering: Visar på kännedom om den totala informationsstrukturen, 
känner respondenten till alla aktörer? 
 

Organisation 
 

9. Hur ser organisationen ut för information till studenterna, både 
blivande och antagna? 

 
Motivering: Ger underlag för att kunna tränga in djupare i våra rika 
bilder. Viss information kring normer, regler och värderingar. 
 
10. Vem ansvarar för vad studenterna får veta? Internetmaterial och 

liknande. 
 
Motivering: Visar på beslutsnivåer inom organisationen. Återkopplar 
till fråga 7 och 8. 
 
11. Finns det något samarbete med andra organisationer? Skulle ett ökat 

samarbete vara önskvärt? 
 
Motivering: Följdfråga till fråga 7. Berör kontakten med omvärlden, 
vilket intresse som finns från universitets sida för ett samarbete. Ger 
underlag för den nya världsbilden. 

 
Arbetssätt 
 

12. Frånsett ett ökat antal elever generellt, finns det ett ökat behov av 
vägledning från arenastudenterna gentemot programstudenter? 

 
Motivering: Berör vilka förändringar som har skett via arenainförandet. 
Ger bakgrundsinformation till både nuläget och en framtida situation. 
 
13. Vilka konsekvenser får detta i ditt arbete? 
 
Motivering: Vilken praktisk betydelse har arenorna i respondentens 
dagliga arbete? Ses arenorna som en möjlighet eller en motgång? 
 
14. Är det någon skillnad mellan spridningen på kursval när det gäller 

arenastudenter mot andra studentgrupper? 
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Motivering: Utnyttjas arenorna som det var tänkt? Hur viktiga upplever 
respondenten att de större valmöjligheterna är? 
 

Student 
 

15. Vilka är de vanligaste frågorna studenterna har om arenorna? 
 
Motivering: Ger en fingervisning till vad studenterna saknar 
information om. 

   
16. Hur insatta är eleverna om arenorna, när de kommer till er? 
 
Motivering: Fungerar informationsstrukturen? Visar också i vilken 
utsträckning arenatanken har slagit igenom. 

 
17. Vilket är det vanligaste problemen som en arena student frågar om? 
 
Motivering: Har ett lite vidare grepp än fråga 14. Berör mer helheten 
såsom examina och annat. 

 
18. Finns det något område inom informationen till arenastudenter som 

du skulle vilja utveckla och förändra? 
 
Motivering: Ger underlag till den nya rika bilden, överensstämmer med 
respondentens önskan om förändring? 

 
19. Hur långt in i utbildningen vill studenterna vara informerade? 
 
Motivering: Återknyter till fråga 17, används för att undersöka 
skillnaden i uppfattning mellan studenten och informationsgivare. 

 
20. Finns det fastlagda utbildningsplaner? Positivt, negativt 
 
Motivering: Inriktar sig på den nuvarande strukturen och tjänar också 
som utgångspunkt för en utvecklande diskussion. 
 

Studievägledare, gymnasieskola/studierektor, folkhögskola/vägledare, 
vägledningscentrum  
 
Information 
 

1. Hur informerar ni personer som vill veta mer om arenastudier? 
 
Motivering: Ger en bild av hur informationen i dagsläget lämnas. Hur 
insatt är respondenten överhuvudtaget om arenorna? Är det så att de 
rutinmässigt slussar personer vidare? 

VI 



Bilaga 1 

 
2. Till vem slussar ni de intresserade vidare? 
 
Motivering: Denna fråga ställs för att klargöra nulägesbeskrivningen i 
det fall att respondenten svarar att de bara slussar intresserade vidare i 
systemet. 
 
3. Vad känner ni till om arenorna? Vision, mål med mera 
 
Motivering: Går ner mer på djupet med respondentens insikt om 
arenorna. Vad är den allmänna bilden av arenorna? 
 
4. Vilken är den vanligaste frågan som du får kring arenorna? 
 
Motivering: Bidrar till nulägesbilden och problemområden. Vari ligger 
de största problemen just nu? Det kanske finns ett större problem som 
ligger utanför LTU kontroll. 
 
5. Innebär areorna någon förändring i ert arbete? 
 
Motivering: Frågan har egentligen inte så mycket att göra med den 
faktiska rika bilden. Men den utreder attityden till arenorna. Kan ge 
indikationer på möjliga lösningar. 
 
6. Vilken information om areornas utveckling får ni? 
 
Motivering: Undersöker hur informationen från bland annat LTU 
fungerar. Tränger in i frågeställningar som: finns det för mycket 
information, för lite, inkorrekt med mera. Kan ge en fingervisning om 
vilken typ av information som LTU lämnar ut. 
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Bilaga 2: Enkät underlag 
 
I denna bilaga utgör vårt enkätunderlag. Vi redovisar även vår motivering till de olika 
frågorna i enkäten. 
 
Studenter 
 

1. Varför valde du att studera via en arena? Markera de tre viktigaste 
alternativen med 1, 2 och 3. 1 för viktigast o.s.v. 

 
Friare kursval 
Möjlighet att ta ut flera 
examina 
Kompisar sökte 

Rekommenderades av 
studievägledare, handläggare 
Annat………………………. 

 
 
Motivering: Vad var det i informationen kring arenorna som var avgörande för 
studentens beslut? 
 
2. Hur viktigt var det för dig att kunna göra de fria kursvalen inom 

arenorna, när du valde denna utbildning? Markera en av rutorna på 
skalan. 

 
                        Oviktigt                      Mycket viktigt 
 
Motivering: Vilken betydelse har de fria valen för studenterna? Infrias LTUs 
tanke med arenorna och deras fria val? 

 
3. Vilken väg att skaffa information kring arenorna, skulle du 

rekommendera en blivande student? Markera högst två alternativ. 
 

LTU 
Vägledningscentrum (AF) 
Gymnasieskolan 
Folkhögskolan 
Utbildningsmässan 

Öppet hus på LTU 
Högskolekatalogen 
Internet 
Annat…………….. 

 
 

Motivering: Denna fråga bygger en nulägesbild. Ger indikationer på de svagheter 
som finns i hur informationen ges ut.  

 
4. Hur anser du valinformationen kring arenorna har varit? Markera 

en av rutorna på skalan. 
 

Dålig                                       Mycket bra 
 

Motivering: Undersöker om den nuvarande informationen är tillräcklig. 
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5. Hur anser du informationen kring din specifika examen har varit? 

Markera en av rutorna på skalan. 
 

Dålig     Mycket bra 
 

Motivering: Undersöker om den nuvarande informationen är tillräcklig. 
 

6. Hur skaffade du dig information om din utbildning innan du valde?  
Markera ett eller flera alternativ. 

 
Internet 
Utbildningsmässan 
Öppet hus på LTU 
Högskolekatalogen 
LTU 

Vägledningscentrum (AF) 
Gymnasieskolan 
Folkhögskolan 
Annat……………….. 

 
 

Motivering: Hur skaffar sig en blivande student information kring arenorna? 
 

7. När du väljer kurser inom din arena, hur skaffar du dig då 
nödvändig information? Markera ett eller flera alternativ. 

  
Genom kompisar 
Via studievägledningen 
Via valguiden på Internet 
Via den aktuella kursens 

hemsida 

Via lärare på den aktuella 
kursen 

Annat……………………… 

 
Motivering: När studenten väl är inne i systemet, hur skaffar den sig då 
nödvändig information? 

 
8. Hur långt i förväg vill du ha dina kursval fastställda? Markera ett 

alternativ. 
 

1-2 Terminer 
3-4 Terminer 

5-6 Terminer 
7- eller fler terminer 

 
Motivering: Hur långt i förväg anser studenterna att de behöver information om 
möjliga kurser för den examina de vill ha ut? 

 
9. Hur tidigt under utbildningen vill du ha information om din 

examen? Markera ett alternativ. 
 

Direkt du sökte 
Efter 1:a året 

Efter 2:a året 
Efter 3:e året 

 
Motivering: Ger en fingervisning till hur pass omfattande ett eventuell system 
måste vara.  
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10. Hur många gånger har du kontaktat din 

studievägledare/koordinator under utbildningen? Markera ett 
alternativ. 

 
1-2 gånger 
3-4 gånger 

5-6 gånger 
7 eller fler gånger 

 
Motivering: Ger en fingervisning till behovet av studievägledning. Stämmer 
studenternas uppfattning av situationen överens med studievägledningen? 
 

 

X 



Bilaga 3 

Bilaga 3: Vad är en arena? 
 
Under läsåret 2001/2002 drog Luleå Tekniska Universitet igång en större 
förändringsprocess, som syftade till att drastiskt förändra den traditionella 
hierarkiska universitetsorganisationen. Ett viktigt inslag i denna förändring 
var införandet av arenor. En arena är ett alternativ till de program som 
tidigare har funnits. Arenatänkandet innebär att studenten har tillgång till ett 
betydligt större kursutbud än om han eller hon hade läst traditionella 
program. Det finns möjligheter att läsa inom ett flertal olika ämnesområden: 
Teknik, ekonomi, lärande, musik, media och samhällsvetenskap. Varje 
arena har sin speciella inriktning. Ett exempel på detta är Arena Media, 
Musik & Teknik (MMT). Här fokuserar kurserna gentemot media och 
musik.   
   
  Studenten kombinerar själv ihop de kurser som den vill läsa för att uppnå 
en viss examen exempelvis kandidat eller magister. Under det första året 
bestämmer sig studenten för vilken inriktning och examen som den ska ta. 
En viktig sak att observera är att en student kan antas till en arena utan att 
ha de alla de förkunskaper som krävs för att uppnå en viss examen. Det 
finns naturligtvis möjligheter att komplettera dessa kunskaper, men det kan 
leda till att studietiden förlängs. Kurser knutna till arenorna ges i Piteå, 
Luleå och Skellefteå. Det finns för närvarande 6 arenor att välja mellan. 
 

• Arena Lärande  
• Arena Media, Musik och Teknik 
• Arena Management och Teknik i Nätverk 
• Arena Innovativ Teknik & Företagande 
• Arena Jordens Resurser 
• Arena Livsstil, Hälsa & Teknik 
• Arena Rymd (start HT 2004 i Kiruna) 
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Bilaga 4: Strategiutredare, LTU,  (031205) 
 

1. Vilken vision finns för arenorna? 
 

• A: Med avstamp från det strategiska arbetet var det ett antal 
hotbilder som vaskades fram. Det handlade om finansiering, 
kundens makt (hoppa mellan utbildningar), individerna valde på 
nya sätt överhuvudtaget en större valfrihet. Utifrån den hotbilden 
växte det fram en intention att komma fram till någonting nytt. 
Bland annat genom att kombinera utbildning med forskning, 
forskningsutbildning. Samtidigt handlar det bland annat också 
om anslag och liknande. Arenorna är ett sätt att möta det som 
händer i omvärlden. En hel del handlar om att kunna kombinera 
nya saker (musik och teknik). Men också att kunna starta 
forskning och forskningsutbildning inom större områden. 
  

• B: Forskningen, utbildningen ska i högre grad kunna knytas ihop 
med det övriga samhället. Betonar att arenorna ska ge 
möjligheter för studenterna att kunna kliva in i verkliga projekt 
och verkligen göra saker. Projekten ska  i sin tur vara kopplade 
till det övriga samhället. Detta ökar meningsfullheten i 
studietiden med denna verklighetsförankring.  

 
• A: Meningen med arenorna var också att det skulle finnas olika 

möjliga utgångar.   
  

2. Vilken är din syn på arenorna? 
 
3. Hur tycker du att arenorna har förverkligats? 
 

• B: På ett par av arenorna har det upptäckts att den starka 
kopplingen till forskningen kanske har kommit för tidigt. Det 
kanske vore bättre att börja med detta i trean eller fyran.  

 
• A: Arenorna har tillåtits att utvecklas ganska fritt åt var sitt håll 

inom vissa ramar. Detta förändras hela tiden, tack och lov. Saker 
rättas till hela tiden. Inom arena nätverk var det meningen med 
att ha en fadderkommun. Med tiden kom fokus att bli bransch 
och kommun. 

  
• B: I vissa fall har det varit svårt att realisera arenatankarna. Det 

har krockat med moduler, schema och bussningar. 
Kommunikationerna har varit stökiga mellan de olika orterna. 
Det handlar om betalning och annat. Det kan ha varit svårt att få 
handledare till vissa av de här studentprojekten. Detta kan i sin 
tur bero på tidsbrist eller liknande orsaker. Det tänkta tillståndet 
har med tiden beskurits av sådana här praktiska detaljer. De som 
är inne i det är nöjda med upplägget. Studenterna upplever att de 
får en bredare kompetens. Grupperna blir mer blandade.  
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4. Vilken utveckling vill du se för arenorna, på längre sikt? 
 

• A: Att universitetet kan hålla fast vid arenornas 
gränsöverskridande. Fortsätta attrahera forskare, studenter med 
arenorna som utgångspunkt. Kunna dra till oss många olika typer 
av studenter. Det ska också finnas nya sätt att studera. Just med 
tanke på att tekniker kombineras med pedagoger. Där det går för 
studenter att möta forskningen ska det också ske, med studentens 
förutsättningar.  

 
• B: Interaktionen över hela universitetets ska fortsätta öka och 

även med omvärlden. Interaktionen ska vara en källa till 
förnyelse och leda till nya projekt. 

 
• A: Redan nu har det uppstått nya forskningsprojekt som inte 

skulle ha uppstått i vanliga fall. Detta blir en naturlig sak när det 
gäller att anpassa tekniken efter människorna och inte tvärs om. 
En annan viktig sak som fanns från början var att enskilda 
individer skulle kunna komma in  utifrån och plocka det som var 
av intresse från arenautbildningarna. Där är utvecklingen dock 
inte än. Den delen borde in mer än hittills.   

 
5. Är arenorna ett komplement till de traditionella programmen 

eller utgör de framtiden? 
 

• A: Enligt den initiala planen skulle allting samlas inom 
kunskapsområden. Men nu ser vi det mer som att allting ska leva 
sida vid sida. Fast det är den framtida utvecklingen som 
bestämmer hur allting ska fungera (arbetsgivare, studenter). Det 
är utvecklingen som styr. Det kommer att ta ett tag att arbeta in 
detta i allas medvetande. Dock finns det mycket annat som ligger 
i den strategiska planen som också ligger och påverkar både 
program och arenor. Enligt den strategiska planen ska 
kunskapsbyggandet prägla arenorna och så vidare. 

  
• B: Det som finns i den strategiska planen har börjat prägla även 

programmen. Prefekterna har även som uppdrag att förnya 
utbildningen inom de traditionella programmen också. 

  
• A: Universitetsstyrelsen har sagt att nu ska det inte inrättas fler 

arenor utan de befintliga ska utvecklas. Personligen tror 
respondenten att det är bättre att satsa på ett fåtal arenors särart i 
stället för att starta upp fler. Detta för att de på detta sätt enklare 
kan behålla sin särart.  
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6. Ska arenorna involvera alla befintliga delar och orter av 
universitetet? 

 
• A: Ja, det finns ett uppdrag att varje institution ska medverka i 

arenorna. Bägge respondenterna upplever att det görs också idag. 
  
• B: De flesta är med och de som inte är det är på väg in. Boden 

och Piteå är med. Skellefteå är med på ett hörn. Kiruna har fått i 
uppdrag att planera arena rymd om ett år. Det som har försvårat 
detta är logistiken mellan de bägge orterna. Mycket handlar om 
att bygga ut kommunikationerna. Detta återkopplar till 
mötesplatsen, att utveckla kommunikationerna mellan 
individerna.  

   
7. Varför arenorna? Vad startade processen? 
 

• De är bägge utredare för arenorna. 
 
• A: Universitetets gamla strategiska plan gick ut och det 

behövdes en ny. Detta innebar att ta ut verksamhetsinriktningen. 
Den gamla strategiska planen (1997-2000) var för kortsiktig 
enligt internrevisorerna. Universitetet behövde blicka framåt och 
i det växte arenorna fram. Men de var alltså inte planerade från 
början, utan kom att ingå i projektet kring Universitetet 2006. 

 
• B: Den strategiska planen innehöll fokus för verksamheten. Det 

handlar om mötesplats, kultur, kunskapsbyggandet. 
Fokusområdet för verksamheten kom att bli arena. 

  
• A: Det som kallas arena är vad vi ska göra. Kunskapsbyggandet 

är på vilket sätt ska vi göra det. Mötesplatsen och kulturen hur 
ska vi stödja sättet vi gör det på och det vi gör.  

 
• B: Det gällde också att definiera de områden (kunskapsområden) 

som sedan skulle bli arenorna. Det var en komplicerad process 
där det gällde att få någon att sätta ner fötterna och säga vad som 
skulle göras. Det handlade mycket om prioriteringar. 
Representanter från alla ämnen bjöds in till en öppen diskussion 
för att diskutera fram arenorna. Vissa arenor kom fram väldigt 
fort i samband med detta. Medan andra har formats med tiden. 
En del arenor har blivit beslutade nu i oktober, alltså tre år 
senare.  
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8. Vem eller vad driver processen framåt när det gäller arenorna? 
Hur ser organisationen ut i stort? 

 
 

• B: Vad borde vara insikten om att det är ett bra sätt att bedriva 
forskning och utbildning. Detta borde vara drivkraften. Som i sin 
tur finns mer på andra håll än på vissa. Frågan är också om den 
kraften räcker till att bedrivas inom den ordinarie verksamheten. 

  
• A: Arenorna ska ju in i den ordinarie verksamheten.  
 
• B: Prefekterna har detta som sin personliga uppgift att driva de 

här sakerna framåt. Det är inte institutionerna som driver dem 
framåt, utan de som personer. Detta sker utifrån direktiv, men 
också från personliga erfarenheter. Detta är en radikal förändring 
från idag då de drivs från fakultetsnämnderna. Arenorna har 
tidigare varit väldigt övergripande då fakultetsnämnderna inte 
har varit kopplade till en institution eller annan verksamhet. 
Tidigare har bägge fakultetsnämnderna varit inblandade 
(tekniska och filosofiska), detta för att säkerställa detta med 
gränsöverskridande. Nu läggs allting över på prefekten så det 
gäller att denna kan driva detta frågor utifrån 
ursprungsintentionerna.  

 
• A: Mycket handlar om att ha ett universitetsperspektiv och inte 

ett institutions perspektiv. Tidigare har utvecklingen drivits av en 
intern konkurrens om resurser.  

 
9. Övrigt 

 
• Arenautbildningen innehåller både arenautbildning och 

forskning. 
 

• Arenorna blir också en vidgad öppen ingång för dem som inte 
vet vad de vill gå och kan välja efter hand.    
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Bilaga 5: Koordinator, LTU, (031209) 
 

Arena 
 

1. Varför skapades arenorna, som företeelse? 
 

• Arenorna kom till som ett uttryck för det skapande universitetet. 
Arenorna var ett steg för att kunna komma fram till ett 
egentligen nytt tänkande.  

 
• Detta har dock inte varit alldeles tydligt under skapelseprocessen 

av arenorna. Visionen har inte alltid funnits med. Under en 
period kändes det som att fokus låg på att skapa arenor istället 
för det skapande universitetet. Arenaprocessen var så omfattande 
att det var vad man orkade med för tillfället. Diskussionen kom 
att handla om det var arenorna som skulle finnas än kring själva 
visionen. Skapelseprocessen av arenorna har tidvis varit väldigt 
otydlig. Respondenten uppfattade att arenorna kom till för att 
kunna komma fram till den vision som fanns för det skapande 
universitet 2006.  

  
2. Vad är visionen med arenorna? 
 

• Ökad valfrihet. Det handlade om att ta fram en ny pedagogik och 
försöka att fokusera på målen istället för vägen. 

  
3. Hur är den omsatt i ert dagliga arbete? 

 
• Den ligger som ett fundament till det respodenten håller på med. 

Arenorna blir hans bästa argument när respondenten vill ändra 
på någonting. Arenorna blir en grundprincip i hur saker och ting 
ska göras. 

  
• Exempelvis det nybyggda huset i Piteå är byggt för att vara en 

mötesplats och inte en produktionsenhet. 
  

• Just nu pågår en mängd mindre interna diskussioner kring 
exempelvis mötesplats. Vad innebär då allting egentligen? Hur 
ska visionen kunna förverkligas? 

 
• Vardagen påverkas i hög grad.  
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4. Hur tycker du arenorna har utvecklats? 
 

• Med tiden blir det alltmer tydligt hur svårt det är att göra denna 
typ av utveckling. Det är helt olika kulturer som ska mötas. Det 
finns svåra kulturskillnader. Diskussionen har fått pågå för länge 
kring hur arenorna kom till istället för hur arbetet ska gå vidare. 
Alla måste inse att förändringen är här. 

 
• Arenorna är så olika att det är svårt att tala om vad en arena är 

för någonting. Det är svårt att hitta en definition vad en arena är. 
Samtidigt som det finns gemensamma kriterier är det mycket 
som är olika. 

  
• Detta kan bero på att flera arenor startade samtidigt och hade 

väldigt lite kommunikation mellan varandra, samtidigt som 
valfriheten blev väldigt stor inom arenorna. Administrationen 
utsätts för stora påfrestningar i och med detta. 

  
• Arenorna har puttat på universitetsutvecklingen ordentligt. 

Många börjar dock betrakta arenorna som färdigutvecklade. 
Ekonomiskt stöd och liknande börjar rikta in på ett drift istället 
för ett utvecklingsläge. Det är arenorna inte klara för. Det verkar 
handla om korridorutveckling där skillnaden är stor i hur de 
olika enheterna har påverkats. Kopplingen mellan dessa är inte 
alldeles tydlig. Utvecklingen har inte läckt ut i organisationen. 

  
Information 
 

5. Vilken information om areornas utveckling får ni? 
 

• Koordinatorgruppen träffas ganska ofta. Där ventileras problem, 
förutsättningar och ramar. Vad andra gör och lägesrapporter 
produceras. Respondenten får alla dessa lägesrapporter. 

 
• Utvecklingen av arenorna är strategisk, i hur ska det göras.  Där 

är koordinatorerna inblandade till 90%. 
 

• Problemet är att kurserna ska uttrycka det skapande universitetet 
och den kommunikationen ser koordinatorerna lite av, just hur 
de ska göra det. Den stora diskussionen på det planet saknas. 
Koordinatorerna kan inte se vad som händer på kurserna i år 
exempelvis. 

  
• Det saknas praktiska exempel att relatera till. 

 
• Det är helt enkelt svårt att bedöma arenorna. Det är väldigt olika 

mellan personer hur mycket och i vilken utsträckning vissa 
personer kan bidra med. Alla måste släppas in i en högre grad. 
Detta hade motverkats till viss del om informationen kom ut i 
högre grad.  
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6. Vilken information ges till en presumtiv student om arena 
utbildningarna? Förutom då redan publicerat material. 

 
• Det kommer en hel del frågor via mail. Dessa rör ganska så 

grundläggande frågor som finns i det tillgängliga materialet. Det 
kan handla om att man inte har förstått materialet eller inte har 
kunnat ta till sig det. 

  
• Frågan uppstår om studenterna förstår skillnaden mellan att läsa 

på ett program eller på en arena. Den typen av frågor får de inte. 
Men respondenten är osäker om att studenterna egentligen 
greppar vad det handlar om.  

 
• Det verkar som att de presumtiva studenterna förstår att det finns 

en principiell skillnad och att de gör ett grovt val som de sedan 
förfinar eftersom. 

  
• Problemet är att det försvinner mycket tid i början när 

studenterna ska komma på vart de vill ta vägen. Ju mer tappad 
tid desto mindre valmöjligheter.  

 
• De presumtiva studenterna ser arenorna som en större öppen 

ingång.  
 

7. Finns det standardiserade förfaranden för informationen till 
arenastudenter? 

 
• Koordinatorerna möter studenterna under nolleperioden för att 

ge en grov bild.  
 
• Sen har koordinatorerna ett möte med studenterna för att hjälpa 

dem inför valet.  Där gås de grova stråken igenom. Det finns 
även olika sorters representanter på plats som de kan fråga. De 
får även material skickat till sig före valet som går igenom 
exempelvis examensvägen mer i detalj. 

  
• Det har också funnits navigatörer som har kunnat tipsa om vad 

de ska välja och vilka de ska tala med. Denna kommunikation 
har skett enskilt eller i grupp. Dessa har också kollat upp hur 
studenterna ligger till med sin examen och liknande. Dessa 
navigatörer försvinner eftersom behovet av dem inte tycks 
finnas. Respondenten är dock av den annan åsikt, detta eftersom 
arenan är så pass stor och bred. Samtidigt har behovet av 
studievägledning minskat med tiden, eftersom studenterna får 
allt bättre kunskaper. Respondenten vet inte vad det beror på. Nu 
kommer enbart en tredjedel av åk 1 till valmötena till skillnad 
från alla som det var tidigare.  
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8. På vilket sätt kan studenten få tag i information, förutom genom 
dig? 
 
• Navigatörerna. 
  

Organisation 
 

9. Hur ser organisationen ut för information till studenterna, både 
blivande och antagna? 

 
• Se fråga 7. 
 

10. Vem ansvarar för vad studenterna får veta? Internetmaterial 
och liknande. 

 
• Respondenten och en kollega, bägge koordinatorer. De har 

mailkontakt med studenterna. Sedan finns det någon som är ett 
mellanting mellan studieledare och studierektor på Arenan. Den 
skickar ut mycket material, personen sammanfattar också 
arenans styrgruppsmöte (hålls några gånger per termin) där 
bland annat studentrepresentanter sitter med, samt rektorer 
representanter från kåren. 

  
• En annan kollega har skrivit ihop en studievägledning. Där det 

ges ett exempel på hur en examen kan se ut.  
 

11. Finns det något samarbete med andra organisationer? Skulle ett 
ökat samarbete vara önskvärt? 

 
• Det finns inget egentligt samarbete. 
 
• Dock har det varit möten mellan studievägledare och personal på 

universitetet för att förklara vad en arena är exempelvis. 
  

• Involverade lärare på olika kurser har varit ute och berättat på 
olika mässor.  

 
• Det finns ingen annan hjälp från någon annan organisation. 

 
• Det finns ambitioner att referensgruppen ska vara någon form av 

ambassadörer, men det är inte helt enkelt. De träffas för sällan. 
Dock skulle det få stor betydelse om referensgruppen sade 
någonting.   
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Arbetssätt 
 

12. Frånsett ett ökat antal elever generellt, finns det ett ökat behov 
av vägledning från arena studenterna gentemot program 
studenter? 

 
• Både utanför och inom arenan finns det ett ökat behov av 

vägledning. Respondenten vet inte om det beror på valfriheten 
eller någonting annat. Alla idag väljer kurser, även de 
obligatoriska. Det gör att studenterna tänker mer i sina val. 

  
• Många vill idag veta vad en kurs egentligen innehåller. Det ökar 

trycket emot kursansvariga. 
  

• Respondenten tror att det kommer att bli tuffare för bra kurser 
med dåliga lärare. Då försöker studenterna hitta kryphål för att 
inte behöva läsa dessa kurser.  

 
13. Vilka konsekvenser får detta i ditt arbete? 
 
14. Är det någon skillnad mellan spridningen på kursval när det 

gäller arenastudenter mot andra studentgrupper? 
 

• Arenastudenterna väljer vildare, friare kurser. Tar helt 
banbrytande val. De blir stressade av att hinna med att göra alla 
dessa val. Vågar blanda mer.  

 
Student 
 

15. Vilka är de vanligaste frågorna studenterna har om arenorna? 
 

• Många vill ta ljudkurser i Piteå. Problem uppstår då med 
behörighet, hur många kan komma, platsgaranti. Universitetet 
ska egentligen stå som garant för att de ska kunna göra detta. 
Detta är den vanligaste och den svåraste frågan. 

   
• En stor fråga är hur en arenastudent står emot programstudent? 

Hur fungerar de på arbetsmarknaden? Vad är det nyttiga med 
arenorna? 

 
• De flesta avhoppen till programmen sker på grund av att man vill 

specialisera sig. Vill ha samma möjligheter som 
programstudenter.  

 
• En annan fråga rör, vad behöver jag? Studenterna har inte satt in 

sig i vad de egentligen behöver.  
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16. Hur insatta är eleverna om arenorna, när de kommer till er? 
 

• Studenterna är ganska medvetna om sin examen. De vet att deras 
mindre val påverkar i hög grad deras examen. studenterna förstår 
i  vilken ordning de måste välja. 

  
• Sen kan man fråga sig om studenterna verkligen förstår vilken 

valfrihet de har.  
 

• Studenterna är väldigt strategiskt medvetna om sina val och 
deras betydelse. 

 
• Många tycker att det är svårt att få en helhetsbild över 

utbildningen. 
 

17. Vilket är det vanligaste problemen som en arena student frågar 
om? 

 
• Schemat krockar ofta. 
  
• Lösningen på detta är att strukturen på kurserna inte får vara så 

schemalåst som den är idag. Det kan innebära att studenterna får 
tillgång till samma föreläsning vid flera tillfällen.  

 
18. Finns det något område inom informationen till arenastudenter 

som du skulle vilja utveckla och förändra? 
 

• Det behövs något hjälpmedel för att kunna planera sin utbildning 
på ett bra sätt. Exempelvis med förkunskaper och annat. Detta 
för att få en grov mall över hela utbildningen. 

   
• Kanske borde processen börja tala om kompetenser istället för 

specifika kursval. 
 

• Informationen måste komma ut snabbare överhuvudtaget. 
Administrationstiden måste snabbas upp.  

 
19. Hur långt in i utbildningen vill studenterna vara informerade? 
 

• Studenterna vill veta att det finns någon form av mall att bryta 
mot, så att det finns någonting att falla tillbaka emot. 
Studenterna vill ha någonting att ha i handen.  
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20. Finns det fastlagda utbildningsplaner? Positivt, negativt 
 

• Det ska inte vara fasta utbildningsplaner egentligen på en arena. 
 
• Det ska vara tydligt vad som krävs istället.  

 
• Tanken från början var att det skulle finnas kursgrupper istället 

för specifika kurser. 
  

• Det ska också kunna gå att ta in studenter utifrån. 
 

• Examen ska innebära en kompetens, inte en samling kurser. 
Positivt är att studenterna gör avvägda val. Det negativa är att 
det blir en    stor stress 

 
21. Övrigt 

 
• Från början sades det att arenorna skulle bli någon form av 

standard. Det är det ingen som tror på idag. Programmen har 
blivit ett huvudspår i arenorna och respondenten ser inget fel i 
det. Det är det som organisationen klarar av just nu. 

 
• Administrationen just nu klarar inte av arenorna. Fungerar den 

fungerar arenorna.  
 

• Ett av problem som respondenten ser det är att arenorna ska 
uttrycka det skapande universitetet. Men de är ju egentligen en 
delprocess. Processen är inte homogen. 

  
• Det ligger ett problem i information ur ett ledarskapsperspektiv. 

Hur förankra och förtydliga universitetsprocessen? 
  

• Alla vet inte vad en arena är och deras specifika roll. 
Förankringsarbetet bygger på information och det är inte 
speciellt långt gånget. 

  
• Koordinatorerna saknar formell makt, kan dock påverka själva. 

  
• Respondenten menar att många inte har en blekaste aning om 

vad kunskapsbyggande är, trots att det är en av hörnpelarna för 
förändring.  

 
• Ibland kan informationen till studenterna vara bättre än inom 

själva organisationen. Informationen finns där, men den får inga 
konsekvenser och därigenom inget värde.  

 
• Ibland ska material in alldeles för fort och för tidigt. Saknas en 

helhetssyn i organisationen. 
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Bilaga 6: Studievägledare, LTU,  (031205) 
 
Arena 
 

1. Varför skapades arenorna, som företeelse? 
 

• Ett slags akademiskt fik. Med aktiva och självständiga studenter 
som utvecklas genom möten med andra studenter inom andra 
discipliner än sin egen. Studenterna tar ansvar för sitt eget 
lärande. Studenterna utformar själv sin egen examen och 
utbildning.  

 
2. Vad är visionen med arenorna? 

 
• Tvärvetenskapliga utbildningar 

 
3. Hur är den visionen omsatt i ert dagliga arbete? 
 

• Bra. Utbildningen är tvärvetenskaplig. Studenterna har möjlighet 
att välja själva.  

 
4. Hur tycker du arenorna har utvecklats? 
 

• Studievägledningen jobbar överhuvudtaget inte med visioner. 
 

Information 
 

5. Vilken information om areornas utveckling får ni och hur får ni 
den informationen? 

 
• Informationen kommer via styrgruppen eller motsvarande. 

Benämningarna kan skifta för varje arena. 
 

6. Vilken information ges till en student om arena utbildningarna? 
Förutom då redan publicerat material. 

 
• Informationen kommer via studievägledare, koordinator och 

arenasamordnare. 
 

7. Finns det standardiserade förfaranden för informationen till 
arenastudenter? Exempelvis att alla årskurs 1 elever ska få en 
viss information. 

 
• Finns ingen sådant förfarande eftersom arenorna skiljer sig så 

pass mycket åt mellan varandra.  
 

XXIII 



Bilaga 6 

8. På vilket sätt kan studenten få tag i information, förutom genom 
dig? 

 
• Via nätet 
 
• Koordinatorer 

 
• Arenasamordnare 

 
Organisation 
 

9. Hur ser organisationen ut för information till studenterna, både 
blivande och antagna studenter? 

 
• Skiljer sig inte från programmens organisation. 
 
• Mässor 

 
• Öppet hus 
 

10. Vem ansvarar för vad studenterna får veta? Internetmaterial 
och liknande. 

 
• Koordinatorerna 
 

11. Finns det något samarbete med andra organisationer 
(Arbetsförmedling, gymnasieskola med mera)? Skulle ett ökat 
samarbete vara önskvärt? 

 
• Ökat samarbete är alltid önskvärt. Men det skiljer sig dock inte 

från programmen. 
 
• Gymnasieskolan anser sig inte alltid har tid med oss. 

 
• Många, även inom Luleåområdet är dåligt informerade om vår 

verksamhet. 
 

Arbetssätt 
 

12. Frånsett ett ökat antal studenter rent generellt, finns det ett ökat 
behov av vägledning från arena studenterna gentemot program 
studenter? 

 
• Ja, eftersom de ska bygga sin egen studieplan.  
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13. Vilka konsekvenser får detta i ditt arbete? 
 

• Ökat krav på kunskapsbredd 
 
• Längre handledningstid 

 
• Kan få prioritera bort andra frågor. 

 
14. Är det någon skillnad mellan spridningen på kursval när det 

gäller arenastudenter mot andra studentgrupper? Väljer man 
annorlunda 

 
• Varierande val av huvudinriktningen mellan studenterna. Det 

fria valet blir i själva verket minimalt för arenastudenterna, detta 
genom att arenakurserna är obligatoriska.  

 
Student 
 

15. Vilka är de vanligaste frågorna studenter har om arenorna? 
 

• De presumtiva studenterna undrar om en arenautbildning är lika 
mycket ”värd” som en traditionell programutbildning. Det finns 
också funderingar om arbetsgivarna verkligen förstår vad en 
arenautbildning egentligen innebär.  

 
16. Hur insatta är studenterna om arenorna, när de kommer till er? 

(Vilken examen man kan ta ut, vilka kurser man ska välja med 
mera) 

 
• Presumtiva studenter (som kommer utifrån) är väldigt osäkra om 

vad arenorna egentligen handlar om överhuvudtaget. Examen, 
kursval och liknade frågor har de inte ens tänkt på. 

 
• De som har kommit in i systemet är duktiga på att söka fram 

information själva. Kollar av mot studievägledningen om de har 
tänkt rätt. Valen sker ofta via kompisars inrådan.  

 
17. Vilket är det vanligaste problemen som en arenastudent frågar 

om? 
 

• Hur det kommer att fungera med paraelläsning på flera orter? 
 
• Praktiska frågor kring schemakrockar och annat. 

  
• Vad ska jag välja? 

 
• Vad saknas för examen? 
 

XXV 



Bilaga 6 

18. Finns det något område inom informationen till arenastudenter 
som du skulle vilja utveckla och förändra? 

 
• För att underlätta transformationsprocessen skulle det underlätta 

om den grundläggande organisationsstrukturen på de olika 
arenorna vore mer lika. Till exempel att betona ett antal 
grundläggande arenapoäng. Detta skulle kunna ge vinster både i 
själva omformningsprocessen och öka möjligheterna till 
samläsning mellan arenorna. En viktig bit i detta är att antalet 
studenter för närvarande är vikande. 

 
• Överhuvudtaget skulle det vara bra om det kunde finnas 

likvärdig information i början till alla arenor. Till exempel på hur 
utbildningarna kan skräddarsys.   

 
19. Hur långt in i utbildningen vill studenterna vara informerade? 

Vill studenterna få examensinformation redan i 1:an exempelvis. 
 

• De flesta studenter vill veta målet och förändringar som kan ske 
under ”resans gång”. Mest frågor under åk 2.  

 
20. Finns det fastlagda utbildningsplaner? Görs en individuell 

utbildningsplan för varje enskild arenastudent som omfattar 
hela utbildningsperioden? Vore detta ett bra hjälpmedel att 
införa den som en rutin om det inte redan finns? 

 
• Nej! Om det finns en fast utbildningsplan blir det enligt 

respondentens synsätt en återgång till de gamla programmen. 
Syftet med arenorna är att studenterna ska bygga sin egen 
utbildningsplan med stöd av studievägledningen. Men det kan 
också skilja mellan arenorna. Finns dock lite olika syn på det 
hela. Det går att diskutera om meningen faller med ett förslag. 

 
• Många studenter vet heller inte riktigt vad de vill bli. Därför kan 

det vara bättre att det som nu finns ganska goda möjligheter att 
ändra sina inriktningar under resans gång. Många väljer också 
efter kompisars inrådan.    
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Övrigt. 
 

• Koordinatorerna har ansvaret för arenorna. Motsvarar delvis 
studierektor. På sätt och vis programansvarig, men har ett större 
ansvar. Mest att jämföra med en utbildningsledare. 

 
• Arenorna ses som en gratis ingång, detta är inte meningen med 

arenorna. 
 

• Det finns planer på ett datorbaserat verktyg på nätet. 
 

• Många studenter tycker att detta med val och liknade flyter på 
ganska bra. Många behöver mycket hjälp i början. Men efter 
cirka tre terminer finner de sin väg. 

 
• Respondentens arena (MTM) finns enbart i Luleå 

 
• Det kan skilja sig en hel del mellan arenorna. 

  
• Ett datorbaserat verktyg skulle kunna fungera som en mall som 

studenten kunde komma med till studievägledningen. Detta 
skulle möjliggöra för studenten att komma på egna 
kurskombinationer som inte ens studievägledningen själva skulle 
komma på. Studenten får alltså själv ta ansvar för sitt eget 
kunskapsbyggande. 

 
• En viktig sak är att i början av ett projekt är det lätt att hitta 

eldsjälar. Men hur länge orkar eldsjälarna? Det gäller att hålla 
projektet igång. 

  
• Ett problem är att det har varit alldeles för täta koordinatorbyten. 

 
• Arenatanken slukar stora personella resurser.   
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Bilaga 7: Studievägledare, Gymnasieskolan, (031203) 
 

1. Hur informerar ni personer som vill veta mer om arenastudier? 
 

• Jobbar mycket under studietiden med vägar efter gymnasiet. 
Arbetar också en hel den med stora områden som studenterna är 
intresserade av. Studievägledarna börjar tidigt, redan i 1:an med 
att visa VHS katalogen, för att studenterna ska få ett grepp om 
vad det handlar om. Även de som kommer på besök från 9:an får 
information om högskolan. Först och främst klassvis, sedan 
enskilt med intresserade studenter. 

  
• Det ges ingen fördjupad information kring arenorna. Nämner att 

de finns.   
 
2. Till vem slussar ni de intresserade vidare? 

 
• Universitetets studievägledare. Använder sig av studiekatalogen 

för att veta var  studenterna ska skickas. 
 
3. Vad känner ni till om arenorna? Vision, mål med mera 
 

• Egentligen alldeles för lite. Bara allmänna saker. 
 
4. Vilken är den vanligaste frågan som du får kring arenorna? 
 

• Hur ska studenterna välja? Vilka kurser är aktuella också vidare. 
Skickar omedelbart vidare personerna i fråga. 

 
5. Innebär areorna någon förändring i ert arbete? 
 

• Egentligen inte. Har så lite information så att studenten själv får 
söka information. 

 
6. Vilken information om areornas utveckling får ni? 
 

• Det har inte kommit någon riktad information från universitets 
sida. 

 
• Den information som studievägledarna får kommer från 

utbildningsmässorna. 
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Övrigt 
 

• Tycker att det är svårt att få grepp om vad arenorna (refererar till 
Arena Lärande) egentligen är. Informationen är alldeles för tunn 
och ytlig.  

 
• Har fått ringa till Luleå för att fråga hur studenterna ska välja. 

Hur är det meningen att det ska fungera egentligen? 
 

• Det skulle behövas en hemsida med hur valen går till. Kanske till 
och med en som eleverna själva skulle komma åt. 

 
• Informationen som finns (Internet) används mycket av eleverna. 

De vill dock gärna ha ett bollplank. Det kan dock respondeten 
vara i nuläget inte vara i nuläget. Kan mer peka på de stora 
vägvalen. 

XXIX 



Bilaga 8 

Bilaga 8: Vägledare, Vägledningscentrum, (031204) 
 

1. Hur informerar ni personer som vill veta mer om arenastudier? 
 

• Ger en grov bild över vilka möjligheter som arenan erbjuder. 
Många gånger överhuvudtaget att den finns. Inga detaljer 
egentligen. Kort kring vad de olika arenorna erbjuder. 

 
2. Till vem slussar ni de intresserade vidare? 
 

• Vägledningscentrums viktigaste uppgift är just att slussa vidare. 
Vem ska skickas var? I fallet med arenorna är det institutionen 
och allra helst dess studievägledare som får ta emot intresserade 
personer.  

 
3. Vad känner ni till om arenorna? Vision, mål med mera 
 

• Nu var respondenten inte själv uppe i Luleå. Det kan hända att 
de som var med har en annan syn på saken. Har ingen egentlig 
uppfattning om arenorna utöver den allmänna informationen. 
Allt känns väldigt otydligt. 

 
• Respondenten känner att den har för lite på fötterna för att kunna 

marknadsföra arenorna på ett bra sätt. Tycker att universitetet 
har ett stort ansvar för att denna information kommer ut. Tycker 
att de stora informatörerna borde prioriteras mer.   

 
4. Vilken är den vanligaste frågan som du får kring arenorna? 
 

• Frågorna berör många gånger först och främst vad arenorna är 
överhuvudtaget. Många gånger handlar det om att informera om 
att de finns. Det handlar mycket om att de kan vara ett sätt att ta 
sig in på universitet, om betygen kanske egentligen inte räcker 
till. Många upplever inklusive personalen att hela tanken känns 
väldigt ”luddig”. Vad handlar det om egentligen? Det råder stor 
osäkerhet bland de sökande. Osäkerhet råder allra helst kring 
ingenjörsutbildningarna, kunskapen är dåligt kring vad studenten 
kan bli. Examen och sådant tänker man överhuvudtaget inte på. 
Behörigheten är också en stor sak. 

 
• Arenautbildningarna är ingenting som vi jobbar med dagligen. 

Bara ett fåtal sökande har kretsat kring arenautbildningarna. 
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5. Innebär areorna någon förändring i ert arbete? 
 

• Nej. Han träffar sällan de han handleder senare. Så han vet inte 
vad som händer sedan. Har så lite kunder. 

 
6. Vilken information om areornas utveckling får ni? 

 
• Ingen egentlig organiserad information från Luleå. Den 

information vi har utöver Internet och liknande har de tagit 
initiativ till själva. De fick själva anordna en studiedag. 

 
• Saknar att Luleå inte tar en dialog. Detta skulle överhuvudtaget 

behövas för alla utbildningar. 
 

Övrigt 
 

• Antagningspengarna har varit lägre på arenorna. 
 

• Någon form av enkelt system som visade hur utbildningen 
fungerade skulle vara till stor hjälp. Detta för att kunna ge de 
sökande en praktiskt demonstration hur det faktiskt fungerar.   

 
• Kommer arenorna att ersätta programmen på sikt? 

 
• AF skickar vidare allt som har att göra med studier till VC. 

 
• Nu håller organisationerna på att krympas och samordnas. Detta 

är också en allmän trend över hela landet.  
 

• Tankegången med friheten inom arenorna känns rätt.  
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Bilaga 9: Studievägledare, Folkhögskola, (031210) 
 

1. Hur informerar ni personer som vill veta mer om arenastudier? 
 

• Fram till två år sedan hade de en syo som säkert fick mer riktad 
information, från universitet. Denne har inte blivit ersatt, det är 
istället respondenten som har det ansvaret idag. 

  
• Respondenten tar reda på saker utifrån de frågor som kommer.  

 
2. Till vem slussar ni de intresserade vidare? 
 

• Vägledningscentrum i de allra flesta fall, i undantagsfall till 
universitetet om hon vet var hon ska skicka dem. 
 

3. Vad känner ni till om arenorna? Vision, mål med mera 
 

• Begreppet arena känns väldigt vagt för respondenten. 
  

• Den enda arenautbildning som respondenten egentligen känner 
till är lärareutbildningen eftersom det är den som studenterna 
frågar om. Hon har också viss känsla för MMT. 

 
• Det handlar om väldigt breda ingångar. 

   
4. Vilken är den vanligaste frågan som du får kring arenorna? 
 

• Antagningskraven,  vilka förkunskaper som krävs. Till viss del 
handlar de om antagningspoäng. 

 
• Studenterna förstår att arenorna skiljer sig från 

programutbildningar. 
 

5. Innebär areorna någon förändring i ert arbete? 
 

• Nej! 
 
6. Vilken information om areornas utveckling får ni? 
 

• Respondenten har läst sig till informationen kring arenorna. 
 

• Det finns fortfarande öppet hus dagar på universitetet. 
 

• De försöker att finnas på utbildningsmässan.  
 

• Det skulle vara en klar fördel att kunna ta del av mer riktad 
information kring arenorna.  
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7. Övrigt 
 

• Det finns en vision att all studievägledning i slutänden ska 
hamna hos vägledningscentrum.  
 

• Ett visuellt hjälpmedel över arenorna skulle vara till stor hjälp.
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Bilaga 10: Enkätsvar 
 
I denna bilaga redovisas svaren från enkätundersökningen under respektive fråga. 
Att antalet svarande inte går att utläsa ur varje fråga beror på frågornas 
utformning. Fråga 3, 6 och 7 är sådana frågor. 
 
Studenter 
 

1. Varför valde du att studera via en arena? Markera de tre viktigaste 
alternativen med 1, 2 och 3. 1 för viktigast o.s.v. 

 
Friare kursval 
Möjlighet att ta ut flera 
examina 
Kompisar sökte 

Rekommenderades av 
studievägledare, handläggare 
Annat………………………. 

 
Svars 
alternativ 

Friare 
kursval 

Ta ut fler 
examen 

Kompisar 
sökte 

Rekommen-
derad av 

Annat 
 

angett 1 8 1 0 0 4 
angett 2 4 6 0 0 0 
angett 3 0 4 1 2 2 

 
Kommentar: Ovan redovisas antalet respondenter som har angett 1, 2 respektive 3 
på de olika alternativen. Alla respondenter har inte angett tre alternativ. På 
alternativet Annat har respondenterna svarat: Ingenting, arena specifika kurser 
var intressanta, missförstånd, lät roligt, fanns på Internet, hade inget jobb och 
alternativ till ljudingejör 
 
2. Hur viktigt var det för dig att kunna göra de fria kursvalen inom 

arenorna, när du valde denna utbildning? Markera en av rutorna på 
skalan. 

 
                        Oviktigt                      Mycket viktigt 
 

Svars 
alternativ 

Oviktigt Mycket 
viktigt 

 0 0 3 4 7 
 

Kommentar: Ovan redovisas hur många respondenter som svarat på respektive  
alternativ 
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3. Vilken väg att skaffa information kring arenorna, skulle du 
rekommendera en blivande student? Markera högst två alternativ. 

 
            LTU 

Vägledningscentrum (AF) 
Gymnasieskolan (GY) 
Folkhögskolan (FH) 
Utbildningsmässan 

Öppet hus på LTU 
Högskolekatalogen 
Internet 
Annat…………….. 

 

Svars 
alternativ 

LTU 
 

VC 
 

GY 
 

FH 
 

Utbildnings
mässa 

Öppet
Hus 
LTU 

Högskole  
katalog  

Internet 
 

Annat
 

 3 0 1 0 2 3 5 6 2
 

Kommentar: På svarsalternativet Annat har respondenterna svarat: Öppet hus ute 
i landet, man åker inte till Luleå för att kolla om man bor i södra Sverige, jag 
skulle ej rekommendera arenaexamen inom ljudteknik 

 
4. Hur anser du valinformationen kring arenorna har varit? Markera 

en av rutorna på skalan. 
 

Dålig                                       Mycket bra 
 

 
 
 

5. Hur anser du informationen kring din specifika examen har varit? 
Markera en av rutorna på skalan. 

 
Dålig     Mycket bra 

 
Svars 
alternativ 

Dålig 
    

Mycket  
bra 

 4 6 3 0 1
 

Svars 
alternativ 

Dålig
    

Mycket  
bra 

 4 5 4 0 1 
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6. Hur skaffade du dig information om din utbildning innan du valde?  
Markera ett eller flera alternativ. 

 
Internet 
Utbildningsmässan 
Öppet hus på LTU 
Högskolekatalogen 
LTU 

Vägledningscentrum (AF) 
Gymnasieskolan 
Folkhögskolan 
Annat……………….. 

 

Svars 
alternativ LTU VC GY FH 

Utbildnings 
mässan 

Öppet 
Hus 
LTU 

Högskole 
katalogen 

Internet 
 

Annat 
 

 2 2 1 0 0 0 7 7 1
 

Kommentar: På svarsalternativet Annat svarade respondenten: Kompis 
 
7. När du väljer kurser inom din arena, hur skaffar du dig då 

nödvändig information? Markera ett eller flera alternativ. 
  

Genom kompisar 
Via studievägledningen 
Via valguiden på Internet 
Via den aktuella kursens 

hemsida 

Via lärare på den aktuella 
kursen 

Annat……………………… 

 

Svars  
alternativ 

Genom 
kompisar 

Studie 
vägledare 

Valguiden 
 på 

Internet 
Kurs 

hemsida 
Lärare på 

Kurs 
Annat 

 

 8 6 7 3 4 4
 

På svarsalternativet Annat svarade respondenterna: Tycker sig inte ha fått bra 
information, letade själv, vad som ingår i andra program och Utbildningsansvarig 
(Programansvarig). 

 
8. Hur långt i förväg vill du ha dina kursval fastställda? Markera ett 

alternativ. 
 

1-2 Terminer 
3-4 Terminer 

5-6 Terminer 
7- eller fler terminer 

 
Svars 
alternativ 

1-2 
terminer 

3-4 
terminer 

5-6 
terminer 

7 eller fler 
terminer 

 12 2 0 0
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9. Hur tidigt under utbildningen vill du ha information om din 
examen? Markera ett alternativ. 

 
Direkt du sökte 
Efter 1:a året 

Efter 2:a året 
Efter 3:e året 

 
Svars 
alternativ 

Direkt du 
Sökte 

Efter 1:a 
året 

Efter 2:a 
året 

Efter 3:e 
året 

 10 3 0 1
 

10.  Hur många gånger har du kontaktat din 
studievägledare/koordinator under utbildningen? Markera ett 
alternativ. 

 
  1-2 gånger 

3-4 gånger 
5-6 gånger 
7 eller fler gånger 

 
Svars 
alternativ 

1-2 
gånger 

3-4 
gånger 

5-6  
gånger 

7 eller fler 
gånger 

 6 4 3 1 
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