
Fallstudie av flytt och återuppbyggnad 
av en IT-utbildningsmiljö
Jon Manker
Södertörn University – Stockholm, Sweden

Abstract: This is a case study of the planning and building of a new IT education facility when the 
department of Media Technologymoved its operation to Flemingsberg and the main campus, due to 
the termination of Campus Haninge at Södertörn University, Stockholm, Sweden. The study is 
based  on  a  case  study  an  on  administrative  material  from  the  process  such  as  emails 
correspondences, policy documents, contact reports etc. The material is analysed using qualitative 
content  analysis  and  the  different  observations  done  are  distilled  into  four  recommendations, 
aimed at  being able to contribute to a improved process in similar  future situations,  wherever 
needed.

Inledning

Under vintern 2006 togs beslut om att Campus Haninge på Södertörns högskola 
skulle avvecklas. Därmed stängdes det sista av de mindre campus som Södertörns 
högskola tidigare fördelats mellan. Den verksamhet som bedrevs i Haninge skulle 
i  och  med  avvecklingen  flyttas  till  Södertörns  högskolas  centrala  campus  i 
Flemingsberg. Verksamheten bestod i huvudsak av två ämnen, Medieteknik och 
Turismvetenskap. I den verksamhet som Medieteknik bedrev där, och fortfarande 
bedriver, finns ett behov av en omfattande laborativ IT-utbildningsmiljö. Denna 
fallstudie behandlar arbetet med planering, uppbyggnad och flytt av Medietekniks 
IT-utbildningsmiljö  och verksamhet. Fallstudien är avgränsad till  de beslut och 
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avvägningar  som  mer  direkt  berör  hur  miljön  fungerar  i  verksamheten  vilket 
innebär  att  områden som upphandling av byggentreprenad,  VVS-lösningar  och 
projektledning  relativt  byggbolag  inte  är  med.  I  arbetet  med  flytten  fanns  två 
huvudsakliga  organisatoriska  enheter,  central  förvaltnings  lokalplaneringsenhet 
och   de  som  inom  ämnet  Medieteknik  arbetade  med  uppbyggnadsprocessen. 
Eftersom fokus här ligger på verksamheten så är organisationen inom Medieteknik 
utgångspunkten  för  fallstudien  även  om  lokalplaneringsenhetens  arbete  också 
finns med då de på många sätt varit en del av arbetet. 

Hösten 2008 inrättades  Informatik som eget  ämne på Södertörns  Högskola, 
som en utveckling av Medieteknik. Detta skedde efter flyttens genomförande men 
kurser i Informatik hade redan getts under 1-2 år i en uppbyggnadsfas inför att det 
blev ett eget ämne. Denna period sammanfaller med planerings-, uppbyggnads.- 
och flyttarbetet som studeras i denna fallstudie. Eftersom verksamheterna hängde 
samman  så  tätt  organisatoriskt  så  separeras  inte  dessa  här.  När  det  står 
Medieteknik  så  avses  alltså  både  Medieteknik  och  Informatik.  Det  empiriska 
materialet,  beskrivningen  av  de  olika  momenten,  presenteras  i  stort  sett  i 
kronologisk ordning.

Målet med fallstudien är

• att sammanställa den information och den kunskap som genererats i och med 
det  2,5  år  långa  arbetet  med  att  bygga upp  en  ny IT-utbildningsmiljö  för 
forskning och undervisning inom ämnet medietekniks verksamhet.

• att analysera informationen och presentera slutsatser och rekommendationer, 
baserat på det insamlade materialet med fokus på IT-miljön och dess relation 
till uppbyggnadsprocessen och verksamheten. 

Tidigare forskning 

En litteratursökning och genomgång av artiklar och forskning baserat på vanligen 
använda  databaser,  på  andra  databaser  som  finns  tillgängliga  via  Södertörns 
högskolebibliotek  samt  på  arkitektur-  och  undervisningsrelaterade  artiklar  via 
Google scholar gav relativt få träffar. En möjlig orsak kan vara att den här typen 
av processer sällan presenteras i vetenskapliga artiklar utan i tekniska rapporter 
och dessa är svårare att finna. En jämförbar studie som kom upp i sökningen är 
skriven  av  Sally  Webster.  Den  behandlar  förändringarna  i  IT-organisationen 
orsakade av den snabba datoriseringen av universitetsvärlden under  1980-talet, 
som  sammanföll  med  en  större  omorganisation  på  det  universitetet.  Webster 
redogör  för  utvecklingsfasen  i  stora  drag  och  de  effekter  och  lärdomar  som 
uppstått under denna turbulenta tid [9]. Här fanns en del jämförbara resultat från 
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en delvis jämförbar situation även om den är relativt gammal och den observerade 
situationen inte var identisk. 

En  annan  studie  med  viss,  men  ändå  betydligt  mindre  jämförbarhet,  är 
”Spatiality and Transpatiality in Workplace Environments”. Studien är här mycket 
mer  kvantitativ  och  fokuserar  helt  på  miljöerna  i  sig  snarare  än  processer.  I 
”Spatiality and Transpatiality in Workplace Environments” har man studerat hur 
den fysiska strukturen inverkar på arbetsflödet bl.a. genom att  jämföra avstånd 
mellan  arbetsplats  och  platser  där  olika  arbetsuppgifter  utförs  sorterat  efter 
avstånd och frekvens [6]. Dessa data presenteras grafiskt och mönster lyfts fram ur 
diagrammen. I slutsatsen konstaterar författarna att deras fokusområde visserligen 
visar  generiska  drag,  översättbara  till  andra  miljöer,  men  att  funktionen  i  en 
arbetsmiljö är mer komplex än att den kan täckas av studier av en affordance. 

Affordance står för hur ett objekt inbjuder till interaktion eller handling relaterat 
till en specifik organism. Det definieras alltså med hänsyn både till den fysiska 
situationen och till  den interagerande organismen/individen [2].  Andra aspekter 
såsom  konceptuell  närhet,  enskilda  individer  och  organisationskultur  spelar 
likaledes stor roll i hur miljön påverkar arbetet [6].

Liknande studier fanns det fler av men processorienterade studier som berör 
uppbyggnaden av miljöerna var det färre av. Det är på ett sätt förvånande eftersom 
resultaten  från  kvantitativa  miljöfokuserade studiers  resultat  med  fördel  skulle 
kunna användas i processer som handlar om at bygga upp nya miljöer och att det 
därigenom finns ett samspel mellan observation och praktik. Att sedan inte studera 
den  process  där  resultat  omsätts  i  handling  är  att  missa  ett  bra  tillfälle  till 
kunskapsbidrag.  Låt  oss  därför  övergå  till  beskrivningen  metoder  följt  av 
processerna som ligger tillgrund för denna fallstudie innan vi återgår till analysen.

Metod

Detta är en fallstudie. Den beskriver en process bestående av fyra huvudsakliga 
moment; planering av en IT-miljö i högre utbildningssammanhang, uppbyggnaden 
av en IT-miljö i högre utbildningssammanhang, samarbete mellan olika enheter 
inom en högskoleorganisation i  Sverige och flytt  av en  utbildningsverksamhet 
med  de  driftsättningsprocesser  som  detta  inbegriper.  Denna  fallstudies  data 
analyseras empiriskt och med hjälp av kvalitativ innehållanalys (beskrivs närmare 
nedan  samt  i  analyskapitlet).  Som  material  för  analysen  har  använt  en 
falbeskrivning  som  i  förkortad  form  finns  med  i  denna  artikel  (i  kapitlet 
”Fallbeskrivning”) samt utöver det protokoll, mailkorrespondens, beslutsunderlag, 
ritningar,  policydokument  och  liknande  med  anknytning  till  den  studerade 
processen. Ett potentiellt problem är att som fallstudie kan processen ses som för 
komplex och omfattande för att räknas som ett enda fall. En avgränsning värd att 
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överväga var att fokusera på de fyra olika momenten var för sig och se dem som 
separata fallstudier. Valet blev att inte göra så då det finns ett värde i att se hur de 
olika momenten beror av varandra. Att flytta en verksamhet och bygga upp nya 
miljöer  för  denna  är  också  en  aktivitet  som  är  relativt  vanlig  inom 
utbildningssammanhang  varför  kunskapen  genererad  av  en  samlad  bild,  av 
processen som ett fall, bedömdes som värdefull. 

Ett annat potentiellt problem med den använda metoden är att det finns en risk 
för närblindhet då författaren av fallstudien och den som varit mest involverad i 
den faktiska process som beskrivs är en och samma person. Dock är det inte några 
data som innehåller jävproblematik eller liknande och denna närblindhet har under 
författandet  medvetandegjorts  och  ev.  negativa  effekter  har  försökt  undvikas  i 
möjligaste mån. Materialet har också bollats med andra inblandade för att vaska 
fram en så sann bild av förloppet som möjligt. Reflektionen är värd att göra även 
rörande  analysen  av  processen  och  att  den  görs  av  någon  som  varit  djupt 
involverad  i  den.  För  att  minimera  problematiken  med  detta  har  strukturerad 
innehållsanalys  valts  som  analysform,  där  materialets  inneboende  mening 
successivt  vaskats  fram  i  flera  steg  med  en  spårbarhet  tillbaka  till 
originalmaterialet i varje del via en tabell. I en kvalitativ innehållsanalys är det 
dessutom en fördel, eller nästan en förutsättning, att forskaren har varit närvarande 
vid  observationerna  och  delar  förståelse  för,  värden  kring  och  tolkningar  av 
materialet med de observerade [3]. Mer om analysen i analyskapitlet.

Fallbeskrivning

Fallbeskrivningen i sin fulla längd som har använts vid analysen refereras hjär I en 
kortfattad version för att läsaren skall få grepp om den studerade processen.

Förutsättningar

Södertörns högskola startades 1996 med det uttryckliga uppdraget att bygga ett 
nytt universitet, fördelat på flera campus, (sex var planerade), spridda över den del 
av  stockholmsområdet  som  kallas  Södertörn.  Målet  var  att  ha  en  verksamhet 
bestående av 15000-20000 helårsstudenter. 

Att  Södertörns  högskola  år  2005  ännu  inte  har  blivit  ett  universitet,  att 
söktrycket minskat, att beslut tagits om att minska studenttaket och att de politiska 
ambitionerna  fluktuerat  har  bidragit  till  besluten  om  nerläggning  av  mindre 
campus och samling av verksamheten till Campus Flemingsberg.  För de berörda 
som arbetade  på  institutionen  för  kommunikation,  teknik  och design  (KTD)  i 
Campus Haninge fanns det svårighet att se det nödvändiga i beslutet,  eftersom 
verksamheten  inom  KTD  gick  mycket  bra.  En  bidragande  orsak  till 
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tveksamheterna från personalen var att i samband med flytten skulle institutionen 
som  förlagts  i  Haninge  upplösas.  Personalen  stred  för  att  få  bibehålla 
verksamheten  i  Haninge men fick  inget  gehör  för  dessa  önskemål.  Skälen till 
flytten var tydligt ekonomiska,  men skälen till  institutionsupplösningen mindre 
tydliga och baserade på organisatoriska principbeslut. Ett tidigt beslut i processen 
som togs av personalen kort efter att man ställts inför fullbordat faktum var att 
vara proaktiva istället för reaktiva, dels för att få gott om tid att planera flytten och 
dels för att få större inflytande över det slutliga utformandet av miljön. Därför 
kom man med förslag på  vilken  institution  ämnena skulle  införlivas  med och 
förselog  Institutionen  för  Livsvetenskaper.  Institutionen  för  Livsvetenskaper 
består  av  ämnen  med  naturvetenskaplig  inriktning,  såsom  mikrobiologi, 
miljövetenskap m.fl. Rektor hörsammade detta och beslutade i enlighet med det 
förslaget. 

Formandet av en arbetsgrupp 

Det fanns hos personalen i Campus Haninge en oro för att arbetet med att flytta 
hela verksamheten skulle öka arbetsbelastningen, att några skulle bli tvungna att 
avskedas och att de skulle bli svårt att få igenom önskemål rörande de särskilda 
IT-behov som verksamheten behöver tillgodosedda. Beskedet från ledningen var 
att  det  inte  skulle  behöva innebära  någon större  belastning och att  flyttarbetet 
därför  skulle  skötas  ”inom  linjen”  utan  extra  medel,  att  inga  skulle  behöva 
avskedas och att det fanns kvadratmeter så att det räckte i Flemingsberg. Dessa 
besked  lugnade  inte  helt  oron.  Dels  fanns  det  en  osäkerhet  kvar  kring  vissa 
tjänster, (administratörer och bibliotekspersonal), och framför allt fanns det i hela 
personalgruppen  inom  KTD  en  stor  oro  kring  den  arbetsbelastning  och  de 
kostnader som en flytt av en IT-utbildningsmiljö med verksamhet skulle innebära 
och att det inte rymdes i den vanliga budgeten.

I den  proaktiva  anda som dock rådde beslutades  att  en  flyttansvarig  skulle 
tillsättas  och  att  denna  person  skulle  vara  densamma  som  den  IT-ansvarige. 
Arbetet  fick  projektnamnet  28.  Namnet  28 var  menat  som  en  lek  med  tre 
parametrar, året då flytten skulle ske (2008), idén att internt verka för att flytten 
skulle innebära en uppgradering av lokaler och förutsättningar (upphöjt) och en 
vink om att vi  arbetar med digiala medier då det binära talsystemet bygger på 
exponenter av 2 och 28 är det samma som 8-bitar. Inledningsvis hölls möten med 
flera olika ämnen på högskolan, som alla hade någon form av undervisning i med 
datorer och som kunde vara möjliga intressenter i en samlad IT-utbildningsmiljö 
med datorsalar och speciallab. På mötena var ordet och tanken fri, olika möjliga 
lösningar,  pedagogiska  visioner  och  organisatoriska  alternativ  för-  respektive 
nackdelar diskuterades. 
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Konkretisering i planeringsarbetet

I samband med att arbetet sakta rörde mer och mer konkreta ställningstaganden i 
arbetsgruppen  knoppades  två  frågor  av  i  separata  grupper.  En  grupp,  kallad 
Nätgruppen,  bestående  av  IT-ansvarige  för  hela  högskolan,  IT-ansvarig  inom 
Medieteknik,  IT-ansvarig  på  biblioteket,  IT-ansvarig  på  Institutionen  för 
Livsvetenskaper,  en  representant  från  Avdelningen  för  IT  samt  två 
studentrepresentanter,  fick till uppdrag att diskutera de rent tekniska frågorna runt 
IT-installationerna  och  överflyttning  och  integrering  av  serverstruktur  från 
Haninge, (en server är i datasammanhang ett system som betjänar andra system, 
klienter, ofta över ett nätverk. Beroende på sammanhang kan ordet syfta på den 
fysiska datorn eller programvaran den kör. [11]. I detta sammanhang menas den 
fysiska datorn). Dessa specifika IT-frågor behövde mycket tid och många i  28-
gruppen  inte  hade  så  mycket  inblick  i  frågorna  eller  så  mycket  att  tillägga  i 
doiskussionen. En annan grupp, kallad MJM (står för Multimedia, Journalistik och 
Media- och kommunikationsvetenskap), fick till uppdrag att diskutera samarbetet 
kring  IT-miljön  mellan  ämnen  och  institutioner,  då  den  skillnad  i  behov  och 
organisationssyn som framkommit verkade behöva längre tid för bearbetning än 
vad som fanns innan upphandlingen behövde läggas ut. 

Under vintern 2007 skapades ett visionsdokument för den nya IT-miljön, som 
ett  generellt  avstamp där  idéer och tankar  från den mer visionsinriktade fasen 
samlades och  behov som verksamheten har i ett framtidsperspektiv skissades upp 
i ett visionsdokument kallat Från IT-Campus till IT-flygel – om den fysiska miljön  
för IT-relaterad utbildning och forskning på Södertörns högskola.

Verksamhetsplanering och ekonomisk förutsättningar

Budgetramarna  fick  institutionen  från  högskolan  sent  på  hösten  2007.  Det 
påtalades  igen  från  medietekniks  sida  att  flyttarbetet  kostade  på,  både 
pengamässigt och arbetsbelastningsmässigt och att det inte rymdes i den vanliga 
timplaneringen  eller  budgeten.  Många  timmars  planeringsarbete  var  dessutom 
redan upparbetade.Efter en del turer fick ämnet på olika sätt gehör för ca 40% av 
de kostnader som presenterats som utöver ordinarie verksamhet. 

I och med att salsfördelningen slutligt spikades och hyreskontrakt för de nya 
ytorna  skulle  skrivas  under  aktualiserades  ekonomin  igen.  På  högskolan  råder 
några  principer  som  påverkar  den  situation  en  verksamhet  i  behov  av  en 
utbildningsmiljö som denna befinner sig i. För ägd yta finns några olika tariffer på 
skolan, i princip baserat på om det är förråd, labb eller tjänsterum. Under arbetet 
med dessa nya lokaler fanns också ett internt mål hos central förvaltning att få bort 
tariffen för labb. Därför klassades de nya IT-labblokaler som byggdes här som 
tjänsterum och hyressattes  därefter.  Hyran sätts  på  Södertörns  högskola  så  att 
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kostnaden för alla gemensamma ytor, biblioteket och alla rum som inte bekostas 
av  en  viss  avdelning  fördelas  på  hyran  för  de  lokaler  som  är  ägda  av  olika 
institutioner.  De ägda lokalerna utgör i  de flesta fall  tjänsterum, men i  de fall 
andra lokaler klassas som tjänsterum fördelas de gemensamma ytornas kostnader 
även på dessa lokaler. Det gör att kvadratmeterhyran för ägda lokaler är relativt 
hög, närmare 5600kr per kvadratmeter och år.  På grund av hyresnivån och en 
genomgång av budgeten igen valdes några salar till  bort  inledningsvis.  Antalet 
arbetsrum ändrades också och lite fler personer planerades i de storrum som skulle 
ingå.

Till våren 2008 planerades 3 kurser i den nya miljön som testkurser. Det var 
riktiga befintliga kurser, där lärarna tillfrågats och gått med på att vara först på 
plats och testa den nya miljön. Målet var att göra skarpa tester av de nya lokalerna 
och tekniken inför sommaren 2008 då all verksamhet skulle flyttas över så att ev 
fel och brister kunde åtgärdas under den sommaren. Ett annat mål var också att 
skapa  en  tydlig  deadline  för  de  inredningsarbeten  som pågick  i  de  salar  som 
kurserna i tur och ordning skulle gå i.

Specialinredning

Flera  av  salarna  inreddes  med möbler  och utrustning  som inte är  standard på 
högskolan. Detsamma som för tekniken gäller även annan utrustning. Om det inte 
är  standard  måste  institutionen  bekosta  det  och  behöver  äga  de  lokaler  där 
inredningen  skall  placeras.  En  skillnad  är  dock  att  standard  i 
inredningssammanhang  gäller  standardleverantörer  och  inte  specifika 
standardlösningar. Utrustning från standardleverantörer får placeras i ej ägd lokal 
och  bekostas  centralt  även  om  det  inte  är  standardutrustningen  från  den 
standardleverantören. I fallet med denna utbildningsmiljö behövde dock alla ytor 
ägas av ämnet eftersom det skulle in teknik, vilket aldrig är standard i andra salar. 

Till varje sal knöts en rumsansvarig lärare, som hade erfarenhet av den sortens 
sal  tidigare  och  som  hade  viljan  att  engagera  sig  lite  extra  i  utformningen. 
Detaljplaneringen  av  inredningen  gjordes  i  samarbete  mellan  den  ansvarige 
läraren och den flyttansvarige, med utgångspunkt från idéerna som framkommit i 
planeringsprocessen.

Mjukvarulösning

Målet med mjukvarulösningen i  datorsalarna var att  hitta ett så generellt  paket 
som  möjligt  så  att  alla  salar  är  användbara  i  alla  kurser  för  att  underlätta 
planeringen. Programvarorna köptes i möjligaste mån med licenser för samtidiga 
användare snarare än ett visst  antal klienter. En licens av en programvara som 
kallas  ”samtidig  användare”  innebär  att  man  får  installera  den  på  hur  många 
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datorer man vill men bara en åt gången av datorerna får köra programmet, vilket 
innebär att man bara behöver så många licenser som det kommer att vara personer 
som kör programmet samtidigt, oavsett hur många datorer man har det installerat 
på. En licens som gäller för en klient innebär att man bara får installera den på en 
dator och följaktligen behöver man lika många licenser av programmet som man 
har datorer.  Detta gick efter en viss väntetid med all mjukvara vilket gjorde att 
målet att alla salar skulle innehålla alla programvara uppnåddes. 

Nya organisatoriska förutsättningar

I mars 2008, när arbetet med de salar där de första kurserna skulle gå var i ett 
intensivt slutskede och all annan planering och byggnation pågick för fullt kom 
beskedet att sammangåendet med Institutionen för Livsvetenskap inte skulle ske. 
Istället skulle den gamla institutionen slås samman med Institutionen för Svenska, 
Retorik  och  Journalistik  (SRJ).  Många  förutsättningar  ändrades  genom  det 
beslutet, planeringen och genomförandet som dittills varit pressad men gått enligt 
schemat skulle behöva förändras. Personalen inom ämnet medieteknik menade att 
det var en omöjlighet att ändra detta så sent i processen och att det var olyckligt att 
riva upp det beslut där man hörsammat deras önskemål. Ämnet fick en kort tid på 
sig  att  inkomma  med  alternativ  till  SRJ.  Vid  en  rundfrågning  bland  andra 
institutioner fanns det ingen som var villig att gå in i ett samgående på så kort 
varsel.  Medieteknik  föreslog  då  istället  att  få  fortsätta  som  egen  institution 
prefekttiden ut vilket innebar 2009 ut, men det hörsammades inte av Rektor. En 
kompromiss  blev  att  samgåendet  med  SRJ  skulle  ske  i  årsskiftet  2008-2009 
istället för under sommaren 2008. Flytten skulle dock genomföras sommaren 2008 
som planerat.

En  annan  effekt  av  denna  förändrade  förutsättning  var  att  nätfrågan 
aktualiserades. Det arbete som nätgruppen lagt ner i planering som nu var i färd att 
realiseras innebar som nämnts att  delar av medietekniks verksamhet skulle ske 
inom Livsvetenskaps nät,  LVN. Detta behövde nu förändras.  Nya diskussioner 
och möten i Nätgruppen där behoven i undervisningen som medieteknik bedriver 
ställdes mot det som Avdelningen för IT kan leverera och slutsatsen av det blev att 
IT-chefen föreslog att  medieteknik skulle  ha ett  eget nät  helt  vid sidan av det 
centrala nätet SUNI, för både studenter och personal inom ämnet.

På grund av prioriteringar inom Avdelningen för IT fanns inte något trådlöst 
nät som fungerade under vårterminen så den funktionaliteten kunde inte  testas 
som planerat vilket skapade osäkerhet i  planeringen inför hösten och inför om 
denna nya lösning skulle fungera tillräckligt bra. 

Den turbulens som uppstått i och med de nya förutsättningarna hade gjort att 
arbetet med inredningen av de nya salarna stannat upp något och det låg nu efter 
tidsplanen. Denna eftersläpning arbetades igen under våren och sommaren men 
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det gjorde genomförandet mycket stressigare och mer belastande arbetsmässigt för 
alla inblandade.

Informationskanaler

Under  den  tid  som  planeringsarbetet  pågått  prövades  flera  olika 
kommunikationsformer  internt.  Informationsblad  i  facken,  projektplatser  på 
Internet,  e-post,  nyhetsbrev via e-post,  Google documents,  möten och enskilda 
samtal.  Det  som  fungerade  bäst  och  som blev  det  som  användes  under  sista 
halvåret av flyttarbetet var nyhetsbrev via e-post. 

Planeringen  av  den  nya  mijön  var  I  stort  sett  klar.  Baserat  på  det  nya 
förutsättningarna genomfördes teskurser, installation av ny utrustning och flytta av 
behållen utrustning under vår och sommar 2008.

Anpassningarna av undervisningen och utvecklingen av lokalerna är  ett arbete 
som fortsätter kontinuerligt även efter flytten. Det tar lång tid att få en verksamhet 
att växa samman till en honomgen enhet med en lokal och det bör få ta den tid det 
tar.

Metodteori

Huvuddelen av analyesn i denna rapport baserar sig på kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen materialet har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys. När man gör 
en kvalitativ innehållsanalys betraktar man ett material och kategoriserar (kodar) 
det på ett sätt så att abstraherade meningar lätt kan identifieras och spåras tillbaka 
till ursprungsmaterialet. Detta kan vara text men det kan också vara annat. Målet 
är att vaska fram relevant information för arbetet eller forskningsfrågan [4]. En 
grundläggande  egenskap  hos  en  kvalitativ  innehållsanalys  är  huruvida  man 
betraktar materialet med fokus på uppenbart innehåll eller inneboende innehåll. 
Med uppenbart innehåll menas här det som på engelska kallas  manifefst content 
och med underliggande innehåll menas det som kallas implied content.  Om man 
kodar  sett  till  det  uppenbara  innehållet  betraktar  man  den  direkta  mening, 
utseendet eller liknande hos materialet.  Om man kodar sett  till  det inneboende 
innehållet  söker  man  tolkningen  av  materialet  och  fokuserar  på  dess 
underliggande mening [3]. Analysen i denna fallstudie fokuserar på inneboende 
innehåll. 

Att  skapa  kategorierna  som  kodningen  sker  utifrån  är  en  central  del  av 
kvalitativ  innehållsanalys.  En kategori  innehåller  den data från  materialet  som 
delar mening. Målet med kategorierna är att också att de skall inkludera all data 
(ingen data skall lämnas utanför analysen på grund av avsaknad av kategorier) [3] 
I denna fallstudie har flera kodningsnivåer använts, dels för att göra spårbarheten 
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bättre så att stora steg i tolkning och tillskrivande av betydelse undviks och dels 
för att minimera problemet med närblindhet som nämnts i inledningen.

Analys

Analyskapitlet är indelat i två delar. Först en presentation av materialet och den 
analys som gjorts och sedan en genomgång av teman som vaskats fram i analysen 
och tankar kring dem. I avsnittet ”Framtida forskning” i diskussionskapitlet längre 
fram finns även förslag på fortsatt analys.

Materialet  betraktades  först  i  sin  helhet  och  ”betydelsebärande  meningar” 
identifierades.  Dessa  fördes  oförändrade  upp i  en  lista.  Med  betydelsebärande 
mening avses här en del av texten med relevans för forskningsfrågan. Detta ledde 
fram till 117 betydelsebärande meningar som utgör grunden för analystabellen. De 
betydelsebärande meningarna är direkta kopior  på en eller  flera meningar från 
grundmaterialet. 

Som  nämnts  ligger  fokus  i  denna  fallstudies  analys  på  det  inneboende 
innehållet. Däför gjordes som nästa steg en omskrivning av de betydelsebärande 
meningarna  till  ”inneboende  meningar”.  De  betydelsebärande  meningarna 
tolkades och deras inneboende mening sammanfattades i en kortare form. 

För att  söka paralleller mellan olika skeenden kondenserades de inneboende 
meningarna  ner  till  mindre  enheter.  Här  var  ambitionen att  hitta  ett  ord,  eller 
möjligen några få ord, som kunde sammanfatta innebörden. En del ord är relativt 
långa  och  sammansatta  men  det  är  en  frukt  av  ambitionen  att  få  ner 
beskrivningarnas längd i möjligaste mån. Detta underlättade överblickbarheten i 
det fortsatta arbetet och det gav också en lista över för materialet relevanta ord, 
eller nyckelord.

Som  nästa  steg  delades  de  inneboende  meningarna,  i  kombination  med 
nyckelorden, in i sex områden. Genom att koda de inneboende meningarna i olika 
områden kommer man ifrån tolkningar i språket och kan mer konkret få fram vad 
som berörts och på vilket sätt.  Som fokus valdes vilken del av verksamheten som 
berörts, då detta var relativt otvetydigt i de flesta fall. Områdena som valdes var:

P: Personal
T: Teknik
U: Undervisning
L: Lokaler
S: Samverkan
F: Forskning
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Till  detta  lades  ett  ”+”  eller  ett  ”–  ”  för  att  ange  om  den  betydelsebärande 
meningen beskrev en händelse i processen som innebar en positiv eller en negativ 
utveckling. Även här var det relativt enkelt att avgöra vad som var positivt och 
vad som var negativt. Värt att notera i sammanhanget är att materialet beskriver 
uppbyggnadsprocessen sett ur den bedrivna verksamhetens perspektiv, den som 
flyttades och byggdes upp. 

En tidig observation var att i beskrivningen av vad som skett fanns i vissa delar 
upprepningar av samma information,  t.ex.  då  samma skeende beskrevs  i  olika 
sammanhang. I transfereringen till betydelsebärande enheter i tabellen har ingen 
kvantitativ värdering gjorts vilket hanterar upprepningarna. Det innebär att om en 
information står på flera ställen så väger det mer inte mer än om en information 
bara står på ett ställe.

Områdena underlättade överblicken ytterligare och genom att kombinera dessa 
med  den  inneboende  meningen  gjordes  grupperingar  av  materialet,  där 
överlappande  meningar  klumpades  ihop  till  olika  kategorier,  vilka  benämndes 
med en kort mening var. I tabellen finns en kolumn med dessa kategorier där man 
kan se till  vilken kategori varje inneboende mening sorterats. I arbetet med att 
kombinera ihop de inneboende meningarna gjordes kontinuerligt återkopplingar 
till originalmaterialet för att stärka validiteten i dem.

För att ytterligare förstärka möjligheterna att se samband lyftes nu kategorierna 
ut  och  placerades  i  ett  diagram.  Diagrammet  är  indelat  i  områden  (utan 
värdeladdning) på x-axeln och positiv-negativ inverkan på y-axeln. Vid valet av 
områden gjordes ytterligare en reducering. Fokus för analysen är att titta på hur 
IT-miljön  och  uppbyggnadsprocesen  fungerat  och  att  utgå  från  verksamheten. 
Därför valdes tre av de sex ursprungsområdena ut, de tre som starkast länkar till 
IT och verksamhet;  Teknik,  Undervisning och Forskning. Med uppdelningen i 
positiv och negativ inverkan ger det sex fält i diagrammet, i vilka sedan de olika 
kategorierna  placerats  in.  Dessa  fält  var  m.a.o.  T+,  T-,  U+,  U-,  F+  och  F-. 
Skalorna  tilläts  vara  flytande vilket  innebär  att  en  kategori  kunde hamna mitt 
emellan två fält.  Detta blev fallet  för de flesta kategorier och därigenom växte 
genom analysprocessen en reducering av de tre områdena (sex fälten) fram och 
gav två områden och därmed fyra fält, TU+, TU-, UF+ och UF-. Värt att reflektera 
över här är om tabellens utformning styrde för mycket med tanke på att den inte 
stödde kombinationen Teknik-Forskning (TF+ och TF-).  U placerades  centralt 
från  början  eftersom  den  verksamheten  kändes  mest  central  i  relation  till 
användande av IT-miljön och eftersom det var den verksamhet som påverkades 
tydligast av flyttprocessen. Kategorierna testades också mot de tänkta TF-fältlen 
och resultatet var att det inte innebar något problem, av två skäl, dels skulle inte så 
många kategorier passa in på ett sådant fält och dels framstår det som att TF och 
TU fyller lite av samma funktion, en del av verksamheten i relation till tekniken. 
TF  skulle  inte  tillföra  något,  iallafall  inte  på  den  här  abstraktionsnivån.  Den 
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flytande  skalan  innebär  också  att  kategoriernas  placering  i  x-led  avspeglar  en 
bedömning  av  hur  positivt  eller  negativt  kategorins  händelser  inverkat  på 
processen och verksamheten. I x-led var det dock tydligare att det var antingen 
positivt  eller  negativt  än  i  fallet  med vilket  område  en  kategori  tillhör  så  där 
hamnade inga kategorier mitt emellan positiv och negativ.

Teman

Vidare  kondensering  av  materialet  var  nu  svår  att  göra,  vi  har  fått  fram fyra 
samlingar av kategorier. Den högsta abstraktionsnivån i kvalitativ innehållsanalys 
kallas ofta för Tema. Ett tema kan beskrivas som en underliggande mening som 
uppträder  i  flera  olika  kategorier[3].  Det  beskriver  en  genomgående aspekt  av 
strukturen hos erfarenheterna [5] i det här fallet erfarenheterna från uppbyggnad 
och flytt relaterat till IT-miljön såsom stipulerat i frågeställningen. Vidare var en 
målsättning  med  denna  fallstudie  att  baserat  på  analysen  presentera 
rekommendationer för framtida arbeten liknande det analyserade. Här fanns ett 
utmärkt  tillfälle  för  detta.  Genom  att  betrakta  de  fyra  kategorisamlingarna 
sammanfattades  de  sammanklumpade  kategorierna  till  teman  i  form  av  en 
rekommendationsmening. 

Dessa fyra rekommendationer är:

• Sträva efter flexibla men enhetliga lösningar, genom väl tilltagna planerings- 
och intrimningsperioder där det finns tydliga ansvarspersoner och resurser.

• Arbeta proaktivt tillsammans med en involverad personal och låt arbetet ta 
tid, både före och efter flytten.

• Respektera i handling berörd personals ökade kostnader och behov av gehör
• Identifiera och undvik onödigt komplexa lösningar samt sätt och respektera 

datum efter vilka förutsättningarna inte ändras.

Tabellen som ligger till grund för rekommendationerna är följande:
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Figur 1: Den tabell som användes för att klumpa samman temana och destilera ut rekommendationsmeningar

Dessa fyra rekommendationer är att betrakta som denna fallstudies resultat. Som 
avslutning på analysen, och lite som en övergång till diskussionen följer i nästa 
kapitel  reflektion  kring  resultatet  uppdelat  i  ett  underkapitel  för  varje 
rekommendation.

Reflektioner

I detta avsnitt av reflektioner sätts de resulterande rekommendationerna i relation 
till  uppbyggnads  och  flyttprocessen.  Hur  har  processen  fungerat  relaterat  till 
rekommendationerna och finns det något utöver det som kommit med i materialet 
som framträder i denna jämförelse?

Sträva efter flexibla men enhetliga lösningar, genom väl tilltagna 
planerings- och intrimningsperioder där det finns tydliga 
ansvarspersoner och resurser.

Den studerade processen har av många inblandade och berörda, (i stort sett alla 
tillfrågade) i efterhand setts som mycket framgångsrik. En viktig orsak till detta 
har varit  att  den tillåtits  att  ta relativt lång tid,  eller rättare sagt att  det snabbt 
identifierades som en process som behöver all den tid som fanns från beslut till 
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verkställandedatum. På så vis kunde till exempel den inledande perioden och de 
första mötena hållas öppna och förutsättningslösa där många tänkbara inblandade 
kunde bjudas in och visioner tas upp och diskuteras. Andra lärosäten kunde också 
besökas  som  inspirationskällor.  En  stark  önskan  från  denna  period,  delvis 
påverkad av sådana besök var att hålla miljön så flexibel som möjligt. Det var en 
idé som levde kvar och i många avseenden realiserades även om kostnadsaspekter 
slipade den lite på vägen. 

I  rekommendationen  (och  i  kategorierna  den  bygger  på)  nämns  också 
enhetlighet.  Kombinationen  med  flexibilitet  är  inte  uppenbar  och  dessa 
målsättningar stammar också från olika perioder i planeringsarbetet. Enhetligheten 
kom in när det gick in på mer detaljer och går igen i det lilla; att datorer, bord och 
programvaror  är  enhetligt  löst.  Det  har  gjort  schemaläggning  och 
teknikadministration  enklare  och  skapar  förutsättningar  för  ett  effektivare 
utnyttjande av lokalerna,  något  som inte nämnts  så  mycket  i  denna fallstudie. 
Expansion finns med i framtidsplanerna för miljön och dess funktion som plats att 
växa i för verksamheten. Bland sådana planer kan nämnas att kunna schemalägga 
dubbla pass i  salarna,  ett  på fm och ett  på em, utan paus i  mitten,  med olika 
grupper/klasser/kurstillfällen.  Mmänniskor  behöver  lunch,  men  inte  salar  och 
utrustning.

Planeringstiden har som konstaterats varit tillräcklig, samtidigt som den inte 
var för lång. 2 ½ år kan baserat på materialet sägas vara ett minimum och det var 
bra  att  högskoleledningen  i  det  här  fallet  beslutade  med  såpass  lång 
framförhållning.  Intrimningsperioden stötte  däremot  på  problem som nämnts  i 
materialet, vilket också tas upp i diskussionen nedan.

I arbetet har det funnits tydliga ansvarspersoner, som fått avgränsade uppdrag 
och tid avsatt att utföra dessa. Arbetet har varit större än den tid som funnits avsatt 
från ämnets  sida  och de medel  som ämnet  fått  från central  förvaltning för  att 
hantera det hela har i sin tur varit mindre än det som avsatts. Ansvarsfördelningen 
har  varit  något  som kommit  upp i  positiva  ordalag och som genererat  positiv 
inverkan,  vilket  återspeglas  i  kategorierna  och  ligger  till  grund  för 
rekommenationen.  Det  alltså  samtidigt  tydligt  i  materialet  att  det  inte  funnits 
tillräckliga  medel  avsatta.  Detta  återkommer  i  en  annan  rekomendation 
(”Respektera i handling...”) och finns med även här. 

Sammantaget  har  den  studerade  processen  uppfyllt  rekommendationen  med 
avseende på flexibilitet,  enhetlighet  och ansvarsfördelning men kunde fungerat 
bättre med avseende på intrimningsperioder och avsatta medel.
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Arbeta proaktivt tillsammans med en involverad personal och låt 
arbetet ta tid, både före och efter flytten.

Tidsaspekten kommer in även i denna rekommendation men då de underliggande 
kategorierna  fokuserar  mer  på  personal  än  på  teknik  genom  att  vara  en 
kombination  av  verksamheterna  som  bedrivs  (FU+)  handlar  det  här  mer  om 
personalens inblandning och medverkan. Proaktivt handlande var ett tidigt ledord 
inom personalen som skulle flyttas och är en grundförutsättning för att resultatet 
blivit  så  lyckat  som det  blivit.  Det  bidrog också  till  att  involvera  personalen. 
Något som inte helt framgår i materialet är svårigheten att involvera personalen. 
Under pågående termin är de flesta mycket upptagna och belastade av sina vanliga 
arbetsuppgifter, under somrarna är de flesta svåra att samla, ett lärarkollegium på 
en högre utbildning (i Sverige) är relativt sällan samlat i gemensamma möten och 
det kan vara svårt att få personalen att riktigt se relevansen att lägga tid på något 
som kanske ligger två år fram i tiden. Dessa svårigheter har i olika utsträckning 
gällt denna process. Med tålamod och hela tiden återkommande initiativ löste det 
sig här men det visar än mer på behovet av en engagerat ansvarig som hela tiden 
driver frågan, även internt.

Att arbetet fått ta tid inför flytten har nämnts, men efter flytten har det varit 
varit  sämre  med  tidsavsättningen.  Det  kan  ses  mellan  raderna  men  eftersom 
beskrivningen av processen egentligen slutar när terminen startar så saknas lite 
beskrivningar av tiden efter. Någon kategori tar upp det vilket gjort att det kommit 
med i rekommendationen, vilket i sett backspegeln med fokus på vad som skett 
efter flytten är mycket bra. Det har varit problem delvis orsakade av sent ändrade 
beslut om institutionstillhörighet, delvis orsakade av att tid avsattes för personal 
inför flytten men inte så mycket efter och delvis orsakat av att infasningen till den 
nya  institutionen  inte  getts  den  tid  som  behövdes  för  att  gjuta  samman 
organisationerna. Samtidigt har behovet i viss del tillgodosetts. Den flyttansvarige 
gavs tid att under ett par månader lämna över kunskap och ansvar till olika delar 
av personalen och det har funnits en förståelse internt inom ämnets personal för att 
teknik och miljö behöver växa färdigt i parallellt med att den börjar brukas.

Men önskvärt hade varit att ha kommit ett steg till när det gäller tidstillgång 
efter flytten. En ny miljö erbjuder många nya pedagogiska möjligheter och många 
av de idéer och visioner som kom fram under de inledande mötena två år tidigare 
har sedan också realiserats. Att de finns räcker dock inte. Personalen behöver tid 
för att hitta till ett användande av dem också. Önskvärt vore att det funnits tid till 
praktiskt omsättande av visioner till praktik. Detta är en process som nu kommer 
att ske men betydligt långsammare.

Sammantaget  har  den  studerade  processen  uppfyllt  rekommendationen  med 
avseende på att arbeta proaktivt och att låta arbetet ta tid före flytten men kunde 
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fungerat bättre med avseende på att låta arbetet ta tid efter flytten. Personalen har 
involverats i arbetet men har tidvis haft svårt att prioritera det.

Respektera i handling berörd personals ökade kostnader och behov av 
gehör.

Efter  att  ha  betraktat  rekommendationer  baserade  på  kategorier  som  inverkat 
positivt på processen går vi nu över till att betrakta de rekommendationer som 
baseras på kategorier som inverkat negativt på processen. Vid flera tillfällen har 
personalen som berörts av arbetet känt sig överkörd av den centrala ledningen på 
högskolan och inte känt att de fått gehör för sina önskemål och behov. Det har 
varvats med tillfällen då motsatsen har varit fallet, då personalen känt stöd och 
förståelse för de önskemål som funnits. Alla beslut kan i en sådan här process inte 
gå  personalens  väg,  det  är  naturligt.  Lika  naturligt  är  att  det  i  en  fungerande 
arbetsgrupp som denna kan finnas ett motstånd mot förändring. Alla tillfällen är 
därför inte att betrakta som problematiska då det finns upplevd brist på gehör, men 
i  materialet  finns samtidigt  onödiga minimeringar av farhågor och exempel  på 
onödigt  eller  omotiverat  ignorerande  av  personalönskemål,  där  det  skulle 
förbättrat processen om det funnits mer lyssnande från ledningen.

Att en uppbyggnadsprocess med inkluderad flytt och omorganisation skall gå 
lätt och smidigt utan extra kostnader är helt orimligt. Man får i de flesta fall räkna 
med att det är en förhandling där involverad personal kräver mycket och får dra 
ner på de önskemålen i någon mån. Men utgångspunkten från ledningen var här 
inga ökade kostnader vilket är naivt och något som sänder oro och signaler om 
brist  på  verksamhetsinsikt  och  gehör.  Efter  förhandlingar,  relativt  långt  in  i 
processen, kom utfästelser om centrala medel för att täcka kostnader men de var 
långt från de önskade och i kombination med övertid som genererades i arbetet 
och förändrade förutsättningar sent i processen ger dessa tre parametrar en relativt 
negativ bild av hur själva arbetet med processen respekterats medelmässigt från 
centralt håll. 

Sammantaget har den studerade processen tidvis uppfyllt rekommendationen 
med  avseende  på  gehör  för  personalens  behov  och  önskningar  men  kunde 
samtidigt tidvis fungerat bättre då personalen upplevt motsatsen. Med avseende på 
avsatta medel har processen inte uppfyllt rekommendationen, främst orsakat av 
prioriteringar och val från centralt håll.

Identifiera och undvik onödigt komplexa lösningar samt sätt och 
respektera datum efter vilka förutsättningarna inte ändras.

Den miljö som byggdes upp, med de olika funktioner och specialsalar som den 
innehåller är relativt komplex Rekommendationen bör ses från fall till fall. Den 
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innebär givetvis inte att man aldrig skall bygga komplexa lösningar, om de anses 
behövas, därav formuleringen ”onödigt komplexa”. Däremot bör de lösningar som 
anses behövas inte göras mer komplexa än nödvändigt. I planeringsstadiet fanns 
länge  en  lösning  där  tre  olika  nätverk  skulle  samverka  inom  den  miljö  som 
byggdes upp, MTN, LVN och SUNI (Beskrivs närmare i avsnittet ”Nätgruppen 
och MJM” tidigare i fallstudien). Sent i  processen beslutades av rektor att den 
planerade institutionssammanslagningen skulle ändras, vilket rev upp all tidigare 
planering  som  gjorts  med  avseende  på  nätverk.  Det  gjorde  planeringsarbetet 
onödigt komplext men fick samtidigt, paradoxalt nog, till effekt att den slutliga 
lösningen blev betydligt mindre komplex än tidigare planerat. Det behövdes inget 
samväxande av MTN, SUNI och LVN. 

Hårdvarumässigt  förbereddes  flytten  genom  inhållna  nyinvesteringar  under 
planeringsperioden  vilket  gjorde  att  identiska  datormodeller  kunde  placeras  i 
miljön. Mjukvarumässigt uppnådes enhetlighet genom arbete för att få samtidiga 
användarlicenser  med  alla  ingående  programvaror.  Förutom  flexibilitet,  som 
nämnt under rekommendationen ”Sträva efter flexibla...” ovan så har detta gett en 
mindre komplex arbetssituation, under installation av tekniken och under fortsatt 
administration av den.

Under  arbetet  har  deadlines  varit  ett  arbetsredskap som fungerat  bra,  oftast 
respekterats  och  bidragit  till  resultatet  positivt  inom  arbetsgruppen  28  och  de 
arbetsgrupper som varit direkt representerade där. Vid vissa tillfällen har deadlines 
eller datum efter vilket förändringar inte kan ske inte hållits, exempelvis när det 
gäller  trådlöst  nätverk  (som  nämns  vidare  i  diskussionskapitlet  nedan)  och 
institutionstillhörigheten (som samtidigt bidrog positivt genom att det minskade 
komplexiteten som nämndes ovan).  I de fall  datumen inte respekterats  har det 
potentiellt försämrat resultatet, försvårat arbetet och gjort att det har tagit längre 
tid.

Sammantaget  har  den  studerade  processen  uppfyllt  rekommendationen  med 
avseende  på  att  undvika  onödig  komplexitet  i  lösningarna,  även  om  det  i 
planeringsstadiet  länge  fanns  en  onödigt  komplex  lösning  av  nätverket,  och  i 
många fall även uppfyllt rekommendationen när det gäller deadlines. Dock har i 
några fall dessa deadlines datum inte respekterats. Arbetsprocessen och analysen 
har visat på den mångfacetterade nyttan av att hålla dessa.

Diskussion

Denna reflektion kring, och analys av, erfarenheterna från arbetet med att bygga 
upp en ny IT-utbildningsmiljö  för undervisning och forskning, i  samband med 
flytt  av  den  verksamhet  som  skall  verka  där,  har  lett  fram  till  fyra 
rekommendationer.  En  relevant  första  fråga  kring  detta  resultat  är  ifall 
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uppbyggnad  och  flytt  skulle  vunnit  på  att  känna  till  och  fästa  vikt  vid 
rekommendationerna om de varit kända under arbetet (och att det efterlevts, vilket 
förutsätts här).

Ett  återkommande problem om man ser  till  personalens  upplevelse var  när 
deras önskemål inte respekterades. Samtidigt har de tillfällen när ledningen varit 
lyhörd upplevts som positivt.  I en komplex process som denna är det  givetvis 
omöjligt att hörsamma alla krav och önskemål och i vissa fall behöver obekväma 
beslut tas. De gånger som sådana beslut framträtt som extra negativt upplevda är 
när  de  inneburit  ökad  komplexitet  och  arbetsbelastning  för  de  inblandade. 
Arbetsbelastning är en av de tydliga likheter som finns som problemområde om 
man jämför med tidigare studier. Där nämns problem kopplat till arbetsbelastning 
i ett spektrum som sträcker sig från frustration, mental trötthet och tillitsförtrytelse 
till  utbrändhet, depression och alkoholproblem[9].  Även om inte alla allvarliga 
effekter  som Webster  tar  upp är  något  som uppträtt  i  den  personalgrupp som 
flyttats  i  den  här  studerade  processen  så  uppträdde  flera  allvarliga  likartade 
problem. Kombinationen ökad arbetsbelastning orsakad av avsaknad av gehör är 
återkommande i grundmaterialet spårbart till rekommendationerna som baserar sig 
på negativt inverkande kategorier. Om dessa två rekommendationer, (”Identifiera 
och  undvik...”  och  ”Respektera  i  handling...”),  varit  kända  och  ledningen 
observerat  när  de  sammanföll  skulle  med  största  sannolikhet  en  hel  del 
arbetsbelastning och tillitsbrist ha kunnat undvikas. 

Tid är pengar brukar det heta. Arbetsbelastning handlar om att det finns färre 
personaltimmar än de timmar som behövs för att utföra arbetet, så att personalen 
får  arbeta  fler  timmar  än  de  är  anställda  att  göra.  Ur  det  kommer  logiskt  att 
arbetsbelastning uppstår när det finns för lite medel avsatta och därmed för lite 
personal till en uppgift. Ledningen ansvarar för att se till att tillräckligt med medel 
finns anslaget för en uppgift. Tidigare forskning har också pekat på behovet av 
extra stöd från ledningen [9]. I denna fallstudies studerade fall, om man ser till 
rekommendationerna  som tagits  fram så  har  tid  avsats  i  rimlig  mängd,  (detta 
återfinns  som  en  del  av  båda  rekommendationerna  som  baseras  på  positivt 
inverkande kategorier), och pengar avsats för liten mängd (en rekommendation 
baserat på negativt inverkande kategorier som resultat, ”Respektera i handling...”). 
Arbetet behöver ändå göras och övertid är ett dyrare sätt att betala arbetare, (både 
monetärt och hälsomässigt) så resultatet har blivit onödigt dyrt och med onödigt 
hög arbetsbelastning. Rekommendationerna skulle här ha varit till stor nytta. 

En annan aspekt  av tid  är deadlines.  Detta  berör den rekommendation som 
baseras  på  negativt  inverkande  kategorier,  (”Identifiera  och  undvik...”).  I 
grundmaterialet finns exempel på både arbete med deadlines som har fungerat väl 
och sådana som fungerat mindre väl. Två exempel på väl fungerande deadlines är 
dels  samarbetet med lokalplaneringsenheten,  där tydliga deadlines som faktiskt 
hölls  var  helt  avgörande för  att  ombyggnadsprocessen skulle  fungera och dels 
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testkursverksamheten  som försatte  uppbyggndsprocessen  i  ett  skarpt  läge  i  ett 
halvår innan hela verksamheten skulle vara fungerande i den nya miljön. Detta 
gjorde att salarna och dess inredning tvingades vara klara till en viss tid, då det 
kom  studenter  och  lärare  som  faktiskt  skulle  använda  dem.,  vilket  satte  en 
nödvändig press på beställningar  och liknande. Det gjorde också att  intrimning 
inte sammanföll med terminsstart och med att alla i personalen var nya för sin 
arbetsmiljö utan att intrimningen kunde lösas under lugnar och tydligare former. 
Därmed  var  också  intrimningen  gjord  då  verksamheten  skulle  dra  igång  på 
höstterminen.  Två  exempel  på  mindre  väl  fungerande  deadline  var  dels  att 
institutionstillhörigheten ändrades mitt i slutfasen av arbetet, då testkurserna var 
på väg att dras igång, något som påverkade många förutsättningar och dels att det 
trådlösa nätverket inte fanns tillgängligt som utlovat under våren 2008. Förutom 
att det försvårade intrimning och skapade oro och frustration så kan i fallet med 
avsaknaden av trådlöst  nätverk ett  orsak-verkan scenario skissas här.  Hade det 
funnits så skulle olika sätt  att  använda det i  den flexibla miljö  som byggts ha 
kunnat  testas  under  den  mer  kontrollerade  tid  som  testkurserna  erbjöd. 
Kursutveckling  och  praktiska  lösningar  i  hur  kurser  läggs  upp  och  utförs  tar 
givetvis  tid.  Tid  och  plats  i  miljön  är  det  ont  om  i  lärarnas  verksamhet  när 
terminerna flyter på. Det är inte orimligt att tänka sig att flera olika sätt att utnyttja 
kombinationen av den flexibla miljön och det trådlösa nätet (något som finns med 
i diskussionerna under visionsdelen av planeringsarbetet), hade vuxit fram om det 
hade funnits trådlöst nät att tillgå under testperioden. Det är sedan lätt att när detta 
inte testats uppstår inga sådana nya initiativ i  den intensiva period som läsåret 
utgör. Nya former att utföra saker på har lättare att vinna utrymme om det sker i en 
ny omgivning, invanda hjulspår r svårare att bryta. I den nya miljön fanns inför det 
första året inte pså många invanda hjulspår och även om nya sätt att använda det 
trådlösa nätet i teorin skulle kunna uppstå under exempelvis kommande sommars 
semestertid så är det därav svårare. En högskolas uppdrag är att bedriva forskning 
och undervisning. Administrationen på en högskola bör finnas till för att stötta de 
behov och önskemål som finns i anslutnig till  att lösa detta uppdrag. I det här 
fallet ser vi ett exempel på när prioriteringar inom administrationen, den centrala 
avdelningen  för  IT,  inverkat  negativt  på  utvecklingen  av  verksamheten  som 
arbetar med högskolans uppdrag, en inverkan som i stunden kan vara svår att se 
effekterna av men som skulle kunnat undvikas om man följt rekommendationen 
”Identifiera och undvik...”.

Ytterligare  en  aspekt  av  deadlines,  med koppling  till  det  första  mindre  väl 
fungerande exemplet ovan, är förståelsen för deras effekt hos dem som beslutar 
om dem. Det är absolut nödvändigt att det finns en god kommunikation mellan 
ledning och personal i processer som denna [9] och betraktar man grundmaterialet 
är deadlines ett exempel på när den kommunikationen brustit. Ledningen har tagit 
sena beslut som om man spårar kategorierna bakåt gett upphov till många negativt 
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inverkande inneboende meningar. Att få personalen att känna sig sedd och hörd 
återkommer  här  som  kategori  och  en  rimlig  slutsats  är  att  vara  lyhörd  för 
personalens tankar om deadlines relaterat till arbetsgången och verksamheten är en 
väg som ger mycket tillbaka.

Rekommendationer  återfinns  även  i  den  rapport  som  Webster  skrivit  om 
uppbyggnaden  och  förändringarna  i  IT-användande  20  år  tidigare, 
rekommendationer  som  på  flera  sätt  liknar  de  som  kommit  fram  här.  Där 
poängeras bl.a. att ledningen bör vara lyhörd och tydlig och involvera personalen i 
så många beslut som möjligt och vidare att deadlines är  exempel på sådana beslut 
och de bör så långt som möjligt beslutas i samarbete med dem som är satta att 
hålla dem. Där poängeras också vikten av att lyssna på och göra någontig utifrån 
tvivel, frustrationer och oro som personalen ger utrryck för. Det är också viktigt 
att vara uppmärksam på den fysiska och mentala hälsan hos personalen eftersom 
det finns en förhöjd riskt till arbetsbelastning och stress i situationer som denna. 
Viktigt är likaledes att uppmuntra och ge erkännande i de fall personalen gör ett 
bra jobb  [9].

Framtida forskning

För vidare studier skulle en tidsaspekt kunna läggas till. Kvalitativ innehållsanalys 
lämpar sig väl för att observera trender över tid [4] och det skulle vara relativt 
enkelt  att  åstadkomma med befintligt  material  då  beskrivningen är  i  stort  sett 
kronologisk och det finns tydliga datum att inhämta från inblandade vid behov. I 
tabellen skulle man kunna lägga till en kolumn, rensa dubbletter och se mönster 
för när processen påverkas negativt och positivt. Baserad på den tidsdatan skulle 
paralleller  kunna dras mellan hur olika händelser påverkar  varandra.  En sådan 
analys  skulle  också  kunna ligga till  grund för  jämförelse  med andra  liknande 
processer  läggas,  vilka  analyserats  tidsmässigt  med  avseende  på  positiv  och 
negativ påverkan på processen.  Det  skulle i  sin tur ha stor potential  att  ge ett 
tydligt  kunskapsbidrag  till  när  flytt-  och  uppbyggnadsprocesser  har  kritiska 
perioder och till hur olika välunderbyggda interna deadlines för sådana projekt bör 
sättas. 

Ett  intressant  resultat  från  analysen  som  använts  som  ett  förtydligande 
mellanled på väg mot rekommendationerna är nyckelorden. Genom att använda 
dem som grundmaterial och strukturera och söka mönster eller skapa verktyg med 
hjälp av dem skulle intressant kunskap kunna framträda. Med denna lista i handen 
skulle en ansvarig för en liknande process få hjälp att identifiera möjligheter och 
problem i processen genom att jämföra situationer som uppstår och se vad som 
skulle kunna rendera positiva effekter och vad som riskerar att orsaka problem. 
Det ligger dock också utanför analysen och omfattningen av denna fallstudie. 
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Slutord

Som avslutning kommer två sentenser upp. Dels ett avslutande citat från rapporten 
som Webster skrev för 20 år sedan; den kinesiska symbolen för förändring är en 
sammansättning av två andra symboler,  ”fara” och ”möjlighet”.  All  utveckling 
innebär en risk samtidigt som man kan utvecklas mycket om man bibehåller en 
öppenhet för möjligheterna som visar sig längs vägen. Den andra sentensen är de 
avslutande  orden  från  beskrivningen  av  processen;  anpassningarna  av 
undervisningen och utvecklingen av lokalerna är dock ett  arbete som fortsätter 
kontinuerligt. Det tar lång tid att få en verksamhet och en lokal att växa samman 
till en honomgen enhet och det bör tillåtas ta den tid det tar. 
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