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Abstrakt 
I denna uppsats ämnar författaren genom en fallstudie kartlägga den förändringsprocess som utbild-

ningsföretaget IT Gymnasiet Sverige AB genomgått i samband med implementeringen av projektet 

We love IT. Studien syftar vidare redogöra för olika personalkategoriers perspektiv på detta projekt 

och dess effekter på verksamheten. Studien visar att förändringsprojektet har genomgått vissa steg, 

men att det finns skillnader mellan de tänkta moment som organisationsledningen planerat att pro-

jektet ska ta och de faser som projektet faktiskt genomgått. Studien visar att ledningen inte är de 

enda som kan påverka vilka delar av projektet som kommer att genomföras respektive inte genomfö-

ras. Även att andra organisationsmedlemmar nämligen influerar processen. Olika personalkategorier 

inom företaget har också olika syn på vad som krävs för att ett förändringsprojekt ska lyckas. Detta 

beror på att olika personer gör individuella översättningar av ett förändringsarbete och av denna 

anledning kommer olika personer på skilda nivåer inom företaget även ge olika svar på varför och på 

vilket sätt en förändring har genomförts. 

 

Nyckelord 
Organisation; organisationsstyrning; organisationsförändring; organisationsutveckling, förändrings-

arbete; förändringsprojekt; förändringsprocess; processuell ansats 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer jag redogöra för förändringsarbete inom organisationer utifrån ett 

generellt perspektiv. Därefter avser jag klargöra uppsatsens problemformulering och syfte. Vidare 

presenteras här även de avgränsningar som gjorts inom studien. 

 

1.1. Bakgrund 
Företag arbetar alltmer i form av olika projekt och i och med detta är det idag också av större vikt för 

organisationer att ha rätt kompetens för att exempelvis kunna leda ett förändringsarbete. En av an-

ledningarna till varför organisationer projektifieras är att det är ett effektivt sätt att öka översiktlighe-

ten inom en verksamhet. Genom att arbeta med en uppgift i projektform får denna uppgift en egen 

process och arbetsprocessen konkretiseras. Det leder i sin tur till att processen synliggörs inom orga-

nisationen.1 I slutändan ökar det också chanserna för att uppgiften faktiskt blir genomförd. Då vissa 

delar av arbetsprocessen blir till ett eget projekt blir det nämligen lättare för de anställda att veta vad 

de ska fokusera på. För ledningen blir det i sin tur inte bara enklare att kontrollera att den delen av 

arbetsprocessen faktiskt genomförs, utan även hur effektivt och med vilken kvalitet den genomförs. 

När en organisation har möjligheten att lättare kontrollera en arbetsprocess samt mäta effektivitet 

och kvalitet blir detta ett utslag för hur konkurrenskraftig företaget är. Det innebär härmed att pro-

jektkompetens inom organisationer idag blir allt viktigare. 

De flesta organisationsförändringsanalytiker menar att organisationer inte kan planera en förändring 

utan att detta är något oundvikligt, då organisationer befinner sig i ständig rörelse.2 Det innebär att 

organisationer till sin natur kommer att utvecklas och förändras vare sig företaget planerat detta 

eller inte. Ett sådant fenomen innebär dock inte att organisationen ändå inte kan planera en tänkt 

förändring. De har bara inte möjligheten att planera hur förändringen faktiskt kommer att ske och te 

sig. 

En förändring av till exempel ett företags affärsstrategi, ledarskap eller organisationskultur är mycket 

komplicerad och påverkar hela organisationen. Att låta företagsledningen diktera den nya föränd-

ringen är därför inte ett effektivt tillvägagångssätt om samtliga inom organisationen ska ha möjlighet 

att relatera till projektet.3 Som en konsekvens av att företagsledare i allt större utsträckning måste 

skapa förändringsprogram, i ett försök att hänga med i organisationens oundvikliga rörelser, ställer 

sig personalen ofta kritisk till ett sådant förändringsarbete. Ledningens förändringsprogram ses då 

                                                           
1
 Söderlund, 2005 

2
 Clegg et al, 2007 

3
 Burke & Litwin, 1992 
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bara som ett i mängden av flera andra projekt.4 För att undvika sådana situationer och uppfattningar 

är det viktigt att samtliga inom organisationen får vara med och påverka förändringsprojekt och de 

riktlinjer som det för med sig in i organisationen. Om det inte finns en öppen dialog mellan ledning 

och anställda finns det stor risk för att personalen förblir motvillig gentemot förändringarna. En per-

sonalgrupp som känner sig involverad och har möjlighet att påverka kommer däremot bli mer enga-

gerade i sitt arbete, vilket kommer att gynna företaget. 

Det finns ett tydligt samband mellan de personer som är insatta i ett förändringsprojekt och deras 

syn på förändringen. Medlemmar av en organisation som satts in i ett förändringsarbete och som 

förstår bakgrunden och anledningarna till förändringen får en positiv tilltro till projektet och dess 

önskade resultat.5 Motstånd till förändring är således inte ett motstånd till att organisationen föränd-

ras – då detta är oundvikligt – utan snarare de anställdas motstånd till företagsledningens riktlinjer 

och krav. Att planera en förändring för förändringens skull är naturligtvis inte bra och därför kan per-

sonalens motstånd ibland vara både nödvändigt och positivt.6 På så vis är det möjligt att undvika att 

företaget gör misstag, eftersom de personer som utför det praktiska arbetet inom en organisation 

ofta besitter kunskaper om vad som fungerar bra respektive mindre bra inom verksamheten. Då per-

sonalen har dessa insikter kan det vara bra för en företagsledning att hörsamma detta – eftersom det 

kan komma att främja arbetet inom organisationen. 

Att en organisation kommer förändras är alltså något som inte går att undvika och en indikation på 

detta kan vara att organisationsmedlemmarna exempelvis upplever att företaget inte fungerar till-

räckligt bra, eller så bra som det skulle kunna. Genom att ett sådant tecken på förändring uppmärk-

sammas blir organisationen påtagligt mer medveten om den rörelse företaget befinner sig i. Detta 

leder i sin tur till att organisationer försöker planera och förutse hur företaget ska hantera föränd-

ringen eftersom organisationen då söker skapa harmoni mellan dess externa och interna drivkrafter. 7 

I och med att en förändring inte går att förutse har intresset för en processuell ansats till föränd-

ringsarbete inom organisationer växt fram. En viktig del i denna ansats blir de upplevelser och käns-

lor som uppstår hos projektdeltagarna.8 Detta innebär att det resultat som ett projekt genererar blir 

mindre viktigt. Istället blir det mer intressant att fokusera på det som leder fram till resultatet; nämli-

gen projektets process. Då organisationen i sitt arbete fokuserar på processen ökar möjligheterna till 

att spåra olika tendenser i förändringens verkliga karaktär – vilket skiljer sig från ett mer resultatori-

enterat perspektiv. 

                                                           
4
 Armenakis et al, 1999 

5
 Washington & Hacker, 2005 

6
 Pfeffer & Sutton, 2006 

7
 Jacobsen, 2005 

8
 Alvesson & Sveningsson, 2008 
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I en artikel från 2001 skriver Andrew Pettigrew med flera att forskare som studerar organisationsför-

ändring måste lägga vikt vid att bland annat inkludera tidsprocessen för projektet samt länken mellan 

förändringsprocesser och vad dessa får för effekter på organisationen.9 Ett förändringsarbete består 

av en process med olika delmoment och under detta förlopp blir idéer och lösformulerade tankar 

omvandlade till konkreta förslag. Förändringar påverkar projektdeltagarna känslomässigt och ett 

förändringsarbete kännetecknas ofta av förhandlingar och maktkamper mellan olika aktörer inom 

projektet.10 Förändringsprocesser är härmed komplexa och kan betraktas utifrån flera olika aspekter. 

Troligtvis har personalen ett visst förhållningssätt till förändringsprojektet, medan ledning har ett 

annat förhållningssätt och externa intressenter ett tredje. Ett exempel på just detta kan ses i en stu-

die av Patrick Dawson från 2003 där han granskade ett företag som ville implementera teorierna 

kring Total Quality Management (TQM) i sin verksamhet. 

Företaget i Dawsons studie ville att införandet av TQM i organisationen skulle ske på ett smidigt sätt 

och därför valde de att utbilda personalen i TQM-tekniker. Denna utbildning till trots var det få per-

soner som förstod hur kvalitetssystemet skulle användas rent praktiskt. Personalens osäkerhet ledde 

till att de ersatte teknikerna med nya lösningar och tillvägagångssätt.11 Personalen gjorde alltså en 

egen översättning av utbildningen de genomgått och ersatte kvalitetsutbildningen med nya riktlinjer 

utifrån sina egna kunskaper. För att förstå en förändring är det således nödvändigt att se till hur ett 

förändringsarbete faktiskt ter sig – hos den personal som utför det praktiska arbetet – och inte en-

dast se till projektets slutgiltiga resultat. 

Värdestyrning, målstyrning, Shareholder Value, kvalitetssäkring, förändringsledarskap och TQM är 

några exempel på dagens organisationskoncept. Under 1980-talet var målstyrning en självklarhet 

medan kvalitetsstyrning idag har en liknande ställning. TQM – eller total kvalitetsledning – är ett av 

1990-talets mest populära koncept. TQM är trots detta inte en tydligt sammanhängande metod. Det 

brukar dock vanligtvis innebära ett fokus på ledarengagemang, kundorientering och en strävan efter 

att samtliga inom organisationen ska medverka till kvalitetsförbättringar. 12 Alan Tuckman gör i en 

studie från 1994 en liknelse mellan TQM och The Wizard of Oz. I boken av Lyman Frank Baum hamnar 

Dorothy i det magiska landet Oz. För att hitta tillbaka till sitt hem i Kansas, USA, måste hon följa The 

Yellow Brick Road och finna en trollkarl som kan hjälpa henne. På vägen till trollkarlen möter Dorothy 

tre vänner och de har alla olika förväntningar på hur trollkarlen kommer att se ut. Väl framme hos 

trollkarlen visar denne sig vara en bluff – han är inte alls en trollkarl, utan har lurat alla. Det visar sig 

även att Dorothy och hennes tre vänner egentligen aldrig behövt be trollkarlen om hjälp – eller be-

                                                           
9
 Pettigrew el at, 2001 

10
 Jacobsen, 2005 

11
 Dawson ur Alvesson & Sveningsson, 2008 

12
 Røvik, 2000 



8 
 

hövt följa The Yellow Brick Road – utan de har hela tiden kunnat uppfylla sina önskningar själva. De 

har bara inte vetat om det innan.13 

Tuckmans liknelse av TQM som trollkarlen från Oz är således en stark kritik av kvalitetskonceptet. Då 

TQM inte är en väl sammanhängande teknik utan betyder skilda saker för olika personer leder detta 

till att samtliga personer styr mot olika mål. Precis som Dorothy finns dessutom kunskapen till fram-

gång inom företaget och inte genom ett färdigt recept som valts ut av organisationsledningen. Det är 

bara ett försök från ledningens sida att kunna kontrollera de anställda bättre och få en överblick över 

verksamheten genom att sätta upp kvalitetskrav som kan kvantifieras och följas upp. 

De flesta företag idag har kunskapen som behövs för att lyckas med förändringsarbeten. Trots detta 

är det många som misslyckas och ytterst få företag kan praktiskt använda sig av den här kunskapen 

och därmed faktiskt göra någonting utav den. Det finns ett gap eller ett glapp mellan vetande – att ha 

kunskapen – och görande – att använda kunskapen.14 Många företag arbetar till exempel med för-

ändringsprojekt på ett felaktigt sätt trots att de är medvetna om att det är just fel sätt. Även om or-

ganisationer har kunskap om värdet i att utvärdera ett förändringsprojekt är det vanligt att bland 

annat detta moment förbises. 

En stark företagskultur inom en organisation kan medföra en risk för att nya idéer trycks bort och att 

handlande förhindras då personer inom organisationen inte tycker att handlandet stämmer överens 

med företagets och de anställdas identitet. En organisationskultur som är väl etablerad hos de inom 

verksamheten ger nämligen dessa en trygghet, vilket kan vara en förklaring till varför de anställda 

kan uppleva sig hotade av förändringsarbeten och känna rädsla inför att faktiskt skapa en brygga 

mellan vetandet och görandet. Glappet mellan kunskap och förmågan att agera utifrån denna kun-

skap kan bero på en kommunikationsproblematik inom organisationen. Detta kan exempelvis inne-

bära att när ett problem uppmärksammas och ska lösas är det ingen som följer upp att problemet 

faktiskt löses – det är helt enkelt mycket snack och lite verkstad. Vidare är det mycket viktigt att före-

tag arbetar för att skapa en miljö där de anställda inte är rädda för att fela. Organisationer som inte 

fokuserar på att förhindra felande utan istället uppmuntrar detta kommer få personer att våga agera 

mer. I och med det kommer organisationen även kunna vända vetande till görande.15 Då en person 

inte är rädd för att fela kommer personen ifråga nämligen våga vara mer kreativ och ta fler risker. 

Detta kommer i sin tur gynna organisationen som då har personal som är initiativrik och kan hantera 

förändringar och oförutsedda situationer – vilka exempelvis kan uppstå under organisationsföränd-

ringar. 

                                                           
13

 Baum ur Tuckman, 1994 
14

 Pfeffer & Sutton, 2000 
15

 Ibid. 
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1.2. Problemformulering 
Organisationsförändring är någonting som alltmer beskrivs likt en levande och nyckfull process. Detta 

beror på att ett förändringsarbete påverkas av de personer som deltar i förändringen och hur de 

upplever den situation de befinner sig i. Då projektdeltagarna har egna uppfattningar och upplever 

en förändring på olika vis är det svårt att hålla sig till de planerade faser som ställts upp för ett för-

ändringsprojekt. Av denna anledning är det viktigt att ha en förståelse för att organisationsledning-

ens ambitioner sällan stämmer överens med den verklighet som råder inom projektet och hur det 

påverkar de personer som deltar i processen.16 

Finns det några skillnader mellan de steg som en förändringsprocess enligt exempelvis en organisa-

tionsledning ska ta och vilka steg som faktiskt tas? Eftersom vi inte har möjlighet att förutspå exakt 

hur ett förändringsarbete kommer att gå till – vi kan ju inte se in i framtiden – antar jag att det är 

naturligt att det skulle finnas sådana skillnader. Men vilka är i så fall skillnaderna mellan det som pla-

neras och det som faktiskt sker? 

Genomgår ett förändringsprojekt ens några steg? Vilka steg går ett förändringsprojekt i så fall ige-

nom? Varför utesluts eventuellt vissa delar av ett projekt och andra inte? Vem är det som bestämmer 

att en del i så fall ska uteslutas? Är det ledningen som gör det genom direktiv till företagets anställda 

eller är det de anställda som gör det genom att förbise de delar av projektet som de menar ska ute-

slutas? 

Om nu den planerade och den faktiska processen skiljer sig åt; varför lyckas då en organisation med 

vissa delar av ett förändringsarbete, men inte med andra? Och vad är att lyckas? Är det när ett steg i 

processen överensstämmer med ledningens tänkta process? Är det när personalen känner sig nöjda 

med sin position inom företaget? Går det att förena de båda – har ett förändringsprojekt lyckats när 

både ledning och personal är tillfredsställda med sin situation? 

Hur ser ledning och personal på ett och samma projekt? Skiljer sig perspektiven och åsikterna åt eller 

är de lika? Vad beror detta på? Har det att göra med hur ett förändringsprojekt implementeras och 

praktiseras inom organisationen? 

Frågorna är många och två av de mest centrala rör hur ett förändringsarbete egentligen sker i en 

organisation och hur personer på olika nivåer ser på förändringsprojekt inom företaget. 

 

                                                           
16

 Alvesson & Sveningsson, 2008 
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1.3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att söka kartlägga den förändringsprocess som utbildningsföretaget IT 

Gymnasiet Sverige AB genomgått i samband med implementeringen av projektet We love IT. Studien 

syftar vidare redogöra för olika personalkategoriers perspektiv på detta projekt och dess effekter på 

verksamheten. 

 

1.4.  Avgränsningar 
Denna uppsats avgränsas till att endast studera IT-Gymnasiets verksamhet. IT Gymnasiet Sverige AB17 

ägs av Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia AB – som i sin tur till 79,6 % ägs av riskkapital-

bolaget EQT Partners AB. AcadeMedia AB ägs även passivt till 17,7 % av det amerikanska företaget 

Providence Education International AB och till 2,7 % av mindre aktieägare.18 AcadeMedia AB i sin tur 

äger över fem företag med för- och grundskoleverksamhet och fyra företag som erbjuder vuxenut-

bildning samt företag med gymnasieverksamhet. IT-Gymnasiet är en av dessa verksamheter.19 

IT-Gymnasiet leder idag tio skolor på olika platser runtom i Sverige och en elfte och tolfte skola är 

dessutom på väg att etableras. Företaget har funnits sedan 1998 och företaget har i dagsläget över 

2 300 elever.20 IT-Gymnasiet har omkring 200 anställda och hade 2008 en omsättning på cirka 156,5 

miljoner kronor.21 Företagets verksamhetsidé har sedan starten varit att allt ska genomsyras av IT, 

användandet av datorer och ett problembaserat lärande. IT-Gymnasiet har idag fyra olika program; 

Specialutformat program, inriktning IT, elektronik och naturvetenskap; Specialutformat program, 

inriktning IT, multimedia och musik; Samhällsvetenskaplig utbildning, inriktning IT samt Digital design 

och kommunikation.22 Företagets vision är att IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för 

elever som avser välja en IT-profilerad gymnasieutbildning.23 IT-Gymnasiet verkar under AcadeMedia 

AB och sin egen verksamhetschef. I och med detta finns det personal som arbetar centralt med led-

ningen av skolverksamheten medan andra personer arbetar med den dagliga verksamheten på de 

lokala skolorna. Av denna personal är det några som endast arbetar med utbildning av elever, men 

                                                           
17

 IT Gymnasiet Sverige AB kommer härefter benämnas som IT-Gymnasiet 
18

 AcadeMedia AB AcadeMedias ägare 2011-04-20 
19

 AcadeMedia AB Verksamheter 2011-04-20 
20

 IT-Gymnasiet Om IT-Gymnasiet 2011-04-20 
21

 Affärsdata IT Gymnasiet Sverige AB 2011-06-17 
22

 IT-Gymnasiet Skövde erbjuder även ett femte program; International Baccalaureate Diploma Programme. En 
utbildning enligt internationell standard som endast erbjuds i ett fåtal svenska skolor och ingår därför inte i IT-
Gymnasiets ordinarie utbud. 
23

 IT-Gymnasiet Vad är IT-Gymnasiet? 2011-04-20 
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också några som vid sidan av detta har till uppgift att samverka med IT-Gymnasiets huvudkontor 

inom specifika områden.24 

Denna uppsats kommer ytterligare avgränsas till att endast undersöka företagets förändringsprojekt 

We love IT. Projektet är ett pågående förändringsarbete som framförallt rör företagets marknadsfö-

ring och företagsprofil. Fokus har förlagts till det marknadsråd som är kopplat till IT-Gymnasiets verk-

samhetschefs stab. Detta eftersom det är marknadsrådet som ansvarar för We love IT-projektet. I 

detta råd finns en person som är centralt marknadsansvarig och tillika projektledare för We love IT. 

Där finns även en ställföreträdande projektledare och en marknadskoordinator, vilka arbetar centralt 

med marknadsföring av verksamheten och projektet We love IT. I marknadsrådet finns också rådgi-

vande personal som på skolorna parallellt med sin undervisning fungerar som lokalt marknadsansva-

riga. 

Även om uppsatsen till stor del grundas på material från det ovan nämnda marknadsrådet består en 

del av syftet i att undersöka olika perspektiv på projektet. För att uppnå detta har personal på de 

olika skolorna valts ut, till största del slumpmässigt. Urvalet har avgränsats till att dels endast innefat-

ta IT-Gymnasiets skolor och dels endast skolor verksamma i dagsläget. Således innefattar alltså den 

här undersökningen inte företagets skolor som hösten 2011 planerar starta i Linköping och Karlstad.  

                                                           
24

 För en mer noggrann överskådning av AcadeMedia AB och IT-Gymnasiets organisation se bilaga 1. 



12 
 

2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer jag presentera den teoretiska referensram på vilken denna uppsats grundar 

sig. Kapitlet inleds med en sammanfattning av det processuella synsättet på förändringsarbete inom 

organisationer. Vidare presenteras översättningsmodellen och vilken roll individer har i ett föränd-

ringsprojekt. Till sist avslutas kapitlet med en diskussion om hur den teoretiska referensramen kom-

mer appliceras på den här studien. 

 

2.1.  Processuell ansats till förändring 
En processuell ansats till organisationsförändringar innebär att förändringen studeras på mikronivå, 

vilket bland annat kan innebära individers perspektiv på förändringen. Förändringar är ständigt pågå-

ende och därför är det inte enbart viktigt att se till ett förändringsarbetes inledande steg utan även 

till hur de personer som befinner sig i förändringsprocessen upplever denna under förändringens 

gång. Detta då det processuella perspektivet ser förändringen som just en process och därför inte 

fokuserar på de inledande initiativen – eller för den delen slutresultatet av ett förändringsprojekt – 

utan intresserar sig mer för utvecklingen däremellan. Därför blir det utifrån ett processuellt perspek-

tiv till förändring viktigt att studera hur människor förhåller sig till förändringsinitiativ – hur de upp-

fattar förhållandet mellan förändringsprojektet och sig själva.25 

Att studera förändringar är svårt eftersom det inte enbart går att se till den tidsplan – eller motsva-

rande processchema – som ställts upp för ett förändringsprojekt. Istället måste fokus ligga på att 

studera förändringens verkliga natur, det vill säga den process som projektet faktiskt genomgått. 

Detta är komplicerat eftersom förändringen skiljer sig från den ursprungliga förändringsplanen då 

den påverkas av ett flertal olika aspekter – såsom politiska förändringar och historiska och kulturella 

värden. Det innebär att process och struktur smälter samman. Förändring är alltså en ytterst komplex 

process som innehåller en mängd olika påverkande variabler av varierande karaktär. Det processuella 

synsättet på förändring ser således att en planerad förändring är omöjlig att fullständigt kontrollera. 

Förändring är inte heller ett fast tillstånd och det går därför inte att spara det förändrade tillstån-

det.26 

Förändringsarbeten inom organisationer påverkas av företagets egen historia och kultur, vilket inne-

bär att förändringsprocessen är cyklisk. De projekt som en organisation tidigare genomfört påverkar 

nämligen även framtida projekt. Detta eftersom personerna som medverkat i tidigare projekt bär 

med sig såväl positiva som negativa erfarenheter från dessa. Detta medför även att när organisatio-

                                                           
25

 Alvesson & Sveningsson, 2008 
26

 Clegg et al, 2005 
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nen söker planera framtida förändringsprojekt kommer också denna planering påverkas av hur orga-

nisationsmedlemmarna upplevt tidigare projekt. Då organisationsmedlemmarna har tidigare erfa-

renheter av förändringsarbeten beskrivs ofta nya projekt som nödvändiga till följd av externa fakto-

rer. Organisationsförändringar är levande processer och informationen kring förändringsprojekt är av 

största vikt. Denna information styrs ofta av företagsledningen. Förklaringar till varför en organisa-

tion ska genomföra ett förändringsarbete kan av organisationsmedlemmarna uppfattas som anting-

en legitima eller illegitima. I det senare fallet ses förändringen som ett alltför radikalt alternativ och 

att det inte står i proportion till den verklighet personalen upplever.27 

En förändring är alltså en levande, oberäknelig och cyklisk process. Då en organisations historia på-

verkar även framtida projekt kan det härmed alltså vara svårt att också dra en klar gräns över var ett 

projekt börjar och slutar. Idéerna bakom och resultatet av projektet påverkas ju nämligen av den 

politiska, historiska och normativa kontext organisationen befinner sig i. En bidragande faktor till 

varför många förändringsprojekt misslyckas kan vara att när ett sådant projekt har vissa bestämda 

åtgärder undergrävs de inblandades möjlighet till att identifiera sig med projektet på ett intellektuellt 

och emotionellt plan. Därför är det viktigt att förändringsprocessen översätts till den verklighet som 

råder för personalen, för att förhindra osäkerhet och missnöje – vilket annars kan gör att ett föränd-

ringsprojekt misslyckas.28 

 

2.2.  Översättningsmodellen 
Enligt översättningsmodellen är personers tolkning av en förändring avgörande för hur de kommer 

att arbeta med ett sådant projekt. I och med detta påverkas också förändringsarbetet av vilka intres-

sen de personer som medverkar i projektet har. Detta beror på att människor översätter och föränd-

rar meningen med projektet utifrån de åsikter och värderingar de besitter. När en person kommer i 

kontakt med ett förändringsprojekt kommer denne alltså anpassa arbetet på ett sådant vis att det får 

ett särskilt värde för personen ifråga. Om projektet inte lever upp till de förväntningar och tolkningar 

av förändringen som personen har gjort kommer den få en negativ inställning till detta, och vice ver-

sa. Detta betyder exempelvis att olika personer kommer ge olika svar på varför och på vilket sätt en 

förändring genomförts.29 

Denna översättning av idéer gör att ett förändringsarbete är beroende av hur personerna i det tolkar 

projektet och det är även dessa översättningar och tolkningar som för processen framåt. I och med 
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 Clegg et al, 2005 
28

 Alvesson & Sveningsson, 2008 
29

 Ibid. 
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att personer översätter den information de erhåller betraktas strategier och anvisningar enligt över-

sättningsmodellen som idégeneratorer snarare än faktum. Detta eftersom projektdeltagarna över-

sätter instruktionerna enligt sina värderingar och formulerar egna innebörder av dessa anvisningar. 

Enligt modellen för alltså översättningar ett förändringsprojekt framåt och hur framgångsrik en pro-

cess blir är därför knutet till vad projektdeltagarna associerar med förändringsarbetet och hur de 

känner igen sig själva i projektet.30 

Översättningarna av en idé görs alltså för att personen ifråga behöver föra över denna till sin egen 

världsbild och sina egna användningsområden. För att försöka styra denna översättningsprocess och 

skapa en översättning som stämmer väl överens med organisationsledningens önskade tolkning ska-

pas vissa styrverktyg för hur arbetet ska tolkas och genomföras.31 

 

2.3. Diskussion kring användandet av teorierna 
Teorin om processuell förändring har legat till grund för utformandet av intervjuguiden och de fråge-

formulär som använts i undersökningen. Den processuella ansatsen har varit avgörande för att kunna 

undersöka olika nivåer inom verksamheten samt hur olika personer arbetat med projektet. 

Den processuella ansatsen leder naturligtvis till att jag vill följa den valda förändringsprocessen på 

nära håll och studera de tolkningar och översättningar som görs av personer som på olika sätt berörs 

av We love IT. Då jag granskar vilka faser som projektet genomgått är den processuella ansatsen vik-

tig eftersom det då blir intressant att studera vilka steg projektet har tagit och hur olika personer 

inom ett och samma företag ser på dessa drag samt hur dessa åsikter varierar.  

För att skapa förståelse för att olika personer på olika nivåer inom företaget kan ha varierande åsik-

ter om ett förändringsprojekt ämnar jag använda mig av översättningsmodellen. Teorierna bildar 

således en referensram som hjälper mig få en djupare förståelse och blir ett verktyg när jag ska bely-

sa vissa aspekter inom mitt undersökningsområde. 
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 Alvesson & Sveningsson, 2008 
31

 Eriksson-Zetterquist et al, 2005 
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3. Metod och material 
I detta kapitel presenteras den metod som valts till uppsatsen. Metodkapitlet inleds med en förklar-

ing av undersökningens upplägg och därefter presenteras hur datainsamlingen har gått till. Jag fort-

sätter med en diskussion om urval och undersökningens validitet. Kapitlet avslutas med en presenta-

tion av studiens genomförande. 

 

3.1.  Design 
Uppsatsens forskningsdesign och strategi kommer att utgöras av en fallstudie. I denna enkelfallsstu-

die – likt sociologerna Asbjørn Johannessen och Per Arne Tuftes definition av detta fenomen – har 

dels en tydlig avgränsning av fallet gjorts och dels har en genomgående beskrivning av det valda fallet 

utförts.32 Studiens datakaraktär har kvalitativa drag – bland annat då materialet har framför allt sam-

lats in i genom öppna frågor, där respondenten har möjlighet att själv utforma sina egna svar. 

En fallstudie som forskningsstrategi passade denna studie då jag ville få så mycket information som 

möjlig om en specifik företeelse. Den här uppsatsen syftar som tidigare nämnt till att studera hur 

processen för We love IT-projektet har sett ut och undersöka hur det mottagits av personal inom 

verksamheten. För att kunna besvara mina forskningsfrågor behövde jag därför undersöka området 

djupgående och en fallstudie var då det bästa alternativet för detta. 

 

3.2.  Datainsamling 

3.2.1. Sekundärdata 

Genom den elektroniska sökfunktionen i bibliotekskatalogerna Libris och Libra har stora delar av det 

litterära referensmaterialet tagits fram. Sökprocessen genererade flera resultat utifrån vissa specifika 

sökord; till exempel organisation, organisationsförändring, organisationsutveckling, process, proces-

suell ansats, förändringsarbete, förändringsprojekt, organisationsstyrning samt organisationsteori. 

Sökfunktionen innebär en fritextsökning, vilket innebär att sökordet inte nödvändigtvis behöver figu-

rera i materialets titel – utan även kan även ingå i en undertitel, kortare beskrivning eller inlagda 

nyckelord. Dessutom kommer material som matchar engelska översättningar av de svenska sökorden 

upp. I flera av fallen genererade de olika titlarna nya sökord, vilket förde urvalsprocessen vidare.  

Likaså har källförteckningarna i de böcker och artiklar jag funnit gett mig vidare tips på relevant läs-

ning. Sökprocessen i detta fall var mycket snarlik den i Libris och Libra då jag letade i källförteckning-

arna efter titlar som innehöll ord som exempelvis organisationsförändring, organisationsutveckling 
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samt förändringsarbete eller dess engelska motsvarigheter. Dessutom valde jag att söka efter upp-

satser och avhandlingar inom ämnet organisationsutveckling och förändringsarbeten på sökmotorer-

na uppsatser.se samt avhandlingar.se. Efter att ha valt ut vissa relevanta texter fokuserade jag fram-

för allt på studiernas källförteckning. Där fick jag i flera fall uppslag på andra relevanta böcker och 

artiklar som passade min egen studie. 

Majoriteten av det litterära referensmaterialet har jag dock erhållit genom tidigare kurser vid Söder-

törns högskola. Under tre år har jag läst många böcker och artiklar inom ämnet organisation. När jag 

valde att skriva om organisationsutveckling och förändringsarbeten gjorde jag därmed en inventering 

av de böcker jag läst i tidigare kurser, varpå jag valde ut de jag ansåg relevanta för mitt valda ämne. 

De artiklar jag valde att använda mig av tog jag fram genom att gå in på hemsidan för respektive del-

kurs i organisationsämnet och valde därifrån ut de artiklar jag sedan tidigare upplevde passa denna 

studie. 

En del av sekundärdatan har utgjorts av internt material som jag erhållit från IT-Gymnasiet. Bland 

annat har jag fått tillgång till en rapport som företaget beställde av några elever vid Stockholms uni-

versitet, inför projektstarten. Rapporten syftar presentera en analys av IT-Gymnasiet och en mark-

nadskommunikationsplan för verksamheten. Rapporten är skriven av elever från Grafiska projektle-

darprogrammet vid Stockholms universitet som ett uppdragsprojekt på 30 högskolepoäng.33 Huruvi-

da Lindahls rapport är tillförlitlig eller ej är inte av intresse för min undersökning eftersom den endast 

har använts för att studera hur förloppet för We love IT-projektets förstudie har sett ut. Jag har även 

haft tillgång till en grafisk profilhandbok som delats ut inom IT-Gymnasiet. Handboken är femton 

sidor lång och presenterar de nya grafiska förändringar som We love IT innebär. 

Under undersökningens gång har jag även använt mig av AcadeMedia AB:s och IT-Gymnasiets hemsi-

dor. Detta har gjorts för att ta fram information om företagen till uppsatsens kapitel 1.4 Avgräns-

ningar samt företagspresentationen under uppsatsens resultat. Informationen på dessa hemsidor är 

av en marknadsföringsmässig karaktär och jag upplever att de endast visar sådana sidor av företaget 

som är positiva. Denna information har dock varit nödvändig för att kunna formulera frågor till re-

spondenterna – och för att på så vis kunna uppfylla studiens syfte. Via databasen Affärsdata och via 

AcadeMedia AB:s hemsida har jag även fått tillgång till företagets koncern- och årsredovisningar 

samt delårsrapporter. Dessa rapporter har även de använts för att samla in bakgrundsinformation 

om företagen, vilket legat till grund för den här studien. IT-Gymnasiets hemsida har även använts för 

att finna kontaktinformation, som använts vid de enkäter som besvarats under studiens gång. Den 

information om företagen som presenteras i uppsatsens kapitel 1.4 Avgränsningar har även till viss 
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del hämtats från databasen Affärsdata. Från denna sida har jag hämtat information om AcadeMedia 

AB och dess ägare samt om IT-Gymnasiet och andra företag som ägs av AcadeMedia AB.  

3.2.2. Primärdata 

Primärdatan utgörs i den här studien av en större intervju och flera mindre uppföljningsintervjuer 

med en respondent. Studien utgörs även av material som samlats in genom tre enkäter med ytterli-

gare fjorton personer. Jag valde att genomföra intervjun med en semistrukturerad intervjuguide som 

grund, där jag utgick ifrån en uppställning förbestämda ämnen – frågor – men lät intervjun bli ett 

samtal som var öppet för sidospår och följdfrågor. Valet att genomföra en intervju berodde på att jag 

ville få insikt i projektets process och framför allt att jag ville få en tydligare uppfattning om vad re-

spondenten hade för åsikter kring förändringsarbetet. Eftersom respondenten genom samtalen hade 

möjlighet att formulera sina egna svar var intervjuformatet det bästa alternativet vid datainsamling-

en. 

Vid insamlandet av material från de fjorton övriga respondenterna har detta gjorts genom enkäter 

med öppna frågor som skickats ut via e-post till respektive respondent. En enkätundersökning är en 

skriftlig förfrågan där svaren lämnas in i skriftlig form. Det är viktigt att intervjuformuläret är lättför-

ståeligt och utformat på ett sådant sätt att respondenten begriper hur han eller hon ska besvara 

formuläret.34 Jag är medveten om att det finns både för- och nackdelar med att ställa frågor genom 

en enkät. Vid den större intervjun hade konversationen större möjlighet att glida in på intressanta 

sidospår. Dessutom kunde eventuella följdfrågor och inlägg från min sida ställas i direkt anslutning till 

respondentens svar. Vid enkäterna däremot kunde det ibland gå timmar mellan en följdfråga och ett 

svar på denna – vilket gör att respondenten eventuellt ger ett annorlunda svar än vad han eller hon 

hade gett vid ett personligt möte där dialogen sker direkt. Vårterminen är dock en mycket hektisk 

period för gymnasielärare eftersom merparten av kursbetygen sätts under denna tid på året. Då de 

personer jag varit i kontakt med i sin tjänst dessutom har arbetsuppgifter rörande marknadsföring 

utöver denna betygssättning var det smidigaste sättet för mig och dem att använda oss av just öppna 

frågor i ett enkätformat via e-post. Jag kunde då få respondenternas egna, personliga åsikter kring 

förändringsarbetet och dessutom hade dessutom möjligheten att enkelt mejla över eventuella följd-

frågor. 

Jag har använt mig av en intervjuguide och tre olika enkäter. Den första enkäten, som besvarades 

2009, gällde We love IT-projektets inledande moment och de frågor som ställdes då återfinns i bilaga 

2. Intervjuguiden som användes vid intervjun med en av de lokalt marknadsansvariga återfinns i bila-
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ga 3 och är till stor del baserad på en lista av de faser35 som ett projekt brukar gå igenom. De frågor 

som ställdes vid enkäten under 2011 och som rörde olika perspektiv på förändringsprojektet åter-

finns i bilaga 4. Den enkät gällande de faser We love IT genomgått efter det att projektet implemen-

terats i verksamheten återfinns i bilaga 5. Vid den intervju som genomförts har svaren antecknats 

ned skriftligt, sedan har dessa anteckningar bearbetats och slutligen har de relevanta svaren förts in i 

uppsatsens resultat. Svaren från marknadsrådet och skolpersonalen har sammanställts under vissa 

kategorier; exempelvis påverkan på arbetet samt projektets syfte. Under bearbetningen av detta 

material har jag jämfört respondenternas svar för att se vilka likheter respektive skillnader som finns. 

Likheterna har sammanfattats medan de skillnader som fanns har särskiljts från den generella stånd-

punkten. Därefter har de relevanta svaren förts in i studiens resultat. 

 

3.3.  Urval 
Jag har varit i kontakt med femton personer på IT-Gymnasiet. I marknadsrådet arbetar tolv personer 

och jag har varit i kontakt med åtta av dessa. Tre av dessa är centralt marknadsansvariga på företaget 

och fem är lokalt marknadsansvariga. IT-Gymnasiet har ungefär 200 anställda på sina skolor runt om i 

Sverige och jag har varit i kontakt med cirka 5 % av dessa. Av denna skolpersonal har jag haft kontakt 

med en person som arbetar som ställföreträdande rektor, två personer som är arbetslagsledare och 

fyra personer som är utbildare på sju av företagets tio skolor. 

Urvalsprocessen under uppsatsens gång har varit tvådelad. Genom en marknadsförare på en av sko-

lorna fick jag tillgång till information om vilka personer som arbetar i marknadsrådet. Denna del av 

processen gick alltså till genom den så kallade snöbollsmetoden där min första respondent gav mig 

vidare tips på fler personer inom projektet som jag borde kontakta. Den andra delen av urvalsproces-

sen har varit rent slumpmässig. Vid kontaktandet av olika personer inom företagets skolpersonal, 

som inte arbetar inom marknadsrådet, valde jag helt slumpartat ut vissa personer från de olika sko-

lornas kontaktlistor. Av bekvämlighetsskäl valdes endast de som direkt på företagets hemsida hade 

sin e-postadress publicerad. 

 

                                                           
35

 Ett typiskt upplägg för ett förändringsarbete brukar innebära att 1) ett problem upptäcks och en idé kring en 
lösning formuleras, 2) en sammanställning av exempelvis information, rapporter, beslutsunderlag tas fram, 3) 
visioner och mål formuleras, 4) planering och förankringsarbete inleds, 5) projektet genomförs och implemen-
teras och slutligen 6) en eventuell uppföljning och utvärdering genomförs. 
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3.4. Resultatets giltighet 
Under undersökningens gång har jag aktivt arbetat för att få ett valitt resultat med hög tillförlitlighet 

och på basis av denna ansats har tidigare presenterade metodval gjorts. Jag har genom detta även 

eftersträvat att samtliga intervju- och enkätfrågor ska stå i paritet med syftet för denna studie. För 

att få olika personers perspektiv på förändringsprojektet valde jag därför att använda mig av öppna 

frågor som lade fokus på enskilda och personliga svar. 

Jag är medveten om att den skolpersonal jag varit i kontakt med under studiens gång endast utgör en 

liten del av de som IT-Gymnasiet har anställda vid sina skolor. Eftersom jag uppnått en mättnad i de 

svar jag fått anser jag dock att denna andel kan ses som representativ. Dessutom har jag varit i kon-

takt med en stor del av de personer som står i direkt anslutning till We love IT-projektet vilket jag 

anser ökar giltigheten i mitt resultat. 

För att undvika material av tvivelaktig opartiskhet valde jag att inte låta material som jag fått från 

olika hemsidor bli en del av uppsatsens resultat. Hemsidor har endast använts i för att studera före-

tagens bakgrund och har således inte använts för att direkt besvara uppsatsens syfte. 

Som en del i ett arbete för att skapa en undersökning med hög validitet har uppsatsen granskats vid 

handlednings- och opponeringstillfällen. Denna typ av giltighetsprövning har lett till att uppsatsen 

under arbetets gång aktivt omarbetats för att ständigt se till att undersökningens resultat håller hög 

kvalitet. Vid två tillfällen under studiens gång har även en person från IT-Gymnasiet läst det jag skrivit 

rörande företaget samt projektets faser för att på så vis öka tillförlitligheten till denna information. 

 

3.5. Genomförande av studien 
För att uppnå syftet med denna uppsats har jag varit i kontakt med flera personer inom organisatio-

nen – dels på ledningsnivå, dels ute på företagets olika skolor. Samtliga personer har stått i förbindel-

se med projektet – en del har haft en beslutsfattande roll medan andra endast fyllt en mer rådgivan-

de funktion. Jag har också varit i kontakt med några personer inom företagets skolpersonal som inte 

varit direkt involverade i projektet, men ändå påverkats av det. På IT-Gymnasiet finns bland annat ett 

marknadsråd. I detta har företaget samlat både personer som arbetar centralt med marknadsföring 

och personal från de olika skolorna. Dessa fungerar likt en slags medlare mellan de dagliga verksam-

heterna och verksamhetsledningen. We love IT är knutet till detta råd och därför har det varit viktigt 

för mig att få synpunkter från flera av dessa personer. 

En stor intervju och ett flertal mindre uppföljningar har gjorts med en marknadsförare ute på en av 

IT-Gymnasiets skolor. Jag har en personlig relation till denna respondent och det var genom denna 
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person som jag först kom i kontakt med IT-Gymnasiet. En personlig relation till en respondent med-

för både för- och nackdelar. Vår relation kan medföra med en risk eftersom personen ifråga har stör-

re förförståelse för syftet med undersökningen än vad som vore fallet annars. Det kan leda till att 

denna person sållar i sina svar eftersom den upplever att den ska svara på ett sätt som uppfyller upp-

satsens syfte. Detta trots att personen ifråga inte är lika insatt i studien som jag. Därför är det möjligt 

att information vinklas för att passa uppsatsen. Det ska dock tilläggas att en personlig relation också 

kan ha fördelar; exempelvis upplever jag att respondenten och jag kan tala mer fritt under intervju-

erna. Det gör också att jag kan få information från en person som inte uteslutande svarar på min 

intervju för att marknadsföra företaget, utan som också vågar berätta om projektets negativa sidor. 

Detta leder till att jag har möjlighet att jämföra vissa fakta som jag annars kanske inte hade haft möj-

lighet att göra.  

Genom min personliga relation till denna respondent har jag även varit i kontakt med företaget och 

projektet We love IT vid flera tillfällen tidigare och på sätt och vis följt projektets gång. I november 

2009 var jag i kontakt med projektledaren för We love IT-projektet. Projektet var vid detta tillfälle 

nystartat och hade precis börjat implementeras i verksamheten. Projektledaren besvarade vid detta 

tillfälle frågor36 om de faser som projektet genomgått fram till dess och vilka planer det då fanns för 

projektets framtid. Detta material samlades in till en annan rapport som jag skrev vid Södertörns 

högskola. Rapporten var en del i en kurs inom designstrategi, men hade dock ett syfte som innebär 

att den i stort kan bidra även till det som ämnas undersökas i denna uppsats. Strax före detta tillfälle 

under 2009 fick jag från projektledaren tillgång till den rapport som beställdes av henne från några 

elever vid Stockholms Universitet inför projektets start. Jag fick även tillgång till den grafiska profil-

handbok som projektledaren tagit fram inför implementerandet av projektet och som i samband 

med detta delades ut till samtliga personer i marknadsrådet. 

Efter detta tillfälle i 2009 har jag varit i kontakt med projektet vid ytterligare två tillfällen; dels under 

vårterminen 2011 i samband med denna uppsats och dels parallellt med detta uppsatsskrivande un-

der en kurs i organisationsutveckling vid Södertörns högskola. Den rapport jag skrev under kursen i 

organisationsutveckling är en del av denna uppsats och har haft snarlikt syfte, teori och metod. Då 

jag haft kontakt med projektet vid flera olika tillfällen har också materialet samlats in vid flera olika 

tidpunkter. Som jag tidigare nämnt samlades en del information in i november 2009 och i mars 2011 

ägde den mest omfattande intervjun med en av marknadsrådets lokalt marknadsansvariga rum. In-

tervjun genomfördes genom en öppen dialog utifrån de frågor37 jag tagit fram och respondenten fick 

helt fritt berätta om projektets arbetsprocess och sina åsikter om detta. Denna intervju har bland 
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 Se frågorna i bilaga 2 
37

 Se frågorna i bilaga 3 
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annat legat till grund när jag försökt skapa mig en överblick över vad som hänt under projektets gång. 

Utifrån denna intervju har jag även utformat frågorna till den enkät som handlar om vad andra per-

soner inom IT-Gymnasiet har för åsikter om förändringsprojektet. Personen har även fungerat som 

en referens när jag velat kontrollera att mina antaganden kring insamlat material stämmer – exem-

pelvis projektet respektive företagets organisationsschema. 

Utöver denna intervju i mars 2011 skickades under perioden mars-maj även enkäter38 ut rörande 

olika perspektiv på We love IT-projektet med personer i marknadsrådet. I april 2011 skickades samma 

frågeformulär ut till slumpmässigt utvalda utbildare, arbetslagsledare och rektorer på IT-Gymnasiets 

olika skolor. Vid detta utskick i april till skolpersonal uteslöts fråga 3, eftersom den rörde material 

som endast används av personerna i marknadsrådet. Även mindre justeringar gjordes i fråga 5 så att 

frågan riktades till personer som arbetar som lärare, arbetslagsledare eller rektorer istället för mark-

nadsförare och marknadssamordnare. I augusti 2010 tog den projektledare som jag var i kontakt med 

under 2009 tjänstledigt. Därför skickades inte bara frågorna rörande olika perspektiv på projektet till 

den ställföreträdande projektledaren ut, utan jag skickade även ut en enkät39 angående de faser som 

projektet genomgått sedan det implementerats i verksamheten. 
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 Se frågorna i bilaga 4 
39

 Se frågorna i bilaga 5 
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4. Resultat 
I det här kapitlet presenterar jag resultatet från min materialinsamling och om inget annat anges 

bygger detta kapitel på den intervju som genomförts och de enkäter som besvarats under undersök-

ningens gång. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för organiseringen av We love IT-projektet. 

Efter detta presenterar jag de svar jag fått från intervjun och enkäterna. Dessa har jag valt att 

disponera utefter syftets formulering snarare än att redogöra för dem i kronologisk ordning. Därför 

presenteras först den intervju jag genomfört, följt av enkäten rörande projektets faser för att avslu-

tas med en redogörelse för olika perspektiv på förändringsarbetet. 

 

4.1.  Projektets organisering 
Projektet styrs centralt av en projektledare och IT-Gymnasiets verksamhetschef. Då projektledaren 

sedan en tid tillbaka är tjänstledig agerar i hennes ställe nu två marknadskoordinatorer. Dessa perso-

ner har möjlighet att påverka de beslut som fattas av företagets verksamhetschef. 

På IT-Gymnasiets huvudkontor har marknadsrådet upprättas. Där sitter företagets ovan nämnda 

marknadsansvariga personer, som arbetar centralt med marknadsföring samt informationsspridning 

inom verksamheten. I detta råd finns även marknadsansvariga från de olika skolorna, vilka fungerar 

som medlare mellan skola och huvudkontor. Dessa har dock ingen rätt att fatta beslut utan fyller 

endast en rådgivande funktion. 

På respektive skola finns således personal som parallellt med sin övriga tjänst även ansvarar för att 

marknadsföra skolan gentemot allmänheten. Dessa marknadsansvariga ute på skolorna är som ovan 

nämnt även med i marknadsrådet på IT-Gymnasiets huvudkontor. Marknadsrådet i sin tur ansvarar 

för att marknadsföra hela företaget till allmänheten. Projektet We love IT organiseras utifrån mark-

nadsrådet och syftar till att ena de olika skolorna så att samtliga skolor ger samma bild av företaget. 

Organiseringen av förändringsprojektet och IT-Gymnasiets marknadsföringsarbete kan förklaras en-

ligt modellen nedan. 
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Figur 1. Projektets organisationsschema    
40

 

 

4.2. Intervju – Lokalt marknadsansvarig 
Materialet nedan bygger på information från den intervju som genomförts i mars 2011 med en av IT-

Gymnasiets lokalt marknadsansvariga.41 

4.2.1. Förarbete 

Projektet kom till genom att några av de lokalt marknadsansvariga i marknadsrådet identifierat ett 

antal problem – bland annat att IT-Gymnasiets olika skolor inte hade en gemensam identitet, trots 

att de tillhör samma företag. Respondenten berättar att We love IT-projektet nästan uteslutande var 

strukturerat kring projektledaren och hennes samarbete med några studenter från Stockholms uni-

versitet. Han förklarar att ”vi såg vissa problem, men hon [projektledaren] kom med lösningen /…/ 

och drev projektet framåt”. Respondenten har inte haft möjlighet att ta beslut om projektet, utan har 

endast haft en rådgivande funktion. Han berättar att det endast är projektledaren som i samråd med 
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 Modellen har jag skapat själv utifrån den information jag fått från undersökningens respondenter. 
41

 För att se den frågeguide som användes vid intervjutillfället se bilaga 3. 
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verksamhetschefen får fatta beslut och att detta kan vara en anledning till varför vissa förslag har 

realiserats och andra inte. 

4.2.2. Genomförande och implementering 

Respondenten upplevde att när projektet skulle förverkligas inleddes det med att ledningen skickade 

ut en gemensam profilhandbok. Den förklarade hur marknadsförarna skulle använda sig av innehållet 

och kom med krav på hur exempelvis annonser och brevutskick skulle se ut. Problemet som han upp-

levde – och, enligt honom, även många andra lokalt marknadsansvariga – var dock att detta material 

var det enda de fick. Respondenten säger exempelvis att nästan ingen av de som arbetar med mark-

nadsföringen ute på skolorna kunde använda sig av bildredigeringsprogrammet Adobe Illustrator – 

trots att de enligt handboken förutsattes de använda sig av detta program. Han menar att handbo-

ken skulle ha behövts kompletteras med olika utbildningar.  

”Resultatet av detta var att vi fick en profil, en kravspecifika-

tion /…/ men aldrig hjälpmedlen för att nå dessa [krav].” 

Respondenten berättar att han upplevde att det som var tänkt att underlätta deras arbete istället 

ledde till att marknadsförarna fick en än större arbetsbörda. Tidigare hade samtliga marknadsförare 

gjort på sitt eget sätt, men nu erhöll de inte längre lika stort utrymme för detta. Istället var alla 

tvungna att göra på samma sätt. Det upplevde respondenten visserligen som en bra idé – problemet 

var bara att ingen visste hur de skulle lyckas genomföra detta. Vidare konstaterar han att arbetet 

påverkades av projektet på sättet att vad personalen producerade blev mer enhetligt, men att det 

samtidigt krävde så mycket merarbete att det blev slitsamt för dessa. 

Ett av de problem som respondenten berättar om var att marknadsrådet i början av projektet kon-

staterat att verksamhetens hemsida var ”katastrofal”. Han förklarar att detta berodde på att hemsi-

dan inte var byggd på den teknik som fanns just då – vilket klingar illa med företagets vision som 

innebär att företaget ska använda sig av ny och aktuell teknik. När projektet således drog igång inve-

sterades mycket pengar på att förbättra och göra en ny hemsida. Respondenten förklarar att den nya 

hemsidan byggdes upp och att det fanns massa planer för den – men det undersöktes aldrig huruvida 

den faktiskt fungerade som den var tänkt. Det mediadeck42 som skulle finnas på hemsidan fungerade 

aldrig korrekt och detta löstes heller inte. Enligt respondenten lät ledningen budgeten styra för 

mycket. Budgeten fick begränsa arbetet och han beskriver resultatet som ”dumsnålt”. Han tycker 

inte att det går att lägga merparten av de ekonomiska resurserna på bara en liten del av arbetet. Det 

                                                           
42

 Mediadecket skulle vara en plattform med information om skolorna och deras olika event. Plattformen skulle 
vara kopplat till sociala medier såsom till exempel Facebook, Flikr, Youtube och Twitter. 
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innebar att en viktig del av arbetet blev lidande eftersom ledningen inte ville skjuta till en, i samman-

hanget, liten summa pengar. 

”Det är som att Försvarsmakten skulle investera i toppmoderna 

vapen, men när pengarna tar slut avstår de ifrån att köpa in 

ammunition [till dessa vapen].” 

Problemet med hemsidan åtgärdades aldrig utan respondenten säger att användningen av hemsidan 

strandade. Den gick inte att utnyttja på ett tillfredsställande sätt när en så pass vital del som media-

decket saknades. 

Respondenten berättar vidare att projektledaren tog tjänstledigt under sommaren 2010, men att hon 

redan under vårterminen endast arbetade 20 % av en heltidstjänst, vilket respondenten menar beror 

på att hon fick en allt för stor arbetsbelastning. Han säger att ”de [den dåvarande verksamhetschefen 

för IT-Gymnasiet] körde slut på henne”. I och med detta berättar respondenten att det blivit sämre 

och att det då bildades ett slags vakuum i organisationen, eftersom det tog ungefär ett halvår innan 

företaget fann någon som kunde ta över delar av projektledarens ansvarsområden. På grund av detta 

blev projektet försenat – något som han upplevde som ett stort problem då gymnasiemässorna gick 

av stapeln under denna tid då en ledning för projektet saknades. Det menar respondenten innebar 

en betydligt ökad arbetsbelastning för marknadsförarna. I slutet av 2010 skedde ytterligare en stor 

förändring i projektet i och med den nya gymnasiereformen – Gy 2011. Respondenten förklarar att 

denna reform bland annat innebär att de program som IT-Gymnasiet har idag inte längre kommer att 

få finnas kvar. Därför har IT-Gymnasiet nu istället ansökt om ett flertal av de nya nationella gymna-

sieprogrammen. Dessa program har ett annorlunda innehåll och en annorlunda struktur i jämförelse 

med de tidigare programmen. Som det ser ut nu är alla program inom IT-Gymnasiet specialutforma-

de med en särskild inriktning på IT, men i och med den nya reformen kommer denna möjlighet att 

specialutforma program tas bort.  

Det tidigare IT, elektronik och naturvetenskapsprogrammet kommer i och med gymnasiereformen 

ersättas av ett nationellt el- och energiprogram utan någon tydlig IT-inriktning. Respondenten berät-

tar att just i detta fall finns dock kopplingen till datorteknik kvar. Värre blir det med företagets IT, 

multimedia och musikprogram som i dagsläget är ett specialutformat el-program, men efter refor-

men ersätts med ett estetiskt program som då varken är inriktat mot IT eller datorteknik. Detta me-

nar han kan skapa problem för IT-Gymnasiet, då deras program ska vara tydligt IT-profilerade. 

”ITG [IT-Gymnasiet] kommer alltså från och med reformens ge-

nomförande att erbjuda gymnasieutbildningar som inte är spe-
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cifikt inriktade mot IT, /…/ något som kan anses rätt paradoxalt 

med tanke på vårt namn [IT-Gymnasiet].” 

Detta menar respondenten innebar att förändringsprojektets första del övergavs och istället gick 

arbetet in i en ny fas – Fas 2 – där syftet med We love IT fick en ny innebörd. Hur ska de förmedla att 

de arbetar med IT-pedagogik även om deras utbildningar inte är IT-profilerade? 

Trots dessa motsättningar påpekar respondenten dock att det under slutet av 2010 kom en del för-

bättringar. Bland annat har de nu under 2011 fått en digital mallshop upprättad, vilken fungerar likt 

ett komplement till den grafiska profilhandboken som delats ut under 2009. Respondenten förklarar 

att personalen här kan beställa annonser eller brev som de vill att de ska se ut, utan att själva behöva 

lägga ned tid på att utforma materialet. Den digitala mallshopen upplevs av honom som en stor för-

bättring och han förklarar att många är positiva till denna utveckling, även om de ibland behöver viss 

hjälp med användningen av den. 

4.2.3. Uppföljning och utvärdering 

Respondenten uttrycker en missnöjdhet med att det aldrig gjorts några ordentliga utvärderingar av 

projektet. Han menar att vad som gjorts i form av utvärderingar är att ledningen på mötena för 

marknadsrådet har frågat om de ”tyckt” någonting om någon specifik sak, men inte något mer offici-

ellt än så. 

”Vi har saknat något moment av utvärdering /…/ och anled-

ningen projektets misslyckades då [under 2010] hänger ihop 

med att man tappade bollen när hon [projektledaren] försvann 

från projektet.” 

Mötena för marknadsrådet som de haft, berättar respondenten, har dock varit en typ av utvärdering. 

Tidigare hade de möte var sjunde till åttonde vecka, men nu – sedan projektledaren delvis tagit up-

pehåll från projektet genom sin tjänstledighet – har de endast haft ett enda möte på nästan ett helt 

år. Respondenten säger att den övriga personalen på den skola han arbetar på generellt har tyckt att 

projektet varit bra och många av dem gillar projektets grafiska utformande. Han tror dock att We 

love IT-projektet påverkat deras arbetssituation en hel del. 

”Jag kan bara tala utifrån mig själv men det är klart att det på-

verkar undervisningen när man måste dokumentera saker som 

ska upp på hemsidan /…/ på Facebook och Youtube /…/ det är 

roligt också men det tar mycket tid /…/ när man är stressad 

med annat blir det jobbigt.” 
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Respondenten upplever att projektet inte uppfyllde sitt syfte – att ena verksamheten – under 2009 

och början av 2010. Detta eftersom han menar att då mediadecket på hemsidan inte fungerade arbe-

tade varje skola var för sig med att finna egna lösningar och alla arbetade skiljt från varandra. Dess-

utom gjorde svårigheterna med Adobe Illustrator som användes i arbetet med den grafiska profil-

handboken att vissa skolor helt enkelt struntade i att använda denna. Det upplever respondenten 

vara raka motsatsen mot vad projektet var tänkt att uppnå. Under 2011 upplever han visserligen att 

det skett vissa förbättringar, men att det återstår att se hur projektet fortlöper. 

 

4.3. Enkät – Projektledare 
Det material som presenteras nedan kommer från den enkät som i november 2009 besvarades av 

projektledaren för We love IT.43 

4.3.1. Projektets början och förarbete 

Projektledaren förklarar att då IT-Gymnasiet startade hade företaget bara ett program – Specialut-

format program, inriktning IT, elektronik och naturvetenskap – men idag har detta utökats till fyra 

program; alla med fokus på IT. I och med denna programökning skedde stora förändringar och IT-

Gymnasiet började arbeta för att hålla ihop verksamheten. Därför började de våren 2009 med pro-

jektet ”We love IT”.  

Då företaget växt mycket snabbt började personalen inom verksamheten uppleva att de olika skolor-

na inte förmedlade en gemensam bild av verksamheten till omvärlden och därför väcktes under slu-

tet av 2008 tankarna kring att förändra den situationen. För att få en djupare insikt i IT-Gymnasiets 

problem valde projektledaren därför under mars 2009 att vända sig till några studenter på det Gra-

fiska projektledarprogrammet vid Stockholms universitet. Dessa elever fick i uppgift att genomföra 

en förstudie och även en eventuell lösning till detta. Projektledaren förklarar att hon själv gick just 

den utbildningen och hade själv gjort ett examensarbete om att analysera en sådan situation som 

den som IT-Gymnasiet nu befann sig i. 

”När jag började på IT-Gymnasiet insåg jag vad mkt det var 

som behövdes åtgärdas och jag insåg att jag aldrig skulle ha tid 

att hinna med att själv, och dessutom så fanns det inga peng-

ar.” 
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 Se bilaga 2 för de frågor som ingår i denna enkät. 
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Hon menar att i vanliga fall brukar sådana undersökningar och analyser genomföras av henne, men 

när det nu gällde ett så omfattande förändringsarbete fanns det helt enkelt inte möjlighet för henne 

att själv genomföra en förundersökning. 

Fyra elever från Stockholms universitet genomförde därför en undersökning som mynnade ut i en 

rapport. Rapporten ligger till grund för utformandet av IT-Gymnasiets nya designprofil, vilken är en 

del i förändringsprojektet. Hon förklarar att eleverna gjorde en omvärldsanalys där de bland annat 

kunde konstatera att Youtube, MSN och Facebook har fått en allt mer betydelsefull ställning och 

bestämde sig därför för att den nya designprofilen även skulle implementeras på sådana platser. 

Projektledaren menar vidare att eleverna vid Stockholms universitet också konstaterade att IT-

Gymnasiets målgrupp hade internet som ett levnadssätt och att internet var en stor del av deras 

vardagliga liv. 

Rapporten stod klar i maj 2009 och projektledaren tar upp att det alltså är denna rapport som hjälpt 

henne i vilken riktning hon skulle ta förändringsprocessen. Därefter har hon själv gått vidare med att 

arbeta fram designen till en ny visuell identitet för IT-Gymnasiet. Hon nämner också att rapporten 

hjälpt henne få en klarare inblick i vilken ände hon bör börja – eftersom hon säger att rapporten 

framförallt poängterade att IT-Gymnasiets hemsida hade en krånglig struktur och var opersonlig. 

”Hela We love IT-konceptet tog 8 veckor att ta fram. (Men som 

du [författaren] ser i rapporten så valde jag bara att använda 

mig av vissa delar.)”  

Förstudien och processen bakom själva idén tog alltså ungefär åtta veckor att ta fram. I detta arbete 

kom de enligt projektledaren fram till att de olika skolorna inom verksamheten inte hade en enhetlig 

profil gentemot kunden, vilket projektet ”We love IT” således har till syfte att lösa. 

4.3.2. Informationsspridning och tester 

Projektledaren förklarar att de under augusti 2009 använt sig av vissa fokusgrupper i samband med 

projektet – där bland annat marknadsrådet varit med. Hon tillägger dock att hon här inte hade möj-

lighet att agera som ett slags bollplank – utan att hon på något vis förväntades leda och styra dessa 

grupper. Projektledaren menar att hon presenterade konceptet för fokusgrupperna, frågade om det 

fungerade och när dessa ställde positiva till projektet körde hon bara på. 

”Och det var mer : funkar det här? JAA! var svaret och så körde 

vi.” 
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Hon upplever att kommunikationen med skolorna inom organisationen var dålig under det första 

året och menar att de varken haft tid eller pengar för att kunna introducera projektet på ett bra sätt i 

verksamheten. 

”Här har det brustit totalt.. haha.. vi har varken haft tid eller 

pengar att lansera detta på ett bra sätt.” 

Projektledaren önskar att detta skulle ha gjorts på ett bättre sätt och introducerats för alla skolor 

inom organisationen, men att de inte hade resurserna för detta. Istället försökte hon själv lösa pro-

blemet genom att konkretisera konceptet i form av den grafiska profilhandboken. Hon förklarar att 

denna grafiska profilhandbok tagits fram till hösten 2009 när projektet skulle implementeras i verk-

samheten och att det var i detta skede som handboken delades ut till personalen på de olika skolor-

na. Enligt projektledaren var handboken ett försök att få skolorna att ge en enhetlig bild av verksam-

heten till omvärlden. Hon menar att de behövde få nedskrivet vad IT-Gymnasiet faktiskt står för så 

att detta kunde sammanfattas för att bli mer tillgängligt för mottagaren.  

Den grafiska profilhandboken skapades för att konkretisera förändringskonceptet. Handboken som 

projektledaren gav ut innehåller bland annat en del grafiska aspekter såsom information om ny färg-

palett, nya textsnitt, hur en PowerPoint respektive annan typografi ska se ut, men den innehåller 

även information om vilken attityd och känsla som företaget ska förmedla i text. Detta menar pro-

jektledaren att hon gjorde för att, som hon även skrivit i handboken, att höja kvaliteten i det dagliga 

arbetet och genom tydliga direktiv kunna underlätta och effektivisera arbetet. 

4.3.3. Projektets mottagande av verksamheten 

Projektledaren menar att projektet, i slutet av november 2009, bara fått positiv kritik och tagits emot 

på ett bra sätt. Det tror hon beror på att de lyckats rama in projektet i ett enda utseende. Hon me-

nar, som tidigare nämnt, att de behövde få nedskrivet vad IT-Gymnasiet faktiskt står för så att det 

kunde sammanfattas och bli mer tillgängligt för mottagaren. Detta menar hon är anledning till att det 

tagits emot så väl av verksamheten. Det gick nu att lättare se sambanden mellan de olika program-

men och olika skolorna. 

”De flesta skolor är faktiskt väldigt duktiga på att använda sig 

av vårt nya koncept. Sen finns det de som sviker, vilket förmod-

ligen handlar om att vi inte satsade ordentligt på en release.” 

Projektledaren förklarar även att det då ännu inte, i november 2009, hade genomförts någon utvär-

dering av förändringsprojektet eftersom projektet vid det tillfället fortfarande var för nytt – men att 

en utvärdering är planerad till våren 2010. 
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4.4. Enkät – Ställföreträdande projektledare 
Materialet nedan bygger på information från den enkät som i maj 2011 besvarades av den ställföre-

trädande projektledaren för We love IT.44  

4.4.1. En ställföreträdande projektledare 

Den ställföreträdande (stf) projektledaren45 förklarar att den ordinarie projektledaren för We love IT 

tog tjänstledigt från och med augusti 2010. Han och en annan marknadskoordinator delar den ordi-

narie projektledarens tjänst som tillförordnade fram till sommaren 2011. Han förklarar att den andra 

marknadskoordinatorn ansvarar för de delar av projektet och marknadsföringen som rör internet och 

hemsidan. Den stf projektledaren förklarar att han har det övergripande ansvaret för marknadsfö-

ringen inom IT-Gymnasiet – och däribland We love IT. Han klargör dock att han inte endast arbetar 

centralt utan han arbetar också 20 % med lokal marknadsföring och till 40 % som arbetslagsledare på 

IT-Gymnasiet Örebro. Även om han önskar fortsätta arbeta centralt med projektet vet han i dagsläget 

vet han inte i hur stor utsträckning han kommer att göra det efter att den ordinarie projektledaren 

kommit tillbaka från hennes tjänstledighet. 

4.4.2. Hemsidan 

Den ordinarie projektledaren arbetade med den tidigare hemsidan – med det tänkta mediadecket – 

under vårterminen 2010. Enligt den stf projektledaren var anledningen att de valde att ”lägga ned” 

denna hemsida att företaget ständigt arbetar med kvalitetsförbättring. 

”personal och elever visade på att man inte var nöjd med den 

dåvarande layouten, samt att redigeringsverktyget ej uppfyllde 

användarnas krav på ett tillförlitligt system” 

Vidare förklarar han att de började arbeta centralt med den nya hemsidan i november 2010. Detta 

gjorde de tillsammans med företagets utvecklare och i februari 2011 hade de enligt den stf projekt-

ledaren en utbildning för de lokala verksamheterna om hemsidan. I mitten på samma månad imple-

menterades sedan hemsidan och den öppnades då för allmänheten. Någon utredning om hur hemsi-

dan tagits emot på företagets skolor har ännu inte gjorts. 

”Vi har inte gjort någon officiell undersökning ännu, men de 

kommentarer som duggat in har enbart varit positiva.” 

                                                           
44

 Se bilaga 5 för de frågor som ingår i denna enkät. 
45

 Respondentens officiella arbetstitel är marknadskoordinator och han arbetar centralt på IT-Gymnasiet och i 
och med detta fungerar han även som ställföreträdande projektledare sedan augusti 2010. Av denna anledning 
hänvisar jag till denna person som stf projektledare, istället för marknadskoordinator. 
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4.4.3. Verktyg och implementering 

Den stf projektledaren förklarar att den grafiska profilhandboken som togs fram under 2009 nyligen 

har reviderats. Han klargör att det är ett mycket detaljerat styrdokument som fortfarande används av 

IT-Gymnasiets marknadsförare. Sedan början på vårterminen 2011 har ytterligare ett verktyg dock 

tillkommit. Under januari-februari implementerades en digital mallshop i verksamheten och den stf 

projektledaren förklarar att mallshopen är ett verktyg som sedan dess ständigt utökas med nya mal-

lar. Han tillägger också att den digitala mallshopen innebär en mindre arbetsbörda för honom än 

tidigare när endast den grafiska profilhandboken fanns. 

”Innan mallshopen var uppe, kunde jag tillbringa flera timmar i 

veckan med att hjälpa verksamheterna att ta fram annonsma-

terial. Det behövs inte nu” 

Implementeringen av We love IT har tagit längre tid än vad de först trott förklarar den stf projektle-

daren, även om han tillägger att tidsplanen för projektet varit öppen. Han menar att då projektet 

skulle implementeras i verksamheten insåg de att deras verksamhet var mycket större och ”spretiga-

re” än vad de först hade räknat med. Han klargör att en förklaring till detta kan vara att de i samband 

med projektets implementering startat två nya skolor. En av dessa – IT-Gymnasiet Skövde – var en 

redan verksam skola som företaget tog över och av denna anledning menar den stf projektledaren 

att de fick arbeta gediget med att få den skolan att övergå till IT-Gymnasiets grafiska profil. 

4.4.4. Vändningar och utvärderingar 

I och med riksdagsvalet 2010 kommer huvuddelen av den nya gymnasiereformen Gy 2011 att tas i 

bruk till höstterminen 2011, även om den nya skollagen redan börjat gälla. Den stf projektledaren 

menar att de hela tiden arbetat med vetskapen om att en förändring i kursplanerna kommer att in-

troduceras. Av denna anledning menar han att de därför låg väldigt långt fram i planeringen och 

framtagandet av grafiskt material inför gymnasievalet 2011. 

I framtiden förklarar den stf projektledaren att han under två dagar under sommaren 2011 kommer 

att genomföra en slags utvärdering av projektet tillsammans med de övriga marknadsförarna i mark-

nadsrådet. De kommer enligt honom då att titta på innehållet och strukturen av den aktuella hemsi-

dan. Resultatet från detta möte och arbetet med att utveckla både hemsida och digital mallshop 

kommer de sedan arbeta med under höstterminen 2011-vårterminen 2012.  
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4.5. Enkät – Marknadsrådet 
Det material som presenteras nedan kommer från den enkät, rörande olika perspektiv på projektet, 

som besvarats av sex personer från marknadsrådet. Jag har valt att gruppera dessa svar efter olika 

personalkategorier inom företaget för att underlätta sammanställningen av det material jag tagit 

fram och för att göra detta underlag mer överskådligt. Respondenterna utgörs på ledningsnivå av 

den stf projektledaren och en annan centralt marknadsansvarig person. De övriga fyra responden-

terna arbetar lokalt med projektet på fyra av företagets skolor där de ansvarar för den lokala mark-

nadsföringen parallellt med sina övriga administrativa respektive undervisningsansvar. Den avslutan-

de frågan rörande en eventuell utvärdering kommer inte presenteras då resultatet av denna är exakt 

i linje med det som redan presenterats i informationen från den stf projektledaren.46 

4.5.1. Möjlighet till påverkan 

Både projektledningen och de som arbetar lokalt med projektet förklarar att de inte varit med och 

påverkat förändringsprocessen. På ledningsnivå klargör de att anledningen till detta är att de började 

arbeta centralt med projektet först efter det att samtliga beslut var fattade. Dock förklarar den stf 

projektledaren att han varit med och implementerat projektet i verksamheten och dessutom följt 

upp och vidareutvecklat det. 

Marknadsförarna som arbetar lokalt med projektet menar att de inte varit med och påverkat projek-

tet utan att de har fått de olika stegen i förändringsprocessen presenterade för sig från ledningen.  

”Har varit med väldigt lite i alla processer det har ofta presen-

terats ett förslag som vi sedan skall följa, sedan har vi haft möj-

lighet att själva ganska fritt välja vilken/vilka delar vi vill an-

vända oss av i vår lokala marknadsföring.” 

En av marknadsförarna påpekar att hon dock har haft till uppgift att ta in elevernas synpunkter på de 

grafiska förändringar som projektet fört med sig; som exempelvis en ny logotyp. Dessa åsikter fördes 

därefter vidare upp i organisationen och på detta vis menar marknadsföraren att hon endast varit 

inblandad i uppföljning och utvärderingsmomenten av projektet. En annan av marknadsförarna me-

nar att projektet varit väldigt toppstyrt på både gott och ont. Han förklarar att även om de haft liten 

möjlighet att påverka projektet har de ändå kunnat välja vilka delar av ledningens direktiv de ska 

använda sig av lokalt. 

                                                           
46

 Se bilaga 4 för de frågor som ingår i denna enkät. 
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4.5.2. Projektets styrverktyg 

På ledningsnivå förklarar de att de framförallt använder sig av den digitala mallshopen i sitt dagliga 

arbete med projektet, men att den grafiska profilhandboken fortfarande är en viktig del av detta 

arbete. Den stf projektledaren menar att hans arbetssituation påverkats positivt av dessa verktyg då 

de underlättar implementeringsarbetet av projektet. Han förklarar att han har stor hjälp av den gra-

fiska profilhandboken och den digitala mallshopen när han ska ta fram trycksaker och grafiskt mate-

rial. Den andra marknadskoordinatorn menar att han framförallt har användning av den digitala mall-

shopen men att den i dagsläget, vårterminen 2011, ännu inte är komplett. 

”Framförallt är mallshoppen något jag kommer att använda en 

hel del, än saknas det en del mallar men den blir mer och mer 

komplett och användbar.” 

Marknadsförarna menar att projektet och deras arbete med detta fått en mer tydlig struktur och att 

styrverktygen underlättar för dem när de ska ta fram trycksaker och profilmaterial. Detta tycker de 

har fungerat bra och att detta är något som de dagligen använder sig av. En av marknadsförarna på-

pekar dock att den digitala mallshopen nästan inte innehåller något alls i dagsläget och att den är en 

funktion som efterfrågas starkt eftersom hon tror att den kommer att förenkla hennes arbetssitua-

tion när den är klar. En annan av marknadsförarna förklarar att hon inte använt sig av den digitala 

mallshopen eftersom hon vill använda sig av skolans egna bilder och material i deras lokala mark-

nadsföring. Hon tillägger att hon däremot aktivt använder sig av den grafiska profilhandboken i sitt 

dagliga arbete. 

4.5.3. Projektets effekter på arbetet 

På ledningsnivå menar den stf projektledaren att hans dagliga arbete förändrats mycket, vilket har 

sin naturliga förklaring i att han nu är marknadsansvarig för hela IT-Gymnasiet och inte endast för en 

skola på lokal nivå. Han menar att projektet har påverkat arbetet i meningen att det nu är hans upp-

drag att ta fram grafiskt material till de lokala verksamheterna, att uppdatera mallar till den digitala 

mallshopen och att se till att implementeringen av projektet efterföljs. Han förklarar att de inom 

ledningen även söker efter nya vägar som förändringsprojektet kan ta. Den andra marknadskoordina-

torn menar att han inte har någon åsikt om hur projektet påverkat hans dagliga arbete eftersom att 

han så nyligen har börjat arbeta centralt med projektet. 

Två av marknadsförarna på lokal nivå menar att arbetsuppgifterna inte har påverkats eller förändrats 

nämnvärt i och med projektet. Den ena menar att detta beror på att hon började arbeta med mark-

nadsföringen efter det att projektet lanserats och kan därför inte avgöra huruvida situationen för-

ändrats från tiden före projektet. Den andra marknadsföraren ställer sig delvis positiv till projektet 



34 
 

och menar att hon framförallt uppskattar att de i och med We love IT-projektet förmedlar en mycket 

mer aktuell bild av företaget. Hon förklarar att hon exempelvis tycker att deras nya logotyp känns 

modern och att hon tycker att det grafiska framställandet av denna är mycket bra. Ytterligare en 

annan marknadsförare på lokal nivå menar att arbetsbelastningen ser annorlunda ut nu än tidigare. 

”I och med detta /…/ är vi själva mer ansvariga för att ta fram 

texter och producera sakerna själva förr kunde vi använda oss 

av kollegor eller folk ifrån staben [de som är centralt mark-

nadsansvariga]” 

Marknadsföraren menar att arbetsuppgifter såsom att ta fram trycksaker har blivit enklare för ho-

nom eftersom det finns en mall på i princip allt som han ska göra. Däremot tycker han att det inte gör 

att arbetsbelastningen minskar eftersom de enligt honom får allt fler uppdrag som faller inom ramen 

för projektet och för vad han som lokalt marknadsansvarig ska leverera. 

4.5.4. Projektets mottagande av andra personer i verksamheten 

På ledningsnivå menar de att We love IT-projektet fått ett positivt mottagande av verksamheten. Den 

stf projektledaren menar att de tidigare saknat en ”vi-känsla” på exempelvis olika gymnasiemässor, 

men att han fått intrycket av att detta nu förändrats i och med projektet. Han menar att personalen 

känner igen den grafiska profilen som tagits fram under projektet och att de känner en tillhörighet till 

vilken skola inom koncernen de än kommer till. Den andra marknadskoordinatorn tror däremot inte 

att detta är fallet utan menar att företagets skolor redan innan förändringsprojektet till stor del haft 

en gemensam identitet internt. 

Marknadsförarna på lokal nivå menar att mottagandet av projektet hos elever och deras kollegor 

varit blandat. Två av marknadsförarna förklarar att det funnit ett motstånd från både elever och per-

sonal till exempelvis den logotyp som tagit fram under förändringsprocessen. 

”Nu när vi haft den [nya logotypen] en tid verkar det ha lugnat 

ner sig och de [eleverna] har börjat acceptera typsnittet. Per-

sonalen har rest ungefär samma resa men där är motståndet 

mer hårdnackat.” 

Marknadsförarna har fått ”försvara” förändringsarbetet och exempelvis fått förklara den nya före-

tagsprofilen eftersom en del av personalen tyckt att det var bättre före We love IT-projektet. En an-

nan av marknadsförarna menar att de lokalt marknadsansvariga tycker att projektet saknar tydlighet 

och enkelhet. Hon upplever att det av denna anledning finns mycket mer att göra för att underlätta 
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projektets marknadsföringsarbete ute på skolorna. Ytterligare en annan marknadsförare tillägger att 

de haft en del motstånd bland utbildarna på hennes skola eftersom de har ett program som inte alls 

riktar sig mot IT. 

4.5.5. Projektets syfte 

På ledningsnivå menar de att projektet delvis fyllt sitt syfte; att ena verksamheten och förmedla en 

gemensam identitet. Däremot menar den stf projektledaren att implementeringsprocessen tagit 

längre tid än vad de först trott eftersom deras skolor enligt honom är av mycket olika karaktär och 

med olika kultur och historia. Den andra marknadskoordinatorn anser dock att företagets skolor inte 

är av olika karaktär utan att de redan innan haft mycket gemensamt vilket han menar innebär att de 

redan innan projektet haft en gemensam identitet. Däremot tycker han att projektet rent allmänt 

fyllt sitt syfte då den nya företagsprofil som tagits fram under projektet enligt honom uttrycker något 

som de flesta av företagets elever och lärare kan stå för. Detta eftersom han menar att det helt en-

kelt beskriver företagets skolor mycket bra. 

Marknadsförarna på lokalnivå menar att även om projektet innebär att de nu har en gemensam pro-

fil jobbar skolorna ändå naturligt på olika sätt eftersom de ligger i olika städer. 

”eftersom det förutom i Stockholmsområdet inte finns några 

orter med flera skolor så blir det ingen gemensam känsla var-

ken för nya elever eller nuvarande. Att våra skyltar ser likadana 

ut i GTB och STHLM har inget större värde. För eleverna söker 

ju inte båda de skolorna.” 

Däremot menar de att projektet delvis uppfyllt sitt syfte eftersom det är bra för de som arbetar inom 

skolorna. En av marknadsförarna menar att projektet till viss del uppfyllt sitt syfte eftersom det nu 

finns ramar och riktlinjer som gör att vissa skolor ”inte hittar på vad som helst”. Han menar att pro-

jektet gjort att företaget känns mer seriöst. En annan av marknadsförarna tillägger att hon inte anser 

det vara av största vikt att skolorna har gemensamma syften eftersom skolorna ändå marknadsför sig 

mot lokala målgrupper. 

”Viktigare att lägga krut på den lokala marknadsföringen än 

stora dyra kampanjer, ibland tror jag vi glömmer bort att vi 

inte heter Coca Cola company.” 

Marknadsföraren menar att de på deras skola verkligen har använt sig av den nya företagsprofilen, 

men eftersom de inte har mycket kontakt med de andra skolorna är det svårt att avgöra hur gemen-
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samt detta är. Hon tillägger dock att hon tror att att projektet uppfyllt sitt syfte eftersom hon upple-

ver att hon får en gemensam känsla till exempel på skolornas Facebook-sidor. 

 

4.6. Enkät – Skolpersonal 
Materialet nedan bygger på information från den enkät som besvarats av sju personer ur IT-

Gymnasiets skolpersonal. Med skolpersonal syftar jag till några företagets rektorer, utbildare och 

arbetslagsledare. Skolpersonalen är till skillnad från ledning och marknadsförare inte direkt kopplade 

till arbetet med projektet. Tre av respondenterna har inte besvarat respektive fråga för sig utan har 

istället sammanfattat sina svar och sin syn på projektet. De menar att de inte är medvetna om något 

förändringsprojekt och att de upplever att We love IT endast är en slogan som ska beskriva IT-

Gymnasiets identitet. Övriga respondenter i skolpersonalen har besvarat respektive fråga var för sig 

och dessa presenteras nedan.47 

4.6.1. Möjlighet till påverkan och projektets effekter på arbetet 

Skolpersonalen förklarar att de inte haft möjlighet att påverka projektet. De ser inte heller att projek-

tet haft någon större effekt på deras arbetsuppgifter mer än att två av respondenterna menar att i 

och med att det nu finns en ny företagslogotyp- och profil har de fått nya grafiska mallar att använda 

sig av. 

4.6.2. Projektets syfte 

Majoriteten av respondenterna i skolpersonalen tycker att We love IT-projektet inte uppfyllt sitt syf-

te. De menar att det är svårt att känna en gemensam identitet med en annan skola och de tycker att 

det krävs mer av projektet för att få en gemensam identitet. 

”Vet inte vad som krävs, men det räcker inte med det som 

gjorts!” 

En av respondenterna i skolpersonalen upplever att de olika skolorna snarare blivit mer självgående 

eftersom de exempelvis själva kan välja vilken läroplattform48 de vill använda sig av. Den utbildare 

som till skillnad från övriga respondenter menar att projektet uppfyllt sitt syfte tycker att den grafiska 

företagsprofil som tagits fram under projektet känns modern och tilltalande. 

                                                           
47

 Se bilaga 4 för de frågor som ingår i denna enkät. 
48

 En läroplattform är ett intranät där elev och personal kan kommunicera med varandra. Eleven kan exempel-
vis få ut och lämna in uppgifter via läroplattformen. Kursansvariga lärare har även möjlighet att här lämna om-
dömen om elevens studier i läroplattformen. 
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4.6.3. Mottagande och utvärdering 

Två av respondenterna i skolpersonalen menar att de inte upplevt några reaktioner alls från sina 

medarbetare eller märkt av några specifika åsikter kring We love IT-projektet. Två andra responden-

ter menar att de upplever att projektet fått ett positivt mottagande av verksamheten, men att de 

saknat en mer lokal förankring ute på skolorna. Däremot har ingen av respondenterna medverkat i 

någon form av utvärdering av projektet eller upplevt att de har möjlighet till detta. 

”Nej, vet inte om det utförts någon utvärdering och tyvärr kän-

ner jag mig väldigt långt ifrån detta för att kunna ha en chans 

att påverka.” 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer resultatet i förra kapitlet att analyseras, med hjälp av den tidigare presente-

rade teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en sammanställning och en analys av de faser och 

delmoment som We love IT-projektet genomgått. Därefter följer en analys av olika perspektiv på 

förändringsarbetet och eventuella skillnader mellan ledning, lokalt marknadsansvariga respektive 

skolpersonal redogörs för. 

 

5.1. Analys av projektets faser 
Studiens resultat visar att We love IT-projektet kom till genom att företagets anställda hade lokalise-

rat några problem som de upplevde att IT-Gymnasiet hade. I resultatet framkommer även att företa-

get i vanliga fall genomför undersökningar och analyser internt. I fallet med projektets förstudierap-

port var det dock brist på ekonomiska resurser, vilket gjorde att de valde att göra på ett annorlunda 

vis vid just detta tillfälle. Detta innebär att förändringsprojektet skiljt sig från det vanliga sättet som 

rapporter utförs. Det framkommer i informationen från respondenterna att ledningen har tagit fram 

vissa styrverktyg. Den grafiska handboken togs fram som ett styrverktyg för att få IT-Gymnasiets sko-

lor att ge en enhetlig bild av företaget till omvärlden och den beskriver exempelvis hur företagets 

anställda ska uttrycka sig i text och bild till elever och allmänheten. Den grafiska profilhandboken 

tolkar jag som ett sätt för ledningen att försöka kontrollera att företagets anställda inte marknadsför 

IT-Gymnasiet på ett vis som inte är i linje med företagets önskemål. Företagets hemsida – både den 

gamla och den nya – skulle enligt mig även kallas för en form av styrverktyg. Detta eftersom mark-

nadsförarna även här har en slags mall där de endast fyller i och lägger upp viss information som 

redan passar hemsidan.  

Projektet har haft en lång implementeringsfas. Resultatet tyder på att detta beror dels på att företa-

get ständigt växer och när nya skolor tillkommer tar det lång tid att genomföra projektet. Dels har 

det även skett stora förändringar i omvärlden för den bransch som företaget befinner sig i. Gy 2011 

har påverkat projektet vilket medfört att implementeringsfasen tagit längre tid än tänkt. Detta efter-

som det påverkat företagets vision och genom det även förändringsprojektet och dess syfte. Detta 

tror jag har sin förklaring i att förändringar inom en organisation sker fortlöpande och ett föränd-

ringsprojekt är en ombytlig process som av denna anledning sällan följer en tänkt tidsplan till punkt 

och pricka. I paritet med en processuell syn på förändringsarbeten har We love IT-projektet uppstått 

ur ett lokalt problem. För att lösa problemen har personalen översatt förändringsidéerna för att de 

bättre ska stämma överens med deras egen arbetssituation. Ledningen i marknadsrådet har även 

tagit fram verktyg för att konkretisera projektet, vilket skulle kunna ses som ett försök att styra för-

ändringstankarna efter hur de önskar att arbetet ska tolkas av organisationsmedlemmarna.  
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Ett förändringsprojekts formella och planerade faser återger dock inte vad som faktiskt skett under 

projektet eftersom process och struktur är införlivade i varandra. Resultatet från studien visar att de 

faser som projektet faktiskt genomgått är att uppmärksammandet av ett problem är det som projek-

tet grundas på. Detta problem uppmärksammas någon gång under vintern 2008-2009. Förstudien 

och processen bakom själva idén tog ungefär åtta veckor att ta fram. Projektet implementerades i 

verksamheten under hösten 2009 och har haft två faser. Fas 1 pågick sedan projektet startades och 

övergick i Fas 2 höstterminen 2010 i och med Gy 2011. Någon omfattande utvärdering har i skrivande 

stund – maj 2011 – ännu inte genomförts. Den analys jag gjort av vilka faser som projektet genom-

gått kan sammanfattas i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Projektets faser och delmoment 
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5.2. Analys av olika perspektiv på projektet 
Resultatet från den här studien visar att på ledningsnivå är det endast den ordinarie projektledaren 

som haft möjlighet att påverka projektet. Övriga personer i marknadsrådet har i vissa fall haft en 

rådgivande funktion, men de flesta menar att de endast fått förändringsarbetet och dess medföljan-

de arbetsuppgifter presenterade för sig. Resultatet visar att projektet varit strukturerat kring den 

ordinarie projektledaren och att hennes uppgift varit att leda och styra istället för att låta personalen 

styra förändringsarbetet. Projektet skulle alltså förmedla vissa direktiv snarare än att låta de anställ-

da påverka projektet. We love IT-projektet är och har varit mycket toppstyrt. Vad som dock även 

framkommer är att ledningen i marknadsrådet har försökt ta hänsyn till exempelvis de lokalt mark-

nadsansvarigas problem med den grafiska profilhandboken. Framtagandet av den digitala mallsho-

pen är ett exempel på ett sådant hänsynstagande.  

Studiens resultat visar att ledningens kommunikation med IT-Gymnasiets skolor under We love IT-

projektets inledande moment varit dåligt och att projektet saknat resurser för att introducera för-

ändringsarbetet för de anställda på ett tillfredsställande vis. När informationen kring projektet varit 

bristfällig har ledningen använt sig av olika styrmedel för att söka garantera att riktlinjerna för projek-

tet ändå följs. Den bristfälliga informationen i och med projektets implementering i verksamheten 

tror jag kan ha gjort att projektdeltagarna inte haft den möjlighet de behövt för att kunna identifiera 

sig med projektet. Jag tolkar detta som att förändringsprojektet inte alltid har översatts till den situa-

tion som projektet enligt deltagarna befinner sig i, vilket gjort att viss osäkerhet och missnöjsamhet 

har uppstått hos dessa. Ibland har projektet helt enkelt inneburit för stor arbetsbörda och när pro-

jektdeltagarna mår dåligt menar jag att de får en negativ inställning till projektet. 

Resultatet från studien tyder på att förändringsprojektet just har haft en negativ effekt på projektdel-

tagarnas arbetsbörda, men dock att deras arbetsuppgifter fått tydligare struktur. De styrmedel som 

ledningen delat ut har av de lokalt marknadsansvariga betraktats som hjälpmedel. Dock framkommer 

det att de upplevt att dessa styrmedel lett till större arbetsbörda i de fall då de inte fått någon ut-

bildning i hur de ska använda sig av styrmedlet. Resultatet visar att de lokalt marknadsansvariga upp-

lever att styrverktygen gjort förändringsprojektet mer strukturerat, men att det medfört fler arbets-

uppgifter vilket gjort att deras arbetsbörda ökat. Detta tyder på att ledningen respektive de lokalt 

marknadsansvarigas intressen skiljer sig åt. För de lokalt marknadsansvariga är det viktigt att projek-

tet inte medför att de får alltför stor arbetsbörda medan det för ledningen är viktigt att de styrverk-

tyg som delats ut under projektet följs.  

De olika personalkategorierna har skilda uppfattningar av hur förändringsprojektet mottagits av de 

anställda. Resultatet visar att ledningen upplever att projektet fått ett positivt mottagande av verk-
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samheten. De lokalt marknadsansvariga menar däremot att de behövt försvara och förklara projektet 

för elever och övrig personal – något som också bekräftas av skolpersonalen. Motståndet har bland 

annat bestått av att en skola ställt sig kritiska till projektet då de menar att ett av deras program inte 

har en IT-profil – vilket den nya företagsprofilen som tagits fram under projektet har till syfte att för-

medla. I resultatet framkommer det att skolpersonalen endast betraktar We love IT-projektet som en 

slogan för företaget och inte som ett helt förändringsprojekt. Detta tror jag kan ha sin förklaring i att 

det fanns brister i implementeringen av projektet och informationen kring detta. 

Få av respondenterna upplever att projektet uppfyllt sitt syfte helt och hållet utan menar att det 

endast till viss del gjort detta. Resultatet tyder på att de anser att allmänheten fått en mer enhetlig 

bild av företaget, men att de fortfarande internt har olika arbetssätt. Förändringen har alltså varit 

mer kosmetisk snarare än organisatoriskt reell. 

Studiens resultat visar att ingen av projektdeltagarna eller skolpersonalen har medverkat i någon 

omfattande utvärdering av förändringsarbetet, vilket det finns ett uttryckt missnöje kring. Resultatet 

tyder dock på att vissa mindre former av inofficiella uppföljningar eller utvärderingar har gjorts vilket 

har lett till att ledningen gjort vissa anpassningar av förändringsarbetet. Projektdeltagarna översätter 

och förändrar meningen av förändringsidéerna utifrån deras åsikter och värderingar. Enligt översätt-

ningsmodellen påverkas därför ett förändringsprojekt av de personer som medverkar i det. De skapar 

förutsättningar för förändringsarbetet och deltagarnas åsikter är viktiga eftersom de för projektet 

framåt. Detta tolkar jag som att ett uteblivet utvärderingsmoment är ett tillfälle missat för deltagarna 

att framföra sina åsikter, vilket gör att projektet blir lidande. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenterar jag de slutsatser jag dragit från den genomförda undersökningen. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studien och förslag på vidare forskning. 

Förändringsprojektet We love IT har genomgått vissa steg och varit toppstyrt och strukturerat kring 

projektledarposten. Projektet kom till genom att några problem lokaliserats och inleddes med ett 

förarbete. Vid förankringen av projektet var information till projektdeltagare och organisationsmed-

lemmarna bristfällig på grund av resursbrist. Projektet har haft en lång implementeringsfas som kan 

delas upp i en första och andra etapp. Under denna fas har vissa styrverktyg tagits fram av ledningen. 

Dessa har för mottagarna beskrivits som hjälpverktyg, men under perioder upplevts som betungan-

de. 

Det finns skillnader mellan de moment som organisationsledningen tänkt att projektet ska ta och de 

faser som projektet faktiskt genomgått. Exempelvis visade resultatet att ledningen vid tidigare tillfäl-

len planerat att genomföra en utvärdering, men att denna ännu inte gjorts. Vid projektets början 

fanns aldrig några planer på en andra etapp av projektets implementeringsfas – vilket är en av anled-

ningarna till att projektet tagit längre tid än vad de först planerat.  

De delar av projektet som det var tänkt genomgå, men som sedan delvis eller helt uteslutits har 

framför allt beslutats av ledningen i marknadsrådet. Vissa antydningar på att ekonomiska resurser 

och tidseffektiviserande krav från företagsstyrelsen och dess ägare har framkommit. Resultatet har 

även visat att företagets anställda har medverkat till förändringar genom att utesluta eller förbise 

vissa styrverktyg eller delmoment i projektet. Av detta kan slutsatsen dras att inte endast ledningen 

kan påverka vilka delar av projektet som kommer att genomföras och vilka som inte kommer det. 

Ledning och personal har olika syn på och olika åsikter kring projektet. Detta beror bland annat på att 

ledningen tycks mäta mottagandet i hur mycket personalen använt sig av styrverktygen. Då de flesta 

använt sig av dessa menar de härmed att synen på projektet varit positiv. På lokal nivå mäter de istäl-

let projektets framgång i hur det påverkar deras arbetsbelastning och då denna ökat drastiskt menar 

de också att projektet till viss del misslyckats. Exempelvis visar resultatet att inställningen till projek-

tet förbättrades något i och med implementeringen av den digitala mallshopen eftersom den ska 

medföra en minskad arbetsbelastning. Av detta kan slutsatsen dras att olika personalkategorier har 

olika syn på vad som krävs för att ett förändringsarbete ska lyckas. Detta beror på att olika personer 

gör individuella översättningar av ett förändringsprojekt och av denna anledning kommer olika per-

soner på skilda nivåer inom företaget ge olika svar på varför och på vilket sätt en förändring har ge-

nomförts. 
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För personalen beror detta till stor del på hur mycket utbildning och information de fått om projek-

tet. För de lokalt marknadsansvariga är det även viktigt att projektet inte medför en alltför stor ar-

betsbörda medan det för ledningen är viktigt att de styrverktyg som delats ut under projektet följs. 

Då fokus hamnat på förändringsprojektet och deltagarna inte har getts möjlighet att identifiera sig 

med projektet och deras intressen hamnat i skymundan har motstånd till förändringen uppstått. För 

att motverka motstånd och missnöje är det därför viktigt att genomföra ordentliga utvärderingar och 

uppföljningar av förändringsarbetet. 

Under datainsamlingen har viss information kommit fram som tyder på att även om en respondent 

har viss kritik mot projektet är den inte kopplad till projektledarna och ledningen i marknadsrådet 

utan snarare till företagsstyrelsen och AcadeMedia AB. Informationen indikerar att kritiken av projek-

tet är en konsekvens av de krav som ställts från denna styrelse. Då respondenterna på ledningsnivå i 

marknadsrådet arbetar centralt för IT-Gymnasiet tycker jag se tendenser till att de marknadsför före-

taget även i deras svar. Detta medför att det är svårt att avgöra den verkliga relationen mellan före-

tagsstyrelsen och dess anställda. Vad som framkommer är dock att respondenterna över lag verkar 

positivt inställda till projektledarna, men inte till företagsstyrelsen. Huruvida detta stämmer är svårt 

att avgöra då det inte ryms inom ramen för denna undersökning och skulle därför vara ett intressant 

ämne för framtida forskning. 

En eldsjäl som brinner för ett projekt kan vara guld värd och samtliga inom IT-Gymnasiet tycks vara 

eniga om att den ordinarie projektledaren är ett bra exempel på en sådan person. Hon har varit 

mycket drivande inom projektet och därför har We love IT strukturerats utifrån henne. Även om en 

eldsjäl kan vara avgörande för att ett projekt ska lyckas tycker jag att det också kan medföra vissa 

problem – vilket det verkar ha gjort i detta fall. Jag upplever att ett av problemen med We love IT-

projektet är att företaget knutit projektet kring en enda person. När då denna person får ett alltför 

belastande arbete och under en period försvinner från projektet faller även arbetet kring detta för-

ändringsprojekt. Hade företaget möjligtvis kunnat undvika detta? Kanske hade de kunnat arbeta mer 

för att strukturera projektet kring en viss tjänst – snarare än en viss person. För att besvara detta 

krävs vidare forskning, men jag tror att IT-Gymnasiet hade kunnat förhindra mycket av den oro som 

uppstod i samband med att projektet under en tid avstannade om de strukturerat arbetet på ett 

annorlunda vis. 

Jag tycker även att ett stort problem i det otillräckliga utvärderingsarbetet är att detta aldrig omfat-

tat hela verksamheten – utan endast har tagit hänsyn till synpunkter från de personer som är invol-

verade i marknadsrådet. Den personal ute på skolorna som inte arbetar parallellt med marknadsfö-

ring påverkas dock, i högsta grad, av projektet. Trots detta har denna personal aldrig haft möjlighet 
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att själva påverka projektet eller komma med synpunkter. Detta tycker jag är en stor brist i projektet 

och är ytterligare en av anledningarna till att åsikterna om projektet skiljer sig mellan de med lokal 

respektive central anknytning. Dessutom kan detta vara en anledning till varför resultatet visar att 

skolpersonalen inte ser det omfattande förändringsarbetet bakom den nya grafiska profilen och slo-

ganen som tagits fram under projektet.  
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Bilaga 1 – Organisationsschema 
Figuren visar organisationsschemat för AcadeMedia AB, Anew Learning AB och IT Gymnasiet Sverige 

AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Organisationsschema för IT-Gymnasiet och dess ägare AcadeMedia AB 
49
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 Modellen har jag skapat själv utifrån data jag hämtat från Affärsdata, hemsidan för AcadeMedia AB samt 
hemsidan för IT Gymnasiet Sverige AB 
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Bilaga 2 – Enkät besvarad av projektledare (2009) 

1. Varför valdes just eleverna vid Stockholms Universitet ut?  

a. Finns det sådana resurser inom företaget, det vill säga någon form analytiker? 

 

2. Hur lång tid det tog det från att idén tog form till att den lanserades? 

 

3. Hur har informationsspridningen av We love IT sätt ut inom verksamheten, till exempelvis 

marknadsförare respektive övrig personal och elever? 

 

4. Testades den grafiska profilhandboken något innan den implementerades?  

a. Hur så de testerna ut i så fall? 

 

5. Hur har We love IT tagits emot inom verksamheten? 

a. Bra/Dåligt? På vilket sätt? 

b. Följs den grafiska profilhandboken? Använder personalen sig av den i praktiken? 

c. Har någon utvärdering genomförs? Vilket var i så fall resultatet? 

d. Om ingen utvärdering genomförs – planeras det att genomföra en sådan? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för lokalt marknadsansvarig (2011) 

FÖRARBETE 

Idéer/Problem (möjligheter eller krissignaler) 

Sammanställning av information, rapporter och beslutsunderlag etc. 

Visioner och mål 

Förankringsarbete och planering 

 

1. Hur tog projektet sin början? 

 

2. Hur fick du information om projektet? 

 

3. Hade du möjlighet att påverka i detta stadium? 

 

GENOMFÖRANDE/IMPLEMENTERING 

1. Inför projektets genomförande togs riktlinjer fram för hur den grafiska profilen skulle hante-

ras och användas. Dessa samlades i den grafiska profilhandboken som tilldelats varje mark-

nadsförare. 

a. Används den grafiska profilhandboken fortfarande? Har några eventuella förändring-

ar skett? 

b. Är detta verktyg någonting du använder dig av i ditt arbete? 

i. Om ja; hur anser du att det påverkar just din arbetssituation? 

 

2. Vilka stora milstolpar kan du se att projektet genomgått sen det implementerades i verksam-

heten 2009? (ex. andra verktyg, hemsida, informationsspridning, etc. som kan ha påverkat 

projektet eller din arbetsbörda) 

 

3. Hur anser du att just ditt dagliga arbete har påverkats av projekts förändringar? Hur ser ex-

empelvis dina arbetsuppgifter och din arbetsbörda ut nu i jämförelse med innan projektets 

genomförande? 

 

4. Har du haft möjlighet att påverka i detta stadium? 
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

1. Ett av de huvudsakliga syftena med projektet We Love IT var att skapa en gemensam identi-

tet för samtliga IT-Gymnasiet runtom i Sverige; att, så att säga, ena verksamheten. Anser du 

att projektet har uppfyllt detta syfte? 

a. Om ja; hur menar du att den skillnaden märks i jämförelse med tidigare? 

b. Om nej; vad menar du saknas för att detta syfte ska nås? 

 

2. Hur upplever du att projektet har tagits emot av andra medarbetare inom verksamheten? (Ex 

annan personal som arbetar med marknadsföringen eller lärare och annan personal som inte 

är direkt knutna till marknadsföringsarbetet) 

 

3. Har projektet utvärderats på något sätt, exempelvis genom uppföljande diskussioner eller 

undersökningar i form av enkäter? 

a. Är detta uppföljningar som du på något sätt har kunnat medverka i?  
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Bilaga 4 – Enkät besvarad av Marknadsrådet samt skolpersonal 

(2011) 

1. Vilka delar av förändringsprocessen har just du varit med att påverka? Exempel på delar kan 

vara idéstadium och förarbete, processens genomförande och implementering eller dess 

uppföljning och utvärdering. 

 

2. Hur anser du att just ditt dagliga arbete har påverkats av projekts förändringar? Hur ser ex-

empelvis dina arbetsuppgifter och din arbetsbörda ut nu i jämförelse med innan projektets 

genomförande? 

 

3. Inför projektets genomförande togs riktlinjer fram för hur den grafiska profilen skulle hante-

ras och användas. Dessa samlades i den grafiska profilhandboken som tilldelats varje mark-

nadsförare. En vidareutveckling av den grafiska profilhandboken är den s.k. mallshop där 

marknadsförare kan beställa profilmaterial enligt vissa specifika mallar. Är dessa bägge verk-

tyg någonting du använder dig av i ditt arbete? Om ja; hur anser du att det påverkar just din 

arbetssituation? 

 

4. Ett av de huvudsakliga syftena med projektet We Love IT var att skapa en gemensam identi-

tet för samtliga IT-Gymnasiet runtom i Sverige; att, så att säga, ena verksamheten. Anser du 

att projektet har uppfyllt detta syfte? Om ja; hur menar du att den skillnaden märks i jämfö-

relse med tidigare? Om nej; vad menar du saknas för att detta syfte ska nås? 

 

5. Hur upplever du att projektet har tagits emot av andra medarbetare inom verksamheten? 

Exempel på sådana medarbetare kan vara personal som arbetar med marknadsföringen, 

men även lärare och annan personal som inte är direkt knutna till marknadsföringsarbetet. 

 

6. Har projektet utvärderats på något sätt, exempelvis genom uppföljande diskussioner eller 

undersökningar i form av enkäter? Är detta uppföljningar som du på något sätt har kunnat 

medverka i?  
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Bilaga 5 – Enkät besvarad av ställföreträdande projektledare (2011) 

1. Jag har förstått att Nanna Borglin har tjänstledigt vårterminen 2011. När tog hon ledigt? 

a. Har du har tagit över hennes uppgifter nu? När gjorde ni det? 

b. Jobbar du endast centralt med marknadsföringen nu och inget lokalt på någon av 

skolorna? 

c. Är den här tjänsten som marknadskoordinator samma tjänst som Nanna hade eller 

är det en ny tjänst som kommit till när Nanna tog tjänstledigt? 

d. När Nanna sedan kommer tillbaka kommer du fortsätta som marknadsansvarig till-

sammans med henne? 

 

2. Hemsidan. Jag har förstått att ni först arbetade med en hemsida där ni bland annat skulle ha 

ett ”mediadeck”. När började arbetet med den hemsidan? 

a. Men nu har ni en ny hemsida. När kom den till? 

b. Varför valde ni att ”lägga ner ” den gamla hemsidan och mediadecket? 

c. Har ni undersökt hur den nya hemsidan tagit emot av skolorna? 

 

3. Förut hade ni en grafisk profilhandbok; används den något fortfarande eller är det bara den 

digitala mallshopen som gäller nu? 

a. När kom den digitala mallshopen till? 

b. Hur ser din arbetssituation ut för dig nu när du behöver ta fram material till mallsho-

pen jämfört med förut när den bara den grafiska profilhandboken användes? 

 

4. I det tidigare mejlet sa du att implementeringsfasen tar längre tid än väntat. 

a. Fanns det någon utsatt datum som ni drog över eller har detta varit öppet och så har 

ni upptäckt att implementeringen tagit längre tid än vad ni först trott? 

 

5. I och med riksdagsvalet förra hösten så kommer den nya gymnasiereformen att tas i bruk. 

a. Vad skedde då? Var ni förberedda på detta? 

 

6. Du sa i det tidigare mejlet att ni tänkt göra en utvärdering inför fas 2. Har ni satt något datum 

för det eller något mer konkret när i så fall en sådan utvärdering skulle genomföras? 

a. Hur ska den göras? Vilka ska den beröra? 


